
જ્યાં સયચય ખ્રિસ્તી ચચચ આજે ક્યાં છે? 

 

 

18 સયખ્રિતી, કડીઓ, ખ્રચહ્નો અને વિ ખોટય ખ્રિસ્તી ચચચ સયચય ઓળખે છે. 
 

પ્લસ 7 સયખ્રિતી, કડીઓ, ખ્રચહ્નો અને ળઓદિકેઅન ચચચ ઓળખિય મયટે મિિ કરિય મયટે. 

 

 

ઈસએુ કહ્ુાં હત ુાં કે તેમનય ચચચ ચયલ ુરહશેે 

(મેથ્ય ુ16:18) 



જ્યાં સયચય ખ્રિસ્તી ચચચ આજે ક્યાં છે? 

 
 

18 સયખ્રિતી, કડીઓ, ખ્રચહ્નો અને વિ ખોટય ખ્રિસ્તી ચચચ સયચય ઓળખે છે. 
 

પ્લસ 7 સયખ્રિતી, કડીઓ, ખ્રચહ્નો અને ળઓદિકેઅન ચચચ ઓળખિય મયટે મિિ કરિય 
મયટે. 
 

બોબ Thiel, પીએચ.ડી. 
 

માહિતી અિીં ઇંગલિશ ભાષા સામગ્રી અનવુાહિત કરવામાાં આવ્ુાં છે શક્ય તરીકે 
ઘણા (માત્થી 24:14 સધુી પિોંચવા માટે; 28:. 19-20 જ્યારે અનવુાિકો યોગ્ય રીત ે
ભાષાાંતર કરવા માટે ખબૂ કાળજી િોય છે, કારણ કે તેઓ સામાન્ય રીતે ભગવાન 
સતત ચચચ ઓફ સભ્યો ન િોય તો, સમજે છે. કે ત્યાાં માહિતી કેટિાક 
મમમસન્તેર્પ્રેતમતઓન્સ િોઈ શકે છે કાંઈક યોગ્ય િાગતુાં નથી અથવા અસ્પષ્ટ છે, મળૂ 
ઇંગલિશ સ્ત્રોત સાંપકચ કરો, ઓછામાાં www.ccog.org. 
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કવર: ઈસનુા સાચા ચચચ સ્સ્તપ્િસે અથવા ઉપયોગ પત્થરના િોય? જોયસ થીિ, 

વેસ્ટમમન્સ્ટર અબ્બી મસવાય, જે જાિરે ડોમેન િતી બધા ફોટા. 
 

ઈસએુ કહ્ુાં કિર તેમનય ચચચ સયમે જીતવુાં ન હોત. તમે જાણો છો કે જ્યાં ચચચ આજે 
ક્યાં છે? 

http://www.ccog.org/


 

શુાં તમને ખયતરી છે? તમે એક િયસ્તવિક "કતયચ" ખ્રિસ્તી હોઈ તૈ્યર છે અને મયત્ર એક 
સયાંભળનયર ન હો્ તો? તમે સયચય ખ્રિસ્તી ચચચ વિશે સત્્ સાંભયળી શકે છે? 

 

નયનય અને મલયઇન્ડ જૂથ શે્રષ્ઠ આજે સયચય ખ્રિસ્તી ચચચ પ્રવતવનવિત્િ કરી શકે છે? 

 

તમે "િિય સાંતો પર વિતદરત મયટે એક િખત વિશ્વયસ મયટે આતરુતયપિૂચક િલીલ" 
કરિય મયટે તૈ્યર હશે કે તમે એક નકલી પસાંિ કરો છો? તમે તમયરી લયગણીઓ પર 
આિયર રયખે છે જોઇએ કે ભગિયન શબ્િ નક્કી કરિય મયટે? 

 

તમે ખરેખર િયઇિલ મયપિાંડ મયને છે? તમે જાણો છો કે જે સયખ્રિતી, ખ્રચહ્નો, અને 
કડીઓ ભગિયન સયચય અને સતત ચચચ ઓળખિય નથી? 

 
 
 
 

મવષયવસ્તનુો 
 

1. જે ચચચ ચયલ ુરહશેે? 

 

2. ખ્રચહ્નો સયચય ચચચ ઓળખયિી 
 

3. ન્ય ૂટેસ્ટયમેન્ટ ટયઇમ્સ િરવમ્યન શુાં થયુાં? 

 

4. ભગિયન જે ચચચ સૌથી િફયિયર છે? 

 

5. સયરયાંશ સયચય ચચચ ઓળખિય મયટે સયખ્રિતી, સાંકેતો, અને ખ્રચહ્નો  



 

CCOG િેિસયઇટ્સ અને િધ ુમયદહતી 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. જે ચચચ ચયલ ુરહશેે? 
 

ચચો અને હજારો લોકો અિજો 
 

મખુ્ય સૈદ્ધાસ્ન્તક તફાવતો લિસ્તના ચચચ ભાગ િોવાનો િાવો સાથે જૂથો િજારો છે. 
તેમને ઘણા ગાંભીરતાપવૂચક મવશ્વવયાપી એકતા મવશ ેવાત કરવામાાં આવે છે. બે 
અબજ િોકો તે ચચચ ભાગ માનવામાાં આવે છે. એક મવશાળ ચચચ સાચા લિસ્તી ચચચ 
છે? 

 

એક િકીકત છે, ચમકાવતુાં છે, પરાંત ુસાચી છે, તેમ છતાાં મોટા ભાગના િોકો ધારે 
બધા િાવો કયો િતો કે લિસ્તી ચચચ બાઇબિમાાંથી તેમની માન્યતાઓ અને મસદ્ધાાંતો 
મવચાર િાગ ેછે, વાસ્તમવકતા એ છે કે િગભગ બધી જ માંડળીઓ લિસ્તી િોવાનો 
િાવો કરે છે કે ઘણી વખત લબન-બાઇબિને અને પર આધાર રાખે છે તેમની 
માન્યતાઓ માટે મમૂતિપજૂક પરાંપરાઓમાાં! 
 

િગભગ કાંઈ બાઇબિમાાંથી સાંપણૂચ સત્ય શીખવવા કે ઘણી વખત તેમના હિિાસા 
પરાંપરાઓ, સાંસ્કૃમત, અને / અથવા સમાજ સામે જાય નિીં. 
 



તમે ખરેખર સાચા લિસ્તી ચચચ ઓળખવા કરી શકો છો? 

 

ત્યાાં સરળ સાલબતી તમ ેખોટા ચચચ દૂર મિિ કરે છે? તમે આ સાલબતી, લચહ્નો, અને 
કડીઓ શોધવા માટે તમારા મન અન ેહૃિય ખોિવા માટે તૈયાર છે, તો જવાબ જાિરે 
કરવામાાં આવશે અન ેતમે સમજી શા માટે તે ખબર છે કે જ્યાાં સાચા લિસ્તી ચચચ 
આજે છે જહટિ છે અને આપણે શા માટે ઉત્સાિ િોવો જ જોઈએ ઈશ્વરની યોજના આ 
લબિંદુએ કામ કરે છે. 
 

જાણો બાઇબિ શુાં શીખવે છે અને પોતાન ેમાટે શોધવા. ભગવાન સાચા ચચચ તમારા 
ર્પ્રવાસ માટે આપનુાં સ્વાગત છે. 
 

ઈસએુ શીખવયુાં કે તેમનય ચચચ ચયલ ુરહશે ે

 

ઈસએુ તેમના ચચચ આ ઉંમર ઓવરને સધુી ચાલ ુરિશેે શીખવ્ુાં: 
 

... હુાં મારી માંડળી બાાંધીશ, અને િડે્સ િરવાજાઓ તે સામે જીતવુાં નથી રિશેે. 
(માત્થી 16:18, નવા રાજા જેમ્સ વઝચન િરમ્યાન જ્યાાં સધુી સચૂવાય નહિિં) 
 

... હુાં મારી માંડળી બાાંધીશ, અને નેથેવોર્લિચ  િરવાજા તે સામે જીતવુાં નથી રિશેે. 
(માત્થી 16:18, ન્્ ૂઅમેહરકન બાઇબિ, કેથોલિક લબશપ્સ ના US કોન્ફરન્સ દ્વારા 
બિાર મકૂવામાાં) 
 

   "બધા સિા સ્વગચ અને પથૃ્વી પર મને આપવામાાં આવી છે. તેથી અને 
તમામ િેશો અનયુાયી બનાવવા, તેમને મપતા નામ ેતથા િીકરા તથા પમવત્ર 
આત્મા બાપ્પ્તસ્મા, તેમને 20 મશક્ષણ બધી વસ્તઓુ હુાં િોય છે કે અવિોકન 
તમને આજ્ઞા કરી; અને જુઓ, હુાં િાંમેશા પણ ઉંમર ઓવરને માટે તમારી સાથે 
છાં. " (માત્થી 28: 18- 20) 



 
 

મરણ (િડે્સ / netherworld) કે સમય (આ ઉંમર ઓવરને) સાચા લિસ્તી ચચચ સામે 
જીતવુાં પડશે. ઈસનુા ઉપિેશો સાલબત કરે છે કે ત્યાાં એક જૂથ (અથવા બહુમવધ જૂથો) 
કે સમગ્ર ચચચ ઉંમર િરમ્યાન સાચા ચચચ રચના િોવા જ જોઈએ. સમગ્ર સમગ્ર 
મવશ્વમાાં ત ેજેને મપતા કૉિ કરશે (યોિાન 6:44): આ ચચચ છે કે જે બધી ઈસનુી આજ્ઞા 
(19-20 મેથ્્ ુ28) શીખવે કરશે. 
 

ઈસએુ પણ અગાઉથી, સાચા લિસ્તી ચચચ ઇમતિાસ મવશે શીખવવામાાં આવે છે. તેમણે 
સાંિેશાઓ તેમણે રેમવિશેન બકુ ઓફ 2 જી અને 3 જી ર્પ્રકરણોમાાં ચચચ આપ્યો આ 
ક્ુચ છે. 
 

બાઇબિ ધામમિક િખાણો, અને લબનસાાંર્પ્રિામયક ઇમતિાસ બતાવી શકે છે, તો શુાં 
શરૂઆતમાાં એપોસ્ટોલિક અને વફાિાર પોસ્ટ એપોસ્ટોલિક ચચચ માને છે કે સાચા ચચચ 
માટે માત્ર વાસ્તમવક ઉમેિવારો, ચચચ ઉંમર િરમ્યાન, જેઓ તે જ ઉપિેશો અને 
મસદ્ધાાંતોને રાખવામાાં આવશે (સીએફ . યહુિા 3). 

 

ત્યારથી ચચચ ઉંમર અંત નથી, કારણ કે િજુ ઈસ ુપાછા ફયાચ નથી, સાચા ચચચ 
અસ્સ્તત્વમાાં િોવુાં જોઈએ. પણ ક્યાાં? 

 

િકીકત એ છે કે ત્યાાં ઘણા પમતત કરવામાાં આવી છે, ત્યાાં ખરેખર 21 મી સિીમાાં 
લિસ્તના સાચા ચચચ માટે માત્ર બે શક્યતાઓ છે છતાાં ત ેક્યાાં તો એક અથવા વધ ુ
ચચચ એક અત્યાંત ગ્રીકો-રોમન ર્પ્રભામવત જૂથ છે, અથવા ત ેએક ચચચ અથવા ચચચ 
ઓફ જૂથ છે કેટિાક અન્ય વધ ુસાચી એપોસ્ટોલિક અને બાઈબિના, સ્ત્રોત (સીએફ 
ર્પ્રકટીકરણ 2, 3, અને 17). 

 

આપણા જેઓ માને બાઇબિ માટે, ત્યાાં કોઈ અન્ય મવકર્લપો છે. સાચા ચચચ માટે માત્ર 



વાસ્તમવક ઉમેિવાર (ઓ) એક અથવા વધ ુજૂથો કે જેઓ આજે પણ એ જ ઉપિેશો 
અને વયવિાર છે કારણ કે શરૂઆતમાાં એપોસ્ટોલિક ચચચ ખરેખર િતી રિશે.ે 
 

િયઇિલ િસ્તઓુ સયખ્રિત કરિય મયટે શીખિે છે 

 

ઘણા કાળજીપવૂચક ધ્યાનમાાં નથી શુાં ચચચ તઓે િાજરી આપી િતી. ઘણા મવશ્વવયાપી 
અને interfaith ભીડ કે બધા ધમો એક જ જગ્યાએ તરફ િોરી િાવા માન ેછે. તમે 
છતાાં, ઈસએુ શીખવ્ુાં કે વયાપક અલભગમ ("સરળ રસ્તો ') મવનાશ માગચ િતો અન ે
માત્ર થોડા સીકસચ આ ઉંમર (માત્થી 7: 13-14, કેજેવી) માાં સીધા અને સાાંકડા માગચ 
શોધવા કરશે. 
 

તમે સાલબત કરવા માટે નથી કે તમારી ચચચ સાચા લિસ્તી છે લચિંતા કરવી જોઈએ? 

 

મોટા ભાગના િોકો સ્વીકારવા ગમે ર્પ્રબળ ધમચ તેમના પહરવાર કે સ્થામનક સાંસ્કૃમત 
સ્વીકારે છે. કેટિાક, જોકે, તેમના જીવનકાળ િરમમયાન ફેરફારો કરશે. કેટિાક 
ફેરફારો િાગણી, અનકુળૂતા માટે કેટિાક, અને મસદ્ધાાંત પર કેટિાક પર આધાહરત છે. 
કેટિાક ચચચ જ્યાાં તેઓ સૌથી વધ ુઆરામિાયક િાગે બનાવયો. અન્ય એક મનકટતા, 
્વુા અને / અથવા અન્ય સામાજજક કાયચક્રમો પર આધાહરત પસાંિ કરો, અથવા 
કારણ કે અચાનક તે એક કારહકિી આગળ કરી શકે છે. 
 

તમે શુાં કરવુાં જોઈએ? 

 

ર્પ્રેહરત પાઊિે િખ્્ુાં (માટે ર્પ્રોટેસ્ટન્ટ અને કેથોલિક ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ અનવુાિ 
સ્વીકારવામાાં અનસુાર): 
 

બધી વસ્તઓુ સાલબત; ઝડપી માને છે કે જે સારા િોય છે. (1 થેસ્સાિોનીકી 
5:21, કેજેવી) 



 

પરાંત ુબધી વસ્તઓુ સાલબત; ઝડપી માને છે કે જે સારા િોય છે. (1 
થેસ્સાિોનીકી 5:21, ડૌઅય-િેઈમ્સ બાઇબિ DRB) 

 

અને આ મવશ્વમાાં પષુ્ષ્ટ નથી કરી, પરાંત ુતમારા મનની હરન્્ ુરીતે રૂપાાંતર 
પામો, તમે સાલબત કરી શકે છે કે ભગવાન છે કે સારી તથા માન્ય તથા સાંપણૂચ 
ઇચ્છા શુાં છે. (રૂમી 12: 2, NKJV) 

 

અને આ મવશ્વમાાં પષુ્ષ્ટ નથી કરી; પરાંત ુતમારા મનની નવીનતા સધુારો કરી, 
તમે સાલબત થઈ શકે છે કે જે સારા અન ેસ્વીકાયચ છે, અને ભગવાન સાંપણૂચ 
ઇચ્છા શુાં છે. (રૂમી 12: 2, DRB) 

 

તમે સાલબત થઇ છે કે જ્યાાં સાચા લિસ્તી ચચચ આજે ક્યાાં છે? તમને િાગ ેછે કે તમે 
પણ િોઈ શકે, તો તમે ખરેખર માપિાંડ છે કે બાઇબિ વાપરે ઉપયોગ કયો છે? 

 

જ્યારે ચચચ ર્પ્રારાંભ કયો િતો? 

 

જ્યાાં ચચચ આજે છે ત ેએક સારી મવચાર મેળવવા માટે, તે જોવા માટે જ્યાાં તે શરૂ ક્ુું 
એક સારો મવચાર િશે. મેથ્્ ુ16:18, ઈસ ુજણાવ્ુાં િત ુાં કે તેઓ "આ ખડક પર" તેમના 
ચચચ લબર્લડ કરશે (પોતે જેનો અથચ થાય છે, ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 4: 10-11; 1 કોરીંથી 10: 4) 

અને પમવત્ર આત્મા (યોિાન 16 મોકિી શકે છે: 7; સીએફ જ્િોન 14:26).જ્યારે આ શરૂ 
ક્ુું? 

તે શરૂ ક્ુું પચાસ હિવસ પછી તે સજીવન થયા. 
લિસ્તી ચચચ પેન્ટેકોસ્ટ સી ડે પર શરૂ ક્ુું િત ુાં. 31 એડી, જે પમવત્ર આત્મા મોકિવામાાં 
આવયો િતો. નોંધ કેવી રીતે ભગવાન ચચચ શરૂ કાયિાઓ બકુ ઓફ બીજા ર્પ્રકરણમાાં 
નીચેના 



જ્યારે પચાસમાનો હિવસ આવી પિોંચ્યો, તેઓ એક જ જગ્યાએ એક જ િતેથુી 
બધા િતા ... 4 તેઓ બધા પમવત્ર આત્માથી ભરપરૂ િતા અને તેઓએ જુિી 
જુિી ભાષાઓ બોિવાનુાં શરૂ ક્ુચ કારણ કે પમવત્ર આત્માએ તેઓને સામચથ્ય 
આપ્્ુાં. (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 2: 1,4) 

પરાંત ુપીટર, અલગયાર સાથ ેઉભા છે, તેના અવાજ ઉઠાવયો છે અને તેમને 
જણાવ્ુાં િત ુાં કે, 

"યહહૂિયામાાં પરુુષો અને બધા જેઓ યરૂશાિમેમાાં રિવેુ ાં, આ તમે માટે જાણીતા 
કરી િો, અને મારા શબ્િો ધ્યાન ... 22" ઇસ્રાએિના મેન, આ શબ્િો સાાંભળો 
નાઝારેથના ઈસ,ુ એક માણસ ચમત્કાર દ્વારા તમ ેઈશ્વર દ્વારા ર્પ્રમાલણત, 

અજાયબીઓની , લચહ્નો અને જે ભગવાન તમારી મધ્યે તેને મારફતે િતી, તમે 
પોતે જ એ પણ ખબર છે - 23 તેમને નક્કી િતે ુઅને ભગવાન પવૂચજ્ઞાન દ્વારા 
મવતહરત કરવામાાં આવી રિી છે, તો તમે ગુાંડાઓની િાથ દ્વારા િવેામાાં વયમથત 
છે, અને મતૃ્્ ુમાટે મકૂવામાાં આવયા છે; 24 જે િેવે ઉઠાડવામાાં, મતૃ્્ ુદુ: ખ કયાચ, 
કારણ કે તે શક્ય ન િતુાં કે તે દ્વારા આયોજન જોઈએ ... 
"તેથી બધા ઇસ્રાએિીઓ અવશ્ય જાણીએ છીએ કે િેવ આ ઈસ ુકે જેના મવષ ે
તમે વયમથત, ર્પ્રભ ુઅને લિસ્ત બનાવયો છે િો." 

જ્યારે િોકોએ આ સાાંભળ્ુાં ત્યારે, તેઓ ઘણા દુ: ખી િતા, તેઓએ મપતર અને 
બીજા મશષ્યોને કહ્ુાં, "ભાઈઓ, અમારે શુાં કરવુાં જોઈએ?" 

મપતરે તેઓને કહ્ુાં, 
"પસ્તાવો કરો, અને તમ ેિરેક એક પાપોની માફી માટે ઈસ ુલિસ્તના 
નામે બાપ્પ્તસ્મા િો;. અને તમને પમવત્ર આત્માનુાં િાન ર્પ્રાપ્ત થશ ે39 આ 
વચન તમારા માટે છે અને તે તમારાાં બાળકો છે, અને બધા જે દૂરથી 
આપણા ર્પ્રભ ુિેવ તનેી કૉિ કરશે તરીકે ઘણા છે. " 

અને અન્ય ઘણા શબ્િો સાથે તેમણે ખાતરી આપી છે અને તેમને સિાિ આપી 
અને કહ્ુાં કે, 41 ત્યારે જેઓ રાજીખશુીથી તેમના શબ્િ ર્પ્રાપ્ત બાપ્પ્તસ્મા પામ્યા 



િતા"આ મવકૃત પેઢી બચાવી શકાય."; અને તે હિવસ ેિગભગ ત્રણ િજાર 
માણસોએ તમેને ઉમેરવામાાં આવયા િતા. 42 તેઓએ ર્પ્રેહરતોને 'મસદ્ધાાંત અન ે
ફેિોમશપ અટિ ચાલ ુરાખ્્ુાં, રોટિીના ટુકડા કયાચ ત્યારે, અને ર્પ્રાથચના 
... 47 િેવની સ્તમુત કરવા િાગ્યો અન ેબધા જ િોકોને તેઓ ગમતા. અને 
ભગવાન ચચચ િૈમનક જેઓ સાચવવામાાં આવી િતી ઉમેરવામાાં. (ર્પ્રેહરતોનાાં 
કૃત્યો 2:14, 22-24, 36-42, 47) 

ભગવાન િૈમનક ચચચ ઉમેરી િતી. નોહટસ તે તે પસ્તાવો કરવા અન ેબાપ્પ્તસ્મા 
િતા. આમ, માત્ર જેઓ કરી શકે બાંન ેસાચા લિસ્તી ચચચ ઉમેરવામાાં આવયા િતા. નોંધ 
કરો કે મશષ્યો 'મસદ્ધાાંત માાં ચાલ ુરાખ્્ુાં. આ કડીઓ મિિ કરી શકે છે તમે સાચા ચચચ 
અને તે એ છે કે માત્ર લિસ્તના ચચચ િોવાનો િાવો વચ્ચ ેતફાવત સમજો. 
ચચચ શુાં છે? 

ન્્ ુટેસ્ટામેન્ટ શબ્િ તરીકે "ચચચ" અનવુાિ ગ્રીક શબ્િ "એક્કક્કિેમસયા," જેનો અથચ થાય 
છે તરીકે લિપ્યાંતર માાંથી આવે છે બાઇબિ એ પણ શીખવે છે કે ચચચ લિસ્તનુાં શરીર 
રજૂ "એક કિવેામાાં આવે છે મવધાનસભા.": 

અને લિસ્ત શરીરનો, ચચચ, શરૂઆત, મતૃ ર્પ્રથમ ઊઠેિો છે, જે બધી વસ્તઓુ 
તેમણે િોઈ શકે છે કે વડા છે. (કોિોસી 1:18) 

... લિસ્ત, તેમના શરીર ખાતર છે, જે ચચચ છે (કોિોસી 1:24) માટે 

તેથી, સાચા ચચચ માટે અમારા શોધ માાં, અમ ેવફાિાર માને શરીર કે મવશ્વાસ અને 
ઈસ ુઅને તેમના મળૂ ર્પ્રેહરતો ના ઉપિેશો સોથે માટે જોઈ રહ્યા િોય. ચચચ 
"આધ્યાજત્મક ઘર" (1 પીતર 2: 5) છે, અને એક ભૌમતક સાંસ્થા કે સમગ્ર ઇમતિાસમાાં 
કોપોરેશન માટે મયાચહિત નથી. 
સાચા લિસ્તી શુાં છે? 

એક સાચો લિસ્તી એક ઈસ ુપાસે કોિ સ્વીકારી છે, યોગ્ય રીતે પસ્તાવો બાપ્પ્તસ્મા 
કરવામાાં આવી છે, અને ખરેખર િેવે પમવત્ર આત્મા (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 2:38) ર્પ્રાપ્ત 
છે.અિબિ, ઘણા લિસ્તીઓ સાચુાં નથી કે િાવો કરે છે. 



પણ નોહટસ ર્પ્રેહરત પાઊિે િખ્્ુાં કે એક લિસ્તી િેવનો આત્મા તેમન ેઅંિર મનવાસ 
અને તેઓ તે નથી જે કરતાાં જીવન એક અિગ ર્પ્રકારની િોરી જશ ેકે છે: 

પરાંત ુતમે જો ખરેખર િેવનો આત્મા તમારામાાં રિ ેછે, િેિમાાં પરાંત ુઆત્મા 
નથી. િવે જો કોઈને લિસ્તના આત્મા ન િોય તો, તે તેના. 10 નથી અને જો 
લિસ્ત તમારામાાં છે, શરીર પાપને કારણ ેમતૃ્્ ુપામ્યો છે, પરાંત ુઆત્મા કારણ કે 
સદ્ગુણો. 11 જીવન છે, પરાંત ુજો તનેે આત્મા જે ઊભા તમ ેમતૃ રિ ેઈસ ુછે, જે 
મતૃ્્મુાાંથી લિસ્ત મએૂિામાાંથી ઊઠયો તેઓ પણ તેમના આત્મા જે તમે માાં 
વસવુાં દ્વારા તમારા નશ્વર શરીર જીવન આપશે. 
તેથી, મારા ભાઈઓ અને બિનેો, અમે િેવાિાર છે - માાંસ, માાંસ અનસુાર રિતેા 
નથી 13 જો તમે માાંસ તમે મતૃ્્ ુપામ ેછે અનસુાર રિતેા;. પરાંત ુજો આત્મા દ્વારા 
તમે શરીરના કાયો મતૃ્્ ુમકૂવામાાં, તમે રિવેા જશે. 14 િેવના આત્મા દ્વારા 
નેતતૃ્વ કરવામાાં આવે છે કારણ કે ઘણા િોકો માટે, આ ઈશ્વરના પતુ્રો 
છે. (રોમનો 8: 9-14) 

જેઓ ખરેખર િેવનો આત્મા ન િોય તેમના કાંઈ છે. 
આપણે ર્પ્રેમ અને ર્પ્રેમ િશાચવે છે, પરાંત ુમવશ્વમાાં દ્વારા આપ્યો નથી કરવામાાં આવે છે: 

તેમના મશુ્કેિી અનાથ અને મવધવાઓની મિુાકાત િો, અને પોતાની મવશ્વમાાં 
માાંથી મનષ્કિાંક રાખવા: ભગવાન અન ેમપતા પિિેાાં શદુ્ધ અન ેમનમચળ ધમચ આ 
છે.(યાકબૂ 1:27) 

ર્પ્રેહરત પીતરે િખ્્ુાં: 
તમે એના પહરણામ રૂપ,ે મર્પ્રય, કારણ કે તમે આ અગાઉથી ખબર છે, ધ્યાન 
આપવુાં કિાચ તમે પણ તમારા પોતાના મક્કમ ના પડો, દુષ્ટ ભિૂ સાથે દૂર 
િોરી રિી; 18 પરાંત ુઆપણા ર્પ્રભ ુઅને તારનાર ઈસ ુલિસ્તના જ્ઞાન મવકસે 
છે. તેમને ગૌરવ બાંને િવે કાયમ છે. આમીન. (2 પીતર 3: 17-18) 

આધ્યાજત્મક મવકાસ દ્વારા એક જીવન બિિવાનુાં એક વાસ્તમવક લિસ્તી િોવાનો એક 
મિત્વપણૂચ ભાગ છે. પણ, સાચા લિસ્તીઓ ખ્યાિ આવી છે કે સાચુાં મવશ્વાસ "સવચત્ર 



સામે બોિાય છે" (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 28:22), તેના નેતાઓ ઘોષણા મવષય રહ્યો છે 
અન્ય ધામમિક કારણ કે તેમના ઉપિેશો અને મશક્ષણ (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 4 

'સિાવાળાઓ': 1-21; 6: 9-14), અને ત ેવાસ્તમવક લિસ્તીઓ પોતાને િમન આધીન 
રિશેે (જ્િોન 15:20). 

અંતમાાં ચચચ ઓફ ગોડ ગાયકનો િીબર અપમતિયન િખ્્ુાં િત ુાં: 
તે સાચુાં લિસ્તી િોવાનો હિિંમત િે! 
જૂના પયગાંબરો હિિંમત પરુુષો િતા. ભગવાન વચનના િેશમાાં જવા ્દુ્ધ શરૂ 
કરવા માટે યિોશઆુને કહ્ુાં, તેમણે આજ્ઞા કરી "મજબતૂ અને સારી હિિંમત 
રાખો" (જોશ 1: 6.). . 

ર્પ્રેહરતો પણ હિિંમત પરુુષો િતા, ખાસ કરીને પછી તેઓ માતાનો ભગવાન 
પમવત્ર આત્મા પામ્યા. તેને સરળ તેમન ેસતત ધમકીઓ અને સતાવણી વચ્ચ ે
ગોસ્પેિ ઉપિેશ ન િતી. મોટા દ્વાર અને સાાંકડી એક િાખિ વચ્ચે - તેઓ 
ભગવાન આજ્ઞા પાળી અન ેમાણસ વચ્ચે પસાંિ કરવા માટે િતી. તેઓ 
સિાવાળાઓ દ્વારા કિવેામાાં આવ્ુાં કે, "અમે સખત આ નામ શીખવે નથી તમ ે
ચાર્જ, િજુ સધુી અિીં તમ ેતમારા બોધથી આખા યરૂશાિેમને ભરી છે અને તમ ે
અમને પર આ માણસ િોિી િાવવા માગતા" (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 5:28, 

RSV). જવાબ પીતર અને બીજા ર્પ્રેહરતોન ેઆપ્યા મવશ્વાસ અન ેહિિંમત એક િતુાં: 
(શ્િોક 29) "અમે માણસોના કરતાાં િેવનુાં અમારે વધારે માનવુાં જોઈએ." 

તમે કે ફરીથી ભેગાાં થઈન ેખ્યાિ નથી કે તમે જેઓ તમારા ઉપર જુર્લમ કરે 
એ જ જવાબ આપી શકશ?ે 

હિબ્ર ૂ11 સામાન્ય મવશ્વાસ ર્પ્રકરણ તરીકે ઓળખાય છે. અને મવશ્વાસ કરે છે તે 
મવશે વાત કરો. િોકો બધા તેમાાં મવશ્વાસ દ્વારા રિતેા ઉર્લિખે કયો છે, પરાંત ુતે 
ખબૂ હિિંમત જરૂરી છે. (ગડુ ન્્ઝૂ, જાન્્આુરી, 1981) 

સાચા લિસ્તી ચચચ, કાયિાઓ 2 પેન્ટેકોસ્ટ સિીથી અસ્સ્તત્વમાાં છે કારણ કે ઈસએુ કહ્ુાં 
િત ુાં તે કરશે (માત્થી 16:18; ર્પ્રકટીકરણ 2 & 3). 



િજુ સધુી, ફક્કત સાચા લિસ્તી ચચચ શોધવા માટે પરૂતી નથી. એક પણ અંગત રીત ે
એક સાચા લિસ્તી કરવાની જરૂર છે: 

પરાંત ુવચનના પાળનારા થાઓ, અને માત્ર સાાંભળનારા નથી, તમારી જાતને 
છેતરી છે. (જેમ્સ 1:22) 

પરાંત ુર્પ્રથમ ભગવાન અને તેમના ન્યાયીપણાને હકિંગડમ િેવી, અને આ બધી 
વસ્તઓુ તમને આપવામાાં આવશે. (માત્થી 6:33) 

સાચા લિસ્તીઓ, ઈશ્વરની શસ્ક્કતથી, આ ર્પ્રથા ર્પ્રેમ છે હિિંમતવાન છે, અને તે િેવના 
રાજ્યને માટે િાાંબા છે. સાચા લિસ્તી ચચચ અને (યહુિા 3) મળૂ મવશ્વાસ અન્ય પાસાઓ 
શીખવવા માટે ચાલ ુરિ ેછે. 

2. લચહ્નો સાચા ચચચ ઓળખાવી 
િવે આપણે જો્ુાં છે કે જે સાચા ચચચ ચાલ ુરાખવા જ જોઈએ, અને મળૂ મવશ્વાસ 
રાખો, આપણે િવે અમકુ ચોક્કસ સાંકેતો, કડીઓ અને મસદ્ધાાંતો મિિ કે સાચા ચચચ 
ઓળખવા પર જોવા મળશે. 
સત્ય-ભગવાન શબ્િ પમવત્ર 

ઈસએુ કહ્ુાં સાંકેત છે કે મસવાય સાચા લિસ્તીઓ સયુોજજત િતી કે તેઓ સત્ય દ્વારા 
પમવત્ર કરવામાાં આવી િતી: 

તેઓ આ જગતના નથી, માત્ર કારણ કે હુાં સત્ય છે. 17 પમવત્ર તેમન ેઆ 
જગતનો નથી. તમારુાં વચન સત્ય છે. 18 તેં મને જગતમાાં મોકર્લયો છે, તેમ મેં 
પણ તેઓને જગતમાાં. 19 માાં મોકિવામાાં આવી છે અને તેમના િીધે હુાં મારી 
જાતે પમવત્ર છે કે તેઓ પણ સત્ય એ સ્થાન પમવત્ર થઈ શકે છે. (યોિાન 17: 

16-19) 

ઘણી સાચા લિસ્તી ચચચ અિગ કરવા માટે એક વાસ્તમવક કી કેવી રીત ેર્પ્રમતબદ્ધ ચચચ 
સાચી ઓફ ગોડ શબ્િ છે. મોટા ભાગના જે લિસ્ત જાિરે ચચચ કે અમકુ અથવા 
મમૂતિપજૂક અને અન્ય સ્રોતો છે કે જે ભગવાન શબ્િ સાથે સાંઘષચ છે તેમના મસદ્ધાાંત 



ખબૂ મવચાર ભાગ છે. ખોટા મવનમ્રતા સાથે માનવ ઘડી ધમો વાસ્તમવક આધ્યાજત્મક 
મરૂ્લય (કોિોસી 2:23) નથી. 
કેટિાક તેમની િાગણીઓ મવશ્વાસ યોગ્ય ચચચ નક્કી કરવા માટે પસાંિ કરે છે, 

ભગવાન શબ્િ સયુોજજત કરે છે એક અિગ ધોરણ માતાનો ભગવાન: 
તમારા બધા હૃિય સાથ ેભગવાન માાં ટ્રસ્ટ, અને તારી પોતાની જ અક્કિ 
પર દુબચળ;. 6 તમારા સવચ માગોમાાં તેની સ્વીકારો, એટિે તે તારા રસ્તાઓ 
હિશામાન કરશ ે7 તમારા પોતાના આંખો માાં મજુબની નથી; ભગવાન ડર અન ે
અમનષ્ટ ઊડે છે. (નીમતવચનો 3: 5-7) 

જે ગવચ હૃિય છે ત ેકિિ ઉશ્કેરે છે, પરાંત ુજે ભગવાન માાં ટ્રસ્ટ તેમણે સમદૃ્ધ 
કરવામાાં આવશે. 26 જે માણસ પોતાના હૃિય પર ભરોસો તેમણે એક ફૂિ છે, 

પરાંત ુમવષયક કુશળતાઓનો ઉપયોગ કરીન ેકુશળતાપવૂચક જશ ેમવતહરત 
કરવામાાં આવશે. (નીમતવચનો 28: 25-26) 

ઈશ્વરનુાં વચન છે મનષુ્ય આધ્યાજત્મક સાંપણૂચ (: 16-17 2 તીમોથી 3) કરી શકો છો 
સત્ય છે. 
પણ નોંધ કરો નીચેના 

યિોવાની વાણી માટે યોગ્ય છે, અને તેના બધા કામ સત્ય કરવામાાં આવે 
છે. (ગીતશાસ્ત્ર 33: 4) 

"હુાં યિોવા, ર્પ્રેમ ન્યાય માટે ... હુાં સત્ય તેમના કામ હિશામાન કરશે, અને 
તેમની સાથે એક મનતાાંત ચાલ ુકરાર કરશે. (યશાયાિ 61: 8) 

ઈશ્વરનુાં કામ સત્ય કરવામાાં આવે છે, અને ચચચ અગ્રણી લિસ્ત િઠેળ જે કામ સત્ય ત ે
કરી િોવી જ જોઈએ. 
માતાનો ભગવાન ર્પ્રધાનો "સત્ય શબ્િ" (સીએફ 2 કોરીંથી 6: 4-7) દ્વારા ર્પ્રશાંસા છે, 

પરુુષો પરાંપરાઓ િોષ્ર્લડિંગ માટે નથી કે શાસ્ત્ર (સીએફ માકચ 7 સાથે સાંઘષચ: 6-8; માત્થી 
15: 3-9 ). ખરેખર વફાિાર લિસ્તી ચચચ મસદ્ધાાંત માટે પરાંપરાઓ ઉપર ભગવાન શબ્િ 
મકેૂ છે. 



તરીકે મપતર અને બીજા ર્પ્રેહરતોએ િતી, વફાિાર લિસ્તી ચચચ નેતાઓ સત્ય ઉપિેશ 
પણ જ્યારે તે સરકારી અથવા ધામમિક સિાવાળાઓએ (27-32 ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 5) ન 
ગમ્યો છે તૈયાર િોવી જ જોઈએ. 
ચચચ ઓફ લબબ્િીકિ નામ શુાં છે? 

સાચા લિસ્તી ચચચ માટે એક ચાવી નામ છે. 
નવા કરારમાાં સાચા ચચચ મખુ્ય બાઈબિના નામ તરીકે સામાન્ય રીત ે"ભગવાન 
ચચચ" અનવુાિ છે (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 20:28; 1 કોરીંથી 1: 2; 10:32; 11: 16,22; 15: 9; 2 

કોરીંથી 1 : 1; ગિાતી 1:13; 1 થેસ્સાિોનીકી 2:14; 2 થેસ્સાિોનીકી 1: 4; 1 તીમોથી 3: 

5,15). 

જોકે કેટિાક સચૂવ્ુાં છે કે "કેથોલિક ચચચ" મળૂ નામ િત ુાં, તે જણાવ્ુાં િત ુાં જોઇએ કે 
ર્પ્રથમ વખત શબ્િ "કેથોલિક ચચચ" ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે રોમે ઉર્લિેખ ન િતી 
માનવામાાં આવે છે. તે નજરે ચચચ ઓફ ગોડ એન્ટીઓચ ના ઈગ્નાટીયસ દ્વારા એક 
પત્ર ઉપયોગ કરવામાાં આવયો િતો. (Smyrnaeans માટે ઈગ્નાટીયસ પત્ર, સી 
120એડી.): તે ખાસ કરીને ત ે"ચચચ જે સ્મનાચ છે, એમશયા ચચચ ઓફ 
ગોડ ... માટે" સાંબોધવામાાં. ભગવાન સતત ચચચ (CCOG) જેવા જૂથો નજરે િેવની 
માંડળીની વાંશજ છે. અને ગ્રીકો-રોમન ચચચ જેમ નહિિં પણ, અમે એ જ પાસ્ખાપવચ 
સબાથ, મમિેમનયમ, પણૂચ પરુુષોિમ ભગવાન, વગેરે કે તેના ર્પ્રારાંલભક નેતાઓ િતા 
સાંબાંમધત ઉપિેશો ધરાવ ેછે. 
લિસ્તી ઇમતિાસ િરમમયાન, સાચા ચચચ સામાન્ય અલભવયસ્ક્કત "ભગવાન ચચચ" ની 
આવમૃિ ઉપયોગ કયો છે (અથવા "લિસ્તના ચચો," રોમનો 16:16 સીએફ) જોકે 
ઘણીવાર (તેની સાથે અન્ય શબ્િ સીએફ 1 કોરીંથી 1: 2; 1 તીમોથી 3:15). પરાંત ુ
ઈશ્વરનો આશીવાચિ નથી એ નામ, સાચુાં માપિાંડ (1 પીતર 2: 5). 

તેથી, માત્ર યોગ્ય નામ કયાચ જરૂરી સાલબતી નથી. િજુ સધુી યોગ્ય નામ કયાચ નથી 
પહરબળ િોય છે કે: 



હુાં તમારા કામ ખબર. જુઓ, હુાં તમને પિિેાાં ખરુ્લિી દ્વાર સયુોજજત છે, અને કોઈ 
એક તે બાંધ કરી શકો છો; તમે થોડી તાકાત િોય છે, મારા શબ્િ રાખવામાાં 
આવયા છે, અને મારુાં નામ નકારી 9 ખરેખર હુાં શેતાનના મસનેગોગ, જે કિ ેછે કે 
તેઓ યહિૂીઓ છે અને નથી ત ેકરશે, પરાંત ુઅસત્ય -. ખરેખર હુાં તેમન ેઆવે 
છે કરશે અને તમારા પગ પિિેાાં પજૂા, અને ખબર છે કે હુાં તમને ર્પ્રેમ કરુાં 
છાં. (ર્પ્રકટીકરણ 3: 8-9) 

ઈસએુ કહ્ુાં સાચા લિસ્તી ચચચ તેનુાં નામ નામાંજૂર નથી, 'આધ્યાજત્મક' યહિૂીઓ ઉપર 
કરવામાાં આવે છે, થોડી તાકાત ધરાવ ેછે, અને લિસ્ત શબ્િ રાખે છે. નોહટસ પણ ઈસ ુ
પણ સ્પષ્ટ િત ુાં કે કેટિાક મવશ્વાસ ુિોવાનો િાવો નથી. 
શા માટે નામ "ભગવાન સતત ચચચ"? 

મવશ્વના ચચો કેટિાક ચચચ માટે બાઇબિને નામ મવશ ેસત્ય સૈદ્ધાસ્ન્તક લબિંદુ મળી 
આવયા છે. કેટિાક આ નામ ના ઓછામાાં ઓછા ભાગ પર અપનાવી છે, અને પોતાની 
જાતને કૉિ "ચચચ ઓફ ગોડ." 

જો કે, તે ખ્યાિ છે કે એક નામ અથચ વિન માનવામાાં આવે છે તે અગત્યનુાં છે. અને 
જો મવમવધ આ મવશ્વના "ભગવાન ચચચ" ઈશ્વરની સિાને માન્યતા નથી, સાંપણૂચપણે 
તેને અથવા તેના શબ્િ મવષય નથી, તેને નથી, અને પછી આ - અન્ય મખુ્ય સાલબતી 
ઘણા નથી , પણ નામ ષ્સ્ક્રપ્ચર માાં ઉપયોગ કબજામાાં છતાાં, તેઓ ભગવાન સાચા 
ચચચ ઓફ ભાગ નથી. 
આ બાઇબિ કે આવા િોકો liars જે "શેતાનના મસનેગોગ" ના ભાગ છે (ર્પ્રકટીકરણ 
3:10) તેમજ ખોટા ર્પ્રધાનો મવશે જેઓ પોતાને "ન્યાયીપણાના ર્પ્રધાનો" માાં પહરવતચન 
િેખાય કિ ેચેતવણીઓ સાથ ેસસુ ાંગત છે (2 કોરીંથી 11: 14-15). 

તેણે કહ્ુાં, કે આવી રિી દુન્યવી સાંસ્થાઓ નાંબર સાચા ચચચ નામ િાવો મકેૂ છે કારણ 
કે - માત્ર "જાિરે" લિસ્તીઓ િાખો તરીકે અયોગ્ય રીતે ઈસ ુલિસ્ત (માત્થી 7: 21-23) 

નામ િાવો નાખ્યો છે -જ્યારે ગેરિાજર આ પથૃ્વી પર ભગવાન લબઝનેસ કરવા િતે ુ
માટે, ભગવાન સાચા ચચચ ના આ તબક્કા સ્થામપત, અમે, ખાિી, "ચચચ ઓફ ગોડ." 



તરીકે તે ઉપિબ્ધ ન િતી, તેમજ તેન ેસમાવેશ કરવા માટે અસમથચ િતા શરૂઆતથી 
ચચચ અમારા જોડાણ િશાચવ ેછે (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 2), અમે શબ્િ "ભગવાન સતત 
ચચચ" પસાંિ ક્ુું. 
મિનેત આજીજી અને સાચુાં મવશ્વાસ 

અત્યાંત મિત્વપણૂચ સાઇન સાચા લિસ્તી ચચચ મળૂ મવશ્વાસ છે કે ર્પ્રેહરતો પિોંચાડવામાાં 
આવયો િતો ધરાવે છે. 
નોંધ એક સમસ્યા છે કે ધમચર્પ્રચારક જ્્ડુ જોવા મળે છે અન ેતે શુાં તે મવશે શુાં 
વફાિાર લિસ્તીઓને કહ્ુાં: 

મારા વિાિા મમત્રો, જ્યારે હુાં ખબૂ જ તમ ેઅમારા સામાન્ય તારણ મવષે િખવા 
માટે મિનેત ુાં િતી, હુાં તે જરૂરી તમે િખવા માટે તમે બોધ મવશ્વાસ જે બધા 
સાંતો માટે આપ્્ુાં િત ુાં. 4 ચોક્કસ પરુુષો માટે એક વખત િતો આતરુતાપવૂચક 
િિીિ કોઇનુાં ધ્યાન માાં છે મળી , જે િાાંબા સમય પિિેા આ મનિંિા, પાપી 
પરુુષો, જે િાંપટતા અમારા ભગવાન ગ્રેસ ચાલ ુઅને માત્ર ભગવાન ભગવાન 
અને આપણા ર્પ્રભ ુઈસ ુલિસ્ત નામાંજૂર માટે લચહ્નહ્નત થયેિ િતી. (યહુ 3-4) 

જ્્ડુ મવશે બે જૂથો જણાવ્ુાં િત ુાં. જેઓ મળૂ મવશ્વાસ છે કે બધા સાંતો પર મવતહરત 
માટે એક વખત િતો િિીિ છે, અને જેઓ તે અયોગ્ય બિિવા માટે ર્પ્રયાસ કરી 
રહ્યા િતા. સાચા લિસ્તી ચચચ મવતહરત મવશ્વાસ ધરાવે છે. મવશ્વાસ છે કે ચાલ ુિજી 
સૌથી જે 21 મી સિીમાાં લિસ્ત જાિરે ખરેખર ખબર નથી કે શુાં મળૂ લિસ્તીઓ ખરેખર 
માનવામાાં અને ર્પ્રેષ્ક્કટસ (પણ અમારા મફત પસુ્સ્તકા, ચચચ ઓફ ગોડ ઓફ સતત 
ઇમતિાસ જુઓ). 
કે જે પમવત્ર મવશ્વાસ છે, િેવની ર્પ્રીમત રાખવા, અને તેમની િયા તરફ જોઈ: 

પરાંત ુતમે મર્પ્રય મમત્રો, તમારા પરમ પમવત્ર મવશ્વાસમાાં વધતા, પમવત્ર આત્મા 
વડે ર્પ્રાથચના, 21 તમે પોત ેજ િેવ પરનો ર્પ્રેમ શાશ્વત જીવન તરફ આપણા ર્પ્રભ ુ
ઈસ ુલિસ્તની િયા માટે જોઈ રાખો. (યહુ 20-21) 



બાઇબિ જણાવ ેછે કે સાચા પાિરીઓની શબ્િ સાચા બાઇબિને મસદ્ધાાંતો ર્પ્રગટ 
કરવા અને સિન, બિિી, છે: 

શબ્િ ઉપિેશ! મોસમ અન ેમોસમ બિાર તૈયાર રિો. સિમત, ઠપકો, સિાિ, 

બધા અન ેમશક્ષણ 3 વખત સાથે આવશે કે જ્યારે િોકો સાચો ઉપિેશ નિીં, પરાંત ુ
તેમના પોતાના ઇચ્છાઓ અનસુાર, કારણ કે તેઓ કાનમાાં ખાંજવાળ િોય છે, 

તેઓ પોતાને મશક્ષકો માટે ઢગિો કરશે;. 4 અને તેઓ તેમના કાન ચાલ ુકરશે 
સત્ય દૂર છે, અને પૌરાલણક. 5 કોરે ચાલ ુકરી પરાંત ુતમે બધી વસ્તઓુ જાગતા 
રિો, સિન, એક ગાયકનો કામ કરવુાં, તમારા માંત્રાિય પહરપણૂચ.(2 તીમોથી 4: 2-

5) 

લિસ્તી ચચચ માાં મળૂભતૂ મસદ્ધાાંતો કેટિાક િબે્રી 6 માાં જોવા મળે છે: 1-3. પસ્તાવો, 
બાપ્પ્તસ્મા, સહિત િાથ પર મકૂ્યા પણૂચતા તરફ જઈ મતૃ, અને શાશ્વત ચકુાિો 
પનુરુત્થાન તે મસદ્ધાાંતો ર્પ્રેહરતો અન ેપિિેી સિીના લિસ્તીઓ અમનવાયચપણે તેઓ 
િવે િેવના સતત ચચચ દ્વારા શીખવવામાાં આવે છે દ્વારા શીખવવામાાં આવી િતી. 
નોંધ કાંઈક કે ઈસ ુચચચ ઓફ હફિાડેષ્ર્લફયા ભાગ મવશ ેશીખવવામાાં: 

... માટે ... હફિાડેષ્ર્લફયા ... 8 માાં ચચચ ... તમે થોડી તાકાત, મારા શબ્િ રાખવામાાં 
આવયા છે, અને મારુાં નામ નકારી ન િોય ... 11 જોયેલુાં, હુાં ઝડપથી આવુાં 
છાં! ઝડપી પકડી તમ ેશુાં છે, કે જે કોઈ એક તમારા તાજ િાગી શકે 
છે. (ર્પ્રકટીકરણ 3: 7,8,11) 

ઈસ ુશીખવે છે કે એક બાઈબિના સત્યો રાખવા જોઈએ અને પોતાની જાતને અન્ય 
િોકો માતાનો ભગવાન શબ્િ માટે એક જ ર્પ્રમતબદ્ધતા નથી દ્વારા ગેરમાગ ેિોરી રિી 
છે માટે પરવાનગી આપશે નહિિં. ભગવાન સાચા ચચચ બાઈબિના સત્યો ઝડપી પકડી 
નથી, ચચચ સમમમત કે સાચી શ્રદ્ધા સામે જાઓ સ્વીકારે છે, કે છે કારણ કે પરુુષો કામ 
કરવાથી મનાઈ કરી છે. 21 મી સિીમાાં, તે સાચા લિસ્તી ચચચ છે કે આ શ્રેષ્ઠ કરે 
હફિાડેષ્ર્લફયા ભાગ અવશષે (જુઓ કેટિીક મવગતો માટે 4 ર્પ્રકરણ) છે. 
નોંધ યોિાને માાંથી કાંઈક: 



જે શરૂઆતમાાં છે, કે જે અમે સાાંભળ્ુાં છે, જીવન આપનાર વચન મવષે જે અમે 
અમારી આંખો છે, કે જે અમે તેના પર ધ્યાન આપવામાાં આવે છે, અને અમારા 
િાથ સાથ ેજોવા મળે છે મનયાંમત્રત છે િતો - 2 જીવન જેની સ્પષ્ટ અલભવયસ્ક્કત 
િતી, અને અમે જો્ુાં છે, અને સાક્ષી છે, અને તમે જાિરે કે શાશ્વત જીવન જે 
િેવ બાપ સાથ ેઆવયો િતો અને અમન ેર્પ્રગટ કરવામાાં આવી િતી -
 જે 3 આપણે જો્ુાં છે અને સાાંભળ્ુાં અમે તમને જાિરે, તમે પણ અમારી સાથે 
સાંગત છે શકે છે; અને ખરેખર અમારી ફેિોમશપ મપતા સાથે અને તેમના પતુ્ર 
ઈસ ુલિસ્ત. 4 અને આ વસ્તઓુ અમે તમન ેિખુાં કે તમારો આનાંિ સાંપણૂચ િોઈ 
શકે છે સાથે જ છે. (1 યોિાન 1: 1-4) 

નોંધ જ્િોન જણાવ્ુાં િત ુાં કે તેઓ શીખવવામાાં તે શુાં શરૂઆતથી શીખ્યા. સત્ય 
બિિવા માટે ન િતી. 
યોિાને પાિન કરવા, ચાલ ુરાખવા માટે, લિસ્તના મસદ્ધાાંત શીખવવામાાં: 

જે કોઈ અને લિસ્તના મસદ્ધાાંત પાિન નથી ભગવાન નથી. જે લિસ્ત ના મસદ્ધાાંત 
માાં ખમવુાં બાંન ેમપતા અને પતુ્ર છે. (2 યોિાન 9) 

એક મસદ્ધાાંતો કે બાઇબિ મવરોધાભાસી સાથ ેબિિાતી નથી દ્વારા કે મસદ્ધાાંત મનભાવી 
િે છે. 
ર્પ્રેમષત પાઊિે પણ વફાિાર અને જેઓ વફાિાર િોવાનો િાવો વચ્ચે તફાવત મવશે 
અિવેાિ: 

વિાિાાં બાળકો, અંત નજીક છે; અને તમે લિસ્તમવરોધી સાાંભળ્ુાં છે આવી રહ્ુાં 
છે, પણ િવે ઘણા લિસ્તમવરોધીઓ આવે છે, જેના દ્વારા આપણે જાણીએ છીએ કે 
તે છેર્લિા કિાક છે 19 તેઓ અમારી પાસેથી બિાર ગયા, પરાંત ુતેઓ અમને 
ન િતા. જો તેઓ આપણા સમિુના િોત, તો તેઓ અમારી સાથે રહ્યા િોત; પરાંત ુ
તેઓ બિાર ગયા કે તેઓ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે, જે તેમને કાંઈ અમને િતા. (1 

યોિાન 2: 18-19) 



નોંધ કરો કે ર્પ્રેહરત યોિાને િખ્્ુાં કે જેઓ વફાિાર િતા તમેના ઉપિેશો અને 
મસદ્ધાાંતોને અનસુરવામાાં આવશ,ે પરાંત ુતે છે કે િતા લિસ્તમવરોધીઓ અભ્યાસ ચાલ ુ
ન િોત. 
જ્યારે મળૂ લિસ્તી ઘણા પદ્ધમતઓ છે કે જે ગ્રીક રોમનો દ્વારા લપુ્ત થઇ ગ્ુાં છે, કિાચ 
તે અિીં ગળી જોઇએ પદ્ધમતઓ અન ેયોિાને ના ઉપિેશો સૌર્પ્રથમ િસ્તાવેજી ફેરફારો 
તારીખ અન ેપાસઓવર પાિન સાથે શુાં કરવુાં છે કે . આ ફેરફાર મવમવધ ગ્રીકો-રોમન 
ચચચ ર્પ્રારાંલભક 2 ND સિી દ્વારા કરવામાાં આવી િતી અને તે મવવાિ 
(્સુીબીયસ ચચચ ઇમતિાસ, બકુ V, ર્પ્રકરણ 23-24) થાય છે. 
તેઓ ઈસ ુર્પ્રેહરત યોિાન,ે અને મવમવધ અન્ય વફાિાર ચચચ નેતાઓ ઐમતિામસક િતી 
નીસાન 14 મી માનમાાં પાસ્ખાનુાં પવચ ઉજવવા માટે (જેઓ 14 મી ઇનકાર કયો િતો 
બર્લક રમવવાર ફેરવાઈ) ઇનકાર કયો િતો. શરૂઆતમાાં 2 ND સિી સધુીમાાં, ચચચ ઓફ ગોડ 
લબશપ સ્મનાચ ના તારણ કાઢ્ુાં િત ુાં કે "ઘણા" "ખોટા મસદ્ધાાંત" િતી અન ેતે 
મમથ્યાલભમાન / નાિાયક (માતાનો હફલિપીઓને પત્ર) તરીકે તેમના મવશ્વાસ માટે 
ઓળખવામાાં આવ ેછે. 
શરૂઆતમાાં 3 ડી સિી સધુીમાાં, ગ્રીકો-રોમન ઘણા શુાં ચચચ ઓફ ગોડ લબશપ એન્ટીઓચ 
સેરપીઓન એક "બોિતી સાંઘે" (સેરપીઓન માતાનો પત્ર અને પોન્ટીકસ માટે) તરીકે 
ઓળખવામાાં આવે છે મવકસાવવામાાં. 
તેમ છતાાં ગ્રીક રોમન ચચચ િાવો બાંને Polycarp અને તેમના પોતાના તરીકે 
સેરપીઓન (અને સેરપીઓન િેખીતી રીત ેબવેફા ગ્રીકો-રોમન નેતાઓ દ્વારા 
અંત્યોખમાાં સફળ કરવામાાં આવી િતી), વાસ્તમવકતા એ છે કે તેઓ (અને તેઓ 
મવશ્વાસ ુસાથે સાંકળાયેિ તે) ચચચ ઓફ ગોડ માટે રાખવામાાં આવે છે અને ગ્રીક રોમન 
મસદ્ધાાંતો. 
તેમ છતાાં બેવફા ચચચ દ્વારા અન્ય ઘણા ફેરફારો થયા, મવદ્વાનો સામાન્ય રીત ેએવુાં 
માને છે કે ધમચર્પ્રચારક યોિાન 14 મી પાસ્ખાનુાં પવચ ઊજવ્ુાં. તેથી, આ એક મસદ્ધાાંત 
સરળતાથી જેઓ ધમચગ્રાંથો સાાંભળવામાાં, જેઓ ર્પ્રેમષત યોિાનના પદ્ધમતઓ અન ેતેની 



સાથે ત ેચાલ ુરાખવા માટે મનષ્ફળ થી કિી છે. રમવવારે બિિાઈ પાસઓવર તારીખ 
સાવચમત્રક જાિરે જ્યારે મમૂતિપજૂક સમ્રાટ કોન્સ્ટેન્ટાઇન પછી મદુ્દો ફરજ પડી બની 
િતી. કોન્સ્ટેન્ટાઇન એક વાસ્તમવક લિસ્તી ન િતી. ત્યારે પણ તમેણે કોઈ પણ લિસ્તી 
મવશ્વાસ માાં બાપ્પ્તસ્મા કરવામાાં આવી ન િતી, તેમણે પોતાની જાતન ેએક િેય ઊંટ 
જાિરે અને રમવવારે પાસઓવર મદુ્દો ફરજ પડી 325 એડી માાં કાઉસ્ન્સિ ઓફ માાં 
નક્કી કરવામાાં જ્યારે કોન્સ્ટેન્ટાઇન મતૃ્્ ુપામ્યા તે કબર એક સયૂચ િેવ ર્પ્રકાર માાં 
િફનાવવામાાં આવયો િતો . જેઓ બાઇબિન ેઅભ્યાસ વફાિાર રિ ેમાગે છે તેને 
અથવા તનેા કાઉસ્ન્સિની હુકમનામુાં સાાંભળવા ન િોત. તેમણે પણ ઘણા પછી િત્યા 
કરી િતી. 
 
 

સમગ્ર ઇમતિાસ િરમમયાન ત્યાાં બે મળૂભતૂ જૂથો, એક કે જે મળૂ મવશ્વાસ આયોજન 
કરવામાાં આવ્ુાં છે, જ્યારે અન્ય મખુ્ય એક છે કે જે િાવો કયો િતો પરાંત ુન િતી. 

શુાં એપોસ્ટોલિક ઉિરામધકાર 'મવશે શુાં? 3 ડી સિી શરૂઆત નજીક, પછી રોમન સિાયક 
ટટુચ લિયને બે જૂથો (Smyrnaeans અને રોમન) જે ર્પ્રેહરતો સાથે જોડાણ િાવો કયો િતો 
(ટટુચ લિયને માતાનો ચોપડે િ praescriptione haereticorum. ર્પ્રકરણ 
32) િખ્્ુાં િતુાં, પરાંત ુતેમન ેમાત્ર એક જ િતી અને રહ્ુાં છે મવશ્વાસ ુઅન ેઅન્ય ન 
િતી. એક જૂથ અન્ય (યોિાન ેમાટે, વગેરે દ્વારા) જે તે સ્મનાચ એવો િાવો કયો િતો 
રોમે થી ઉિરામધકાર િાવો કયો િતો, અને. 

જ્યાાં સધુી એપોસ્ટોલિક ઉિરામધકાર જાય છે, તે ખ્યાિ સાચા ચચચ કયાચ કાહડિનર્લસ 
કોિેજ કે એક પોન્ટીફેક્કસ મેહકસમસ મવશ ેબાઇબિમાાં કોઈ સચૂના છે કે મિત્વપણૂચ 
િોઈ શકે છે. તે બાંન ેમમૂતિપજૂક અવશેષો છે. કેથોલિક 
એનસાયક્કિોપેડીયા અનસુાર, શીષચક પોન્ટીફેક્કસ મેહકસમસ, અંતમાાં 4 મી સિી સધુી 
રોમન લબશપ દ્વારા સ્વીકારવામાાં ન આવ્ુાં છે, જ્યારે કાહડિનર્લસ કોિેજ સિાવાર રીત ે



11 મી સિી સધુી રચના ન િતી. શુાં રોમ િવે તનેી ટોચ નેતા પસાંિ કરવા માટે કરે છે 
ફક્કત મળૂ મવશ્વાસ ભાગ ન િતો. 

બાઇબિ બતાવ ેછે કે ઈશ્વર એક ટોચ માનવ નેતા મારફતે કામ કરવા માટે િોય છે 
નથી, આ નેતા છે જે એક ઓલિવ તેિ ચોળી કરવામાાં આવી છે (; 1 તીમોથી 4:14; 

5:22; 2 કોરીંથી 1:21 2 તીમોથી 1: 6) અને જે ફળો કે નેતતૃ્વ મનિશચન (:: 1-7 1 

તીમોથી 3 15-20 મેથ્્ ુ7) બતાવે છે. કિાચ તે નોંધનીય છે કે તે શરૂઆતમાાં 
સમકાિીન રેકોડચ છે કે તે મળૂ ર્પ્રહેરતો પાસથેી સીધી ઉિરામધકાર િતી દ્વારા સાલબત 
કરી શકો છો ભગવાન માત્ર સાચા ચચચ છે. પણ જેઈ નોંધ્્ુાં િત ુાં કે યોિાને સ્મનાચ 
(જેઈ ડી . ર્પ્રકરણ 17)  મવમધવત. ગ્રીકો-રોમન પીટર અને લિનસ અને ક્કિેમેન્ટ મવશે 
તેમના મવરોધાભાસી અિવેાિો મવશે તેમના િાવા માટે અંતમાાં 'િાંતકથાઓ' પર 
આધાર રાખે છે વિણ ધરાવ ેછે, વિા મસદ્ધાાંતો બિિાઈ ગયેિ છે. ધમચપ ્
ઉિરામધકાર અને મળૂ લિસ્તી ચચચ ઓફ માન્યતાઓ મવશે વધ ુમવગતો અમારા મફત 
પસુ્સ્તકા, ચચચ ઓફ ગોડ ઓફ સતત ઇમતિાસ સમાવેશ થાય છે. 

ચચચ ઓફ ગોડ ર્પ્રેમષત યોિાનના સમય બાઇબિ જાણતો િતો 

જે લિસ્તી નેતા બાઇબિ તમામ પસુ્તકો સમય થી ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ છેર્લિા પસુ્તક 
િખવામાાં આવ્ુાં િત ુાં જાણતા િતા? 

ઠીક છે, કે તાહકિક યોિાને િશે. માત્ર તેમણ ેમાનવામાાં આવે છે મળૂ ઈસનુા ર્પ્રેહરતોમાાં 
તે છેર્લિા મતૃ્્ ુપામે છે માટે કરવામાાં આવી છે, તેમણે પણ બાઇબિના છેર્લિા ઘણા 
પસુ્તકો, સહિત રેમવિેશન બકુ (9-19 ર્પ્રકટીકરણ 1) િખ્્ુાં છે માનવામાાં આવે છે. 

જ્યારે મળૂ ર્પ્રહેરતો િજુ પણ જીવાંત િતા તઓે માહિતી છે કે લિસ્તીઓ વયસ્ક્કતગત 
અને િેલખતમાાં જાણવુાં જરૂરી પરૂી પાડે છે શકે છે. નોહટસ પણ છે કે ઉદે્દશ (સીએફ 
યશાયા 8:16) િતી કે બાઇબિ પરૂતી િોવા અંત આવશે લિસ્તીઓ આધ્યાજત્મક સાંપણૂચ 
ર્પ્રયત્ન કરવા માટે: 



પમવત્ર બાઇબિ ઈશ્વરની ર્પ્રેરણા દ્વારા આપવામાાં આવે છે, અને નફાકારક 
મસદ્ધાાંત માટે, ઠપકો માટે, કરેક્કશન માટે, ઈમાનિારી, 17 સચૂના કે િેવના માણસ 
સાંપણૂચ િોઈ શકે છે, સાંપણૂચપણે િરેક સારા કામ માટે સજ્જ છે. (2 તીમોથી 3: 16-

17) 

ન િોત લિસ્તી ચચચ પર ગ્રાંથો તેમને વિિેામાાં વિિેી શક્ય સમય (સીએફ યશાયા 
8:16) પરથી ખબર છે કે ખરેખર તેની ઉપિેશો પાયા? અથવા તે માણસાઈભરી-
બોિાવવામાાં ચચચ કૌંમસિ સિીઓ િાગી મદુ્દો ચચાચ કરવા માટે ગ્રીકો-રોમન ચચચ ક્ુું 
િોત? 

ઐમતિામસક પરુાવા અન ેમદુ્દાઓ 

ત્યાાં કિ ેછે કે યોિાને તનેા નામ મશષ્ય (પણ સ્મનાચ ના Polycarp તરીકે ઓળખાય છે) 
પસાર "મનયમો" િહેરસ ટુકડાનો તરીકે ઓળખાય એક ર્પ્રાચીન િસ્તાવેજછે. Polycarp 

એક યહિૂી ન િતી (તેમના નામ ગ્રીક છે), અને કિાચ બીજી સિી માાં ભગવાન સાચા 
ચચચ સૌથી વધ ુર્પ્રભાવશાળી મવિેશી િતી. ત ેકિાચ 135 એડી િાયકામાાં એક િાંપમત 
પછી તેમના મતૃ્્ ુસધુી (જ્યારે યરૂશાિેમ યહિૂા તેના છેર્લિા યહિૂી લબશપ / પાિરી 
ગમુાવી) ના સૌથી ર્પ્રભાવશાળી સાચા લિસ્તી નેતા િતા. 

હફલિપીઓને પત્ર અવતરણ અથવા ન્્ ુટેસ્ટામેન્ટ (ધ ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ બાઇબિના 
એનોટેશાંસ સાથ ેહફલિપીઓને  પત્ર. , જૂન 2008 ના હટ્રમનટી જનચિ) તમામ 27 પસુ્તકો 
આછડતો ઉર્લિેખ. તેમના ભાઇ સાહિિસ ના (એક અનગુામી) એક પત્રમાાં સીધી અને 
આડકતરી રીતે ઓર્લડ ટેસ્ટામેન્ટ કે ભગવાન સતત ચચચમાાં અમે િજુ પણ ઉપયોગ 39 

પસુ્તકો યાિી આપે છે. અને યાિી કિવેાતા ડેઉટેરોકાનોનીકિ પસુ્તકો કે રોમન અને 
પવૂીય રૂહઢવાિી કેથોલિક ચચચ િવે વાપરવા માટે કોઇ સમાવેશ કરતુાં નથી. 
ત્યાાં પણ એક અરબી િસ્તાવેજ છે કે જે અમનવાયચપણ ેજણાવે છે કે યરૂશાિેમમાાં 
મવશ્વાસ ુલિસ્તીઓને શરૂઆતમાાં 2  સિીમાાં તમામ અથવા ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ 
ભાગ િતો,પરાંત ુલિસ્ત ઓછી વફાિાર રોમન સિાયક ર્પ્રોફેસરો ત્યાાં ન િતી અને તેઓ 



લબન પર આધાર રાખ્યો છે કે - પસુ્તકો (ચીડ એસ ધ યહિૂી લિસ્તી ર્પ્રારાંલભક સિીઓ 
એક નવો સ્ત્રોત, 1966 અનસુાર લિસ્તીઓ). 
પાત્મસ, ર્પ્રેમષત યોિાન ેસમય ચચચ ઓફ ગોડ (ર્પ્રકટીકરણ 1: 9) એમશયા માઈનોર 
(અંતમાાં ર્પ્રથમ સિી) સ્મનાચ (બીજી સિી) ના દ્વારા ષ્સ્ક્રપ્ચર સમગ્ર મસદ્ધાાંત િતો. તેમ 
છતાાં, ગ્રીક રોમન ચચચ સિીઓ માટે પસુ્તકો, અને તેમની નવી મવધાનો વારાંવાર 
સમાવેશ થાય છે લબન-ર્પ્રમાણભતૂ રામશઓ ચચાચ કરી િતી. તે માત્ર ત્યારે જ એમશયા 
માઈનોર અન ેયરૂશાિેમ (ચચચ ઓફ ગોડ કેટિાક સમાવશે થાય છે) ત ેસાથ ે
પરામશચ કે ગ્રીકો-રોમન છેર્લિે યોગ્ય ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ મસદ્ધાાંત સાથ ેઆવે છે માટે સમથચ 
િતા પછી િતી. 
સાચા લિસ્તી ચચચ તેના ર્પ્રારાંલભક શરૂઆતથી સમગ્ર મસદ્ધાાંત ખબર નથી? 

સધુારણા ર્પ્રોટેસ્ટન્ટ, જે રોમ મારફતે આવયા િતા, 16 મી સિી, જે પણ છે જ્યારે તેઓ 
શરૂ સધુી તમેના મનયમો સમાપ્ત ન િતી, કારણ કે તેઓ મવમવધ રોમન યાિીઓ પર 
પિિેાાં આધાર રાખ્યો િતો. નોર રોમના ચચચ સાંપણૂચપણ ેટે્રન્ટ 16 મી સિી કાઉસ્ન્સિ સધુી 
તેના મસદ્ધાાંત સમાપ્ત િતી. તે પસુ્તકો ટે્રન્ટ પહરષિ સ્વીકારવામાાં ઓર્લડ ટેસ્ટામેન્ટ 
ઓફ બકુ્કસ કે આવા જેઈ (તેમના ચચચ ઓફ ડોક્કટર), તેમની ર્પ્રારાંલભક નેતાઓ, સાચુાં 
ષ્સ્ક્રપ્ચર િોઈ ધ્યાનમાાં ન િતી સમાવશે થાય છે. બેમાાંથી વતચમાન ર્પ્રોટેસ્ટન્ટ કે 
ભગવાન સાચા ચચચ અમને તે તેમને પમવત્ર ગ્રાંથ તરીકે સ્વીકારી નથી. 
વધ ુમાહિતી માટે, ભગવાન સતત ચચચ બાઇબિ સમાચાર ર્પ્રોફેસી મેગેલઝન ર્પ્રકામશત 
ગ્રાંથો સાંતત્વ પર વધ ુમવગતો સમજાવીન ે2013 માાં બ ેિસ્તાવેજો િેખો. તે સામમયકો 
www.ccog.org  વેબસાઇટ પર શોધી શકાય છે, સાહિત્ય ટેબ બટન િઠેળ. 
સાચા ચચચ પણૂચ પરુુષોિમ ભગવાન મવશે સત્ય જાણે છે 

સાચા લિસ્તી ચચચ િાંમેશા મપતા, પતુ્ર અને પમવત્ર આત્મા માનતા છે. ર્પ્રારાંલભક 
લિસ્તીઓ જાણતા િતા કે બાઇબિ મપતા શીખવે છે (િા.ત. જ્િોન 6:27; કોિોસી 2: 2) 

અને પતુ્ર (િા.ત. યોિાન 20: 28-29; કોિોસી 2: 2) િતા િૈવી માણસો (કોિોસી 2: 9) 

http://www.ccog.org/


અને પમવત્ર છે આત્મા ભગવાન શસ્ક્કત કે મપતા (િા.ત. મેથ્્ ુ10:20) અને પતુ્ર 
(હફલિપી 1:19) માાંથી આવે છે િતા. 
(9 કોિોસી 2 રોમનો 1:20) આત્મા વયસ્ક્કતત્વ સાંબાંમધત 381 એડી, ગ્રીકો-રોમન સિાવાર 
રીતે પણૂચ પરુુષોિમ ભગવાન અિગ મત અપનાવી િતી. જોકે કેટિાક ગ્રીક-રૂમી 
આત્મા "વયસ્ક્કતત્વ" માાં માનતા પિિેાાં, મોટા ભાગના ઓછામાાં ઓછા તે 
"પવૂચમાાં," કેથોલિક એનસાક્કિોપેહડયા મજુબ, આ કે ન હટ્રમનટી, પણ થોડા િાયકાઓ 
પિિેા સ્વીકારવામાાં ન િતી. આ એક સૈદ્ધાસ્ન્તક ફેરફાર ગ્રીક-રૂમી મવશાળ બહુમતી 
સ્વીકારવામાાં આવી િતી. ત્રૈક્યની માન્યતા પણ સતાવે સમ્રાટ મથયોડોમસસે (જે 
અમનવાયચપણ ેપણ રોમન સામ્રાજ્યના મવશ્વાસ પછી સધુારેિી ગ્રીકો-રોમન મવશ્વાસ 
જાિરે કયો િતો) માાંથી એક શાિી આિેશે દ્વારા િાગ ુકરવામાાં આવી િતી. 
સાચા ચચચ શીખવે નથી અંધેર તે ભગવાન કાયિો અપિોર્લડ 

ઓર્લડ ટેસ્ટામેન્ટ માાં, તે િખવામાાં આવ્ુાં િત ુાં કે ભગવાન કાયિા તેમન ેઅને વફાિાર 
(પનુમનિયમ 6: 1-8) વચ્ચેના કરારની મનશાની બની રિશેે. કેટિાક ર્પ્રોટેસ્ટન્ટ નેતાઓ 
શીખવે છે કે ટેન કમાન્ડમેન્્સ દૂર સાથ ેકરવામાાં આવી િતી, આ ઈસ ુતેમના મશષ્યો, 
કે શરૂઆતના લિસ્તીઓ સ્સ્થમત ન િતી. 
ઈસએુ ચેતવણી આપી કે 'નકામા' (નીંિણ) દુશ્મન (માત્થી 13: 37-40) દ્વારા ભાઈઓ 
વચ્ચે વાવેતર કરવામાાં આવશે. ઈસએુ શીખવ્ુાં કે બેવફા "અંધેર" (માત્થી 13:41) 

ર્પ્રેષ્ક્કટસ કરશે, પરાંત ુપાછળથી દૂર કરી (માત્થી 13:42). નોંધ કે બીજુ ાં કાંઈક ઈસએુ 
શીખવ્ુાં: 

"િરેક વયસ્ક્કતને જે મને કિ ેછે, 'ર્પ્રભ,ુ ર્પ્રભ,ુ સ્વગચ ની સામ્રાજ્ય િાખિ કરશે, 
પરાંત ુતેમણે જે સ્વગચ માાં મારા મપતા ઇચ્છા કરે છે. 22 હિવસે ઘણા િોકો, ર્પ્રભ,ુ 

ર્પ્રભ ુમારા સધુી કિ ેછે કરશે, અમે િોય છે તમારુાં નામ ન ભમવષ્યવાણી, તમારુાં 
નામ દુષ્ટ શેતાનોને બિાર પડેિા, અને તમારુાં નામ ઘણા અજાયબીઓની 
ક્ુું '23 પછી હુાં તેમન ેજાિરે કરશે,' હુાં તમને કિી પણ ઓળખ્યા;?! મારી પાસેથી 
ચાર્લયા જાઓ, તમે કોણ અંધેર ર્પ્રેષ્ક્કટસ ' (માત્થી 7: 21-23) 



ઈસ ુસ્પષ્ટ છે કે ઘણા િોકોએ "ર્પ્રભ"ુ કૉિ કરશે અને તે પણ તમેના નામ ેચમત્કાર 
થાય છે િાવો મશક્ષણ, પરાંત ુતેમણ ેજેઓ એમ ક્ુું, પરાંત ુ"અંધેર" ર્પ્રેષ્ક્કટસ ર્પ્રયાણ 
કિવેુ ાં કરશે છે. આમ, ચોક્કસ ભમવષ્યવાણી અને રાક્ષસ વળગાડ મસુ્ક્કત, પોતાની 
જાતને, લચહ્નો લબન-વફાિાર જૂથો કેટિીકવાર તેમને િોય પર ધ્યાન કેષ્ન્િત કરવા 
માટે નથી. 
આ ધમચર્પ્રચારક પૉિ અિવેાિ છે કે "પાપના રિસ્ય" પિિેાથી જ તેમના હિવસ શરૂ 
ક્ુું િત ુાં (2 થેસ્સાિોનીકી 2: 7) અને તે િોકો તેમને અનાિર મેળવવા માટે "ખાિી 
શબ્િો સાથે" છેતરતી ન િોવી જોઇએ (એફેસી 5: 6). કે "રિસ્ય" ગ્રીક રોમનો દ્વારા 
જેની સ્પષ્ટ અલભવયસ્ક્કત છે જ્યારે ત ેમાતાનો ભગવાન કાયિા અનેક પાસાાંઓ માટે 
આવે છે (તેઓ તેમને આસપાસ કારણ). 
ભગવાન સાચા ચચચ માતાનો ભગવાન કાયિો (: 1-3 1 યોિાન 5) સમથચન આપે. તે 
માને છે કે ઈશ્વર, ગમત કાયિા માાં સયુોજજત છે કે જો પાિન કરતા િતાાં, માનવતા 
િાવશે ખબૂ સારી સહિત મવપિુ સખુાકારી અને ઉત્પાિક સાંપણૂચ જીવન, શીખવે છે. 
ભગવાન સાચા ચચચ જાિરે કરે છે કે ઈશ્વરના મનયમો દૂર કરવામાાં આવે છે, પરાંત ુ
"મિાનભુાવ" કરવામાાં આવી છે અને "માનનીય" (યશાયાિ 42:21) કરવામાાં આવે 
છે અને ઈસ ુલિસ્ત (માત્થી 5: 17-48) દ્વારા મવસ્ત્ુું છે. 
ભગવાન સાચા ચચચ શીખવે છે બાઇબિ શુાં શીખવે છે: 

તમારા શબ્િ મારા પગ એક િીવો અન ેમારા પાથ માટે ર્પ્રકાશ છે. (ગીતશાસ્ત્ર 
119: 105) 

મારી જીભ તમારુાં વચન વાત િેશ ેતમારા બધા આજ્ઞાઓ પણૂચ ન્યાયી 
છે. (ગીતશાસ્ત્ર 119: 172) 

સાચા ચચચ શીખવે છે માતાનો ભગવાન િસ આજ્ઞાઓ માનવજાત માટે તેમના મિાન 
ભેટ છે અને તે તેમના કમાન્ડમેન્્સ ન્યાયી છે. તેમને રાખવા ર્પ્રેમ ર્પ્રમતલબિંલબત કરે 
છે. "િવે આજ્ઞા િતે ુર્પ્રેમ છે" (1 તીમોથી 1: 5). 



ગ્રીકો-રોમન ચચચ કેટિાક માને છે કે, િશ્કરી "લિસ્તી" તેમની સ્વીકૃમત અને અન્ય 
ગુાંડાઓની મસદ્ધાાંતો દ્વારા િાવો કરે છે, તેઓ િોય છે, જૂના ફરોશીઓ (માત્થી 15: 3-9) 

જેવા છે, જે ભગવાન કાયિો આસપાસ ચચાચ વયવિાર અને પરાંપરાઓ છે કે તે 
મવપરીત છે સમથચન. 
યોિાન બાપ્પ્તસ્ત (લકુ 3:14) અને ઈસ ુ(યોિાન 18:36) આ વષચની િશ્કરી ભાગીિારી 
સામે શીખવવામાાં આવે છે. બધા વાસ્તમવક મવદ્વાનો ખ્યાિ છે કે શરૂઆતના લિસ્તીઓ 
િૈહિક ્દુ્ધ ભાગ ન િોત. આવા સાહિિસ ના તરીકે ભગવાન નેતાઓ ચચચ તે સામે 
િખ્્ુાં િત ુાં કે, જ્યારે એન્ટીઓચ મથયોહફિસ સામે લિસ્તીઓ પણ હિિંસક રમતો જોવા 
િખ્્ુાં િત ુાં. ભગવાન સતત ચચચ િજુ પણ િશ્કરી ભાગીિારી અન ેઆ ્ગુમાાં 
ઈરાિાપવૂચક હિિંસક રમતો જોવા સામે શીખવ ેછે. 
તેમ છતાાં િશ્કરી ભાગીિારી, રોમન લબશપ અને સાંત દ્વારા 3 ડી સિી એડી ના અંત 
સધુીમાાં તેમના મતૃ્્ ુએક સિી અંિર મતરસ્કાર કરવામાાં આવયો િતો, ગ્રીક રોમન ચચચ 
આ લબિંદુ પર બિિાય છે. ત્યાર બાિ તેમણે અત્યાર સધુી ગયા જેઓ ધામમિક 
ચળવળમાાં િડતા િડવા કરશે 1095 એડી માાં પોપ શિરેી બીજા મનયમની િઠેળ 
"પાપોની માફી" આપે છે. 
ઈસએુ કહ્ુાં, "ભગવાન ભાવના છે, અને જેઓ તેમને ભજે છે તેઓએ આત્માથી તથા 
સત્યતાથી તેનુાં ભજન કરવુાં જોઈએ" (યોિાન 4:24). છતાાં, ગ્રીકો-રોમન મવમવધ 
મમૂતિઓ અને લચહ્નો છે કે તેઓ પજૂવુાં ઉપયોગ સમથચન. ટેન કમાન્ડમેન્્સ (મનગચમન 
20: 4-6) 2 ND સિીમાાં સાહિિસ ના િતી અને યોિાને (1 યોિાન 5:21) સામે ચતેવણી 
આપી િતી. 
તેમ છતાાં હિબ્ર ૂબકુ ઓફ ખાતરી કરે છે કે સાતમી હિવસ સેબથ લિસ્તીઓ માટે 
આજ્ઞા કરતાાં કહ્ુાં છે (િબે્રી 4: 1-9), મોટા ભાગના િોકો ત ેઆસપાસ લિસ્તી કારણ 
જાિરે. 
આ ધમચર્પ્રચારક પૉિ ચતેવણી આપી િતી કે શેતાન માતાનો માંત્રીઓ અત્યાંત 
પોતાને "ન્યાયીપણાના ર્પ્રધાનો" માાં પહરવતચન િેખાય છે (2 કોરીંથી 11: 14-15). 



સાાંર્પ્રિામયક ઇમતિાસ, અને બાઇબિ બિાર, બતાવે છે કે જેઓ એમ ક્ુું ઘણા 
છેતરવામાાં સફળતા મળી િતી. 
સાચા ચચચ સતાવણી કરવામાાં આવી િતી, પરાંત ુક્યારેય સતાવનાર 

ઈસ ુઅને ધમચર્પ્રચારક પૉિ શીખવ્ુાં કે સાચા લિસ્તીઓ અત્યાચાર ગજુારવામાાં 
આવશે (માત્થી 5: 10-12; 10:23; 2 તીમોથી 3:12). જ્યારે તે સાચુાં છે કે ગ્રીક રોમન 
ચચચ તેમના ઇમતિાસમાાં સતાવણી સામનો કરવો પડયો િતો, તેઓ સાચા લિસ્તી ચચચ 
અિગ તેઓ પણ ઘણીવાર શારીહરક સતાવનારા િતા. 
સમગ્ર ઇમતિાસમાાં ભગવાન સાચા ચચો લબન-િશ્કરી ભૌમતક સતાવનારા ક્યારેય 
આયોજન કરવામાાં આવી છે (જોકે પાખાંડીઓ ધમચત્યાગી જે તેમને ભાગ 
િોવાનોિાવો છે શકે છે). 
બાઇબિ શીખવ ેછે કે "રિસ્ય મિાન બાબેિોન" (ર્પ્રકટીકરણ 17: 4-5) શિીિ સાંતો 
રક્કત પીધા િતી, જે તેને કામમાાં સિાય કરી િતી. બાઇબિ શીખવ ેછે કે સાત hilled 

આધાહરત "મમસ્ટ્રી મિાન બાબેિોન" એક ભયાંકર જોડાણ કે ઈશ્વર મતરસ્કાર મવશ્વનો 
'સરકારો સાથે ફસાઇ આવી િતી (સીએફ ર્પ્રકટીકરણ 17: 1-9,18; 18: 1-10). 

િૈહિક રોમન અને અન્ય નેતાઓ સાથે સમાધાન કારણે, ગ્રીક રોમન ચચચ માત્ર સમગ્ર 
ઇમતિાસમાાં મવમવધ આમથિક સતામણી અમિ, તેઓ પણ સાચા લિસ્તીઓ ઈસ ુઅને 
તેમના મળૂ અનયુાયીઓ તરીકે જ ર્પ્રયાસો રાખવા માટે િત્યા જેમ સબેથ (ર્પ્રેહરતોનાાં 
કૃત્યો રાખવા િતા, િતી 13: 13-15; 18: 4; િબે્રી 4: 9), બાઇબિ અશદુ્ધ માાંસ 
અવગણવાની, અને 14 મી પાસઓવર રાખવા. 
ર્પ્રોટેસ્ટન્ટ 'સધુારકો પણ િતી િોકો માયાચ ગયા જે મશશ ુબાપ્પ્તસ્મા લબન-બાઇબિને 
અભ્યાસ મવરોધ કયો િતો. 
ગ્રીકો-રોમન પણ, જેમ કે પણૂચ પરુુષોિમ ભગવાન મવશે સત્ય તરીકે મળૂ બાઈબિના 
મસદ્ધાાંતો િોષ્ર્લડિંગ બાઈબિના પમવત્ર હિવસ રાખવા, મમૂતિઓ / લચહ્નો / વધસ્તાંભનો 
સ્વીકાર કરવાનો ઇનકાર કરવા માટે લિસ્તીઓ અત્યાચાર ગજુારવામાાં, ગ્રીક રોમન 
પાિરીઓ મમૂતિપજૂક ઉપર સામ ેવાાંધો ઉઠાવયો, રોમ અંત રજૂ મવચારણા બાલબિના -



time, િેવનુાં રાજ્ય મશક્ષણ લબન-બાઇબિને સામે વાાંધો ઉઠાવયો 'સાંસ્કારો,' અને ઈસ ુ
લિસ્તના િજાર વષચના રાજના મશક્ષણ. 
તે પણ મિત્વનુાં છે નોંધ કરો કે ત્યાાં ખરેખર ગ્રીકો-રોમન 'ખાનગી ભમવષ્યવાણીન'ે કે 
શીખવે ગ્રીક-રૂમી અંત સમયમાાં ફરીથી આ કરશે રસ િોઈ શકે છે. 
ભગવાન સાચા ચચચ િાાંબા જેઓ ઈશ્વરની સવેામાાં કરી શકાય એવો િાવો કયો િતો 
દ્વારા અત્યાચાર ગજુારવામાાં આવી છે. 2-4: ઈસ ુયોિાન 16 આ અંગે ચેતવણી આપી 
િતી. 
બાહ્ય શોભાનો સાજશણગાર અને િેખાવ 

ચચચના ઇમતિાસકારો ખ્યાિ છે કે મળૂ પાિરીઓ (deacons / વડીિો / ર્પ્રધાનો / 
presbyters / લબશપ / વડીિો) િવે રોમન અને પવૂીય રૂહઢવાિી કેથોલિક પાિરીઓ 
દ્વારા વપરાય છે તે જેવા અનન્ય ઓળખવા કપડાાં ર્પ્રકાર પિરેી ન િતી. 
મળૂ લિસ્તી નેતાઓ સામાન્ય િોકો જેવા પોશાક પિયેો. ઈસએુ, જુડાસ (માકચ 14: 43-

46) દ્વારા ધ્યાન િો્ુું કરી િતી, કારણ કે તેઓ અન્ય કરતાાં ખબૂ જ અિગ પોશાક ન 
િતી. એક લિસ્તી નેતા યોગ્ય વસ્ત્ર માટે અપકે્ષા કરશ,ે જ્યારે (સીએફ માત્થી 22: 11-

14), શરૂઆતમાાં નેતાઓ ખબૂ જ અિગ સામાન્ય જનતા પાસેથી વસ્ત્ર ન િતી. 
ગ્રીકો-રોમન પાિરીઓ ઘણી વખત કપડાાં ર્પ્રકાર છે કે જે સયૂચ િેવ મમથ્રાસ યાજકો 
પિયેો પિરેે છે. ઉપર આ ર્પ્રકારના રોમન અને પવૂીય રૂહઢવાિી દ્વારા સ્વીકારવામાાં ન 
આવ્ુાં ત્યાાં સધુી તેઓ 4 મી સિીમાાં મમૂતિપજૂક સમ્રાટ કોન્સ્ટેન્ટાઇન દ્વારા ર્પ્રભામવત 
િતી (જે મમથ્રાસ એક મશષ્ય િતો અને તે પણ તેમના કમથત રૂપાાંતર પછી મસક્કા પર 
મમથ્રાસ 'ઈમેજ મકૂી). 
શુાં ર્પ્રોટેસ્ટન્ટ ર્પ્રધાનો મવશ ેશુાં? વેિ, કેટિાક, ઍંપ્ગ્િકનો (ચચચ ઓફ ઈંગ્િેન્ડમાાં) ઘણા 
જેમ, ગ્રીકો-રોમન તરીકે િાક્ષલણક મિુા જ ર્પ્રકાર પિરેે. 
અને અન્ય? વેિ, સફેિ કોિર કે ઘણા માંત્રીઓ પિરેે બાઇબિ આવે ન િતી. જોકે 
આધમુનક હરવસચ સફેિ કોિર 19 મી સિીમાાં શોધ કરવામાાં આવી છે જાણ કરવામાાં 



આવી િતી, એવો િાવો કરવામાાં આવયો છે કે સયૂચ પાિરીઓ તેમને કેટિાક આવમૃિ 
ઓછામાાં ઓછા છેક 1000 બીસીમાાં પિયેો 
ભગવાન ચચચ માંત્રાિય ગ્રીક રોમનો ઘણા જેવા પરુોહિતને કોિર વસ્ત્રો નથી. 
ચચચ ઇમારતો મવશે શુાં? 

એવુાં િાગ ેછે કે ર્પ્રથમ ખાસ બાાંધવામાાં લિસ્તી ચચચ ઇમારત યરૂશાિેમમાાં 70 

જાિરેાત અિીં નાશ યહિૂી માંહિર ના ઇંટો બિાર બાાંધવામાાં આવ્ુાં િત ુાં 4 મી તે સિી 
મોઝેક રજૂઆત છે: 

 

યરૂશાિેમના પમિમી હિિ પર ચચચ ઓફ ગોડ કોર્લડ એમટી મસયોન 
 

ઉપર મકાન 1 મી સિીમાાં બાાંધવામાાં આવયા છે અને સમય પર યહિૂી સભાસ્થાનોમાાં 
જેવુાં િાગ ેછે માનવામાાં આવે છે. (8 પનુમનિયમ 22), પરાંત ુતે વધસ્તાંભનો, પત્થરના, 
અથવા સમાવી ન િતી ત ેસિામતી માટે િતી. 
પાર ઓછામાાં ઓછા 150 વષચ માટે ગ્રીકો-રોમન દ્વારા અપનાવવામાાં મળી ન િતી 
પછી, ઈસ ુસજીવન થયા. શબ્િો મોટા ભાગે 'ક્રોસ' અને 'તીવ્ર દુુઃખ' નવા કરારમાાં 
ખરેખર 'પોિ' અને 'શળૂીએ ચડાવવુાં,' અનકુ્રમે, મળૂ ગ્રીકમાાં અથચ., પત્થરના જેમ, એક 
ર્પ્રતીક તેમજ મમૂતિપજૂક સયૂચ િેવતાઓ માટે એક ર્પ્રતીક િતા. એક લિસ્તી મકાન જેમ 



ર્પ્રતીકો ઉમેરી રહ્યા છે કે ઈશ્વરના િોકો (: 29-32 સીએફ પનુમનિયમ 12) માટે અયોગ્ય 
િોઈ શકે. ખરેખર ઈશ્વર ચચચ ત ેઇમારતો પર આવા ર્પ્રતીકો મકૂી નથી. 
એ જ પણ ગ્રીકો-રોમન ચચચ ઇમારતો પર ઉપયોગ સાચુાં છે.  આત્માઓની ચચચ દૂર 
બીક િોવાનુાં કિવેાય છે. 12 મી સિી, ક્કિેરવોક્કસના કેથોલિક સાંત બનાચડચ મમૂતિપજૂાથી 
તેમની સામે બિાર બોિતા માટે મવખ્યાત િતી, િજુ સધુી ઘણા ર્પ્રખ્યાત ઇમારતો 
(નોટે્ર ડેમ ઓફ કેથોલિક કેથેડ્રિ જેવા) તેમને પર છે. 
પજૂા યોગ્ય વધપુડત ુશણગારેલુાં સ્થાનો માટે એક સ્થળ િોઈ શકે છે (િા.ત. 1 

રાજાઓ 6), ત્યાાં એક કાર્લપમનક વાતાચ હુાં અિીં કિવેુ ાં ગમશે છે. "ઇષ્ન્ડયાના જોન્સ" 
હફર્લમો, કેટિાક િોકો કપ માટે શોધી રહ્યા િતા કે ઈસ ુકમથત તેમના છેર્લિા પાસ્ખા 
(સીએફ લકુ 22:20) િરમમયાન બિાર પીધુાં. એક િશ્યમાાં અનેક કપ સાથે એક ટેબિ 
જોવા મળયો છે. તે પણ િોકો મવમવધ િાડમપિંજર જે આવયા િતા અને ર્પ્રયત્ન કયો 
િશાચવ્ુાં ખોટુાં કપ તરીકે હફર્લમ અનસુાર, ખોટુાં કપ પસાંિ અને સાથે મતૃ્્ ુપહરણામે 
છોડી શરૂ થાય છે. મખુ્ય પાત્ર, ઇષ્ન્ડયાના જોન્સ, કપ, બાંને વધપુડત ુશણગારેલુાં અને 
સાિા પસાંિગી જોયા બાિ, એક ખચાચળ એક િેખાય પસાંિ કરવાનુાં શરૂ ક્ુું. કુિ પછી 
અસર કાંઈક કહ્ુાં િત ુાં કે "ઈસ ુસથુાર િતા અને તેમના મશષ્યો માછીમારો િતા. કોઈ 
રીતે તે એક જેવેિ ગોર્લડ કપ િત ુાં છે. "તેથી, ઇષ્ન્ડયાના જોન્સ ખચાચળ કપ નીચે 
મકૂી. ત્યાર બાિ તેમણે હફર્લમ અનસુાર સસ્તી જોઈ કપ, કે જે યોગ્ય કપ િતો િેવામાાં, 
અને રિતેા િતા. 
મારા લબિંદુ? 

તેમ છતાાં ઇષ્ન્ડયાના જોન્સ વાતાચ સાહિત્ય છે, વાસ્તમવક જીવનમાાં, કેટિાક િોકો 
વગેરે ઇમારતો બિાર િેખાવ, ટેલિમવઝન ર્પ્રસ્તમુતઓ, ડે્રસ, બાંને જૂના અને નવા 
મવધાનો પર ખબૂ ભાર મકૂવા, ભગવાન તે સ્પષ્ટ તે બાહ્ય દ્વારા ફરીવાર ન કરે છે 
મનષુ્યો જેવી િેખાવ (1 શમએૂિ 16: 7; માત્થી 7: 21-23, 23: 27-28). , તેમણે ખાસ 
કરીને સારા વક્કતા (2 કોરીંથી 10:10) ન િતી: ધમચર્પ્રચારક પૉિ ત ેસ્પષ્ટ છે કે ભિ ે
એ ભગવાન દ્વારા કરવામાાં આવી િતી (10-18 ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 9) કરી િતી. અને 



(મયમેયાિ 1: 6): એ જ મસૂા (10-14 મનગચમન 4) સાચા િતા. પાઉિ, મસૂા અને યમમયાચ 
બધા વધ ુસારી રીતે તેમના િખાણો માટે જાણીતા છે. 
લિસ્તીઓ ન્યાયથી સત્ય (2 તીમોથી 2:15) શબ્િ મવભાજીત કરવા માટે ર્પ્રોત્સાિન 
આપ્્ુાં િત ુાં અને (જ્િોન 5:39) શાસ્ત્રોક્કત માપિાંડ પર આધાર રાખે છે, જે માતાનો 
ભગવાન માપિાંડ (સીએફ 2 તીમોથી 3:16), અને િેખાવ બિાર (2 કોરીંથી છે 10: 7-

11), જ્યારે તે નક્કી કરવા માટે જે સત્ય મવશ્વાસ ુબોિતા અન ેજે ર્પ્રયાસ સાચા લિસ્તી 
ચચચ છે. 
સાચા ચચચ િેવના રાજ્યની સવુાતાચ ના સાચા 
ઈસએુ ઈશ્વરના રાજ્ય મવષેની સવુાતાચ આપી આવયા: 

ઈસ ુગાિીિમાાં આવી, િેવ િેવતા, 15 રાજ્યની સવુાતાચ ર્પ્રચાર અને કહ્ુાં કે, 

સમય પરૂો થયો છે, અને િેવના રાજ્ય નજીક છે પસ્તાવો ય,ે અને ગોસ્પેિ 
માને છે.(માકચ 1: 14-15, કેજેવી) 

ઈસ ુરાજ્યની સવુાતાચ માને તેમના અનયુાયીઓ અપેક્ષા. તેમણે દૃષ્ટાાંત તે મવશે વાત 
કરી િતી (િા.ત. માત્થી 13: 3-50; માકચ 4: 2-12; લકુ 13: 20-21) ઘણા આ વષચની 
િેવનુાં રાજ્ય ના રિસ્યો (માકચ 4 સમજવા માટે તૈયાર ન િતા: 11; માત્થી 13: 10-11). 

ઈસએુ શીખવ્ુાં કે તેમના અનયુાયીઓ હકિંગડમ ગોસ્પેિ ઓફ ઘોષણા તેમજ સાથ ે
સામેિ કરવામાાં આવશે: 

અને િેવના રાજ્યની સવુાતાચ સવચ ર્પ્રજાઓને સાક્ષી તરીકે બધા મવશ્વમાાં 
ઉપિેશ આવશ,ે અને ત્યારે જ અંત આવશે. (માત્થી 24:14) 

તેથી જાઓ અને તમામ િેશો અનયુાયી બનાવવા, તેમને મપતા નામે તથા 
િીકરા તથા પમવત્ર આત્મા, 20 તેમને મશક્ષણ કે જે બધી વસ્તઓુ હુાં તમને આજ્ઞા 
કરી છે અવિોકન બાપ્પ્તસ્મા; અને જુઓ, હુાં તમારી સાથે િાંમેશા છે, પણ ઉંમર 
ઓવરને છાં. (માત્થી 28: 19-20) 

સાક્ષી તરીકે મવશ્વમાાં ભગવાન હકિંગડમ ઓફ ગોસ્પેિ ઉપિેશ અથચ એ થાય કે અમે 
રાજ્યનો સાંિેશો તમામ િેશો સધુી પિોંચવા માટે િોય છે. અને જેઓ ભગવાન કિ ેછે 



(યોિાન 6:44) ર્પ્રમતભાવ આપી શકે છે, પછી અમે બધા કે ઈસનુી આજ્ઞા શીખવવા 
માટે ર્પ્રયત્ન કરે છે. 
તેમના પનુરુત્થાન પછી, ઈસ ુિેવના રાજ્ય મવષેની તમેના મશષ્યોને શીખવ્ુાં: 

તેમણે પોતાની જાતન ેઘણા અમોઘ સાલબતી દ્વારા તેમના વેિના, ચાિીસ 
હિવસ િરમમયાન અન ેિેવના રાજ્ય સાંબાંધી વસ્તઓુ બોિતા તેમને દ્વારા જોઈ 
પછી જીવાંત ર્પ્રસ્તતુ ક્ુું. (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 1: 3) 

ર્પ્રેહરતો પછી ઉપિેશ ભગવાન હકિંગડમ ઓફ આવતા મવશ્વ સરકાર જ સાંિેશ (િા.ત. 
ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 19: 8) છે, કારણ કે િજુ પણ ભગવાન સતત ચચચ કરે છે. રાજ્યની 
સવુાતાચ ર્પ્રચાર ભતૂકાળમાાં િમન થયો છે અને એ પણ (અનેક ગ્રાંથો અનસુાર માથ્થી 
24 આગામી િમન ટ્રીગર કરશે: 9-14; માકચ 13: 10-13; સીએફ લકુ 21: 12-19; 

િાનીયેિ 11: નાં 28-35). 

 
 

સાચુાં અન ેમળૂ ગોસ્પેિ સાંિેશ આજે શીખવવામાાં આવે છે: 

હુાં આિયચ છે કે જેથી તમ ેતેમને ટૂાંક સમયમાાં જે લિસ્તની કૃપા માાં તમ ે
કિવેાય દૂર કરી િેવાનો છે એક અિગ ગોસ્પેિ, 7 જે અન્ય નથી; પરાંત ુકેટિાક 
મશુ્કેિી િોય છે અને લિસ્તના ગોસ્પેિ બગાડવુાં માાંગો છો. 8 પણ જો આપણે 
અથવા સ્વગચ માાંથી એક િેવદૂત, શુાં અમે તમને ર્પ્રગટ કરી છે કરતાાં તમે અન્ય 
કોઇ ગોસ્પેિ ઉપિેશ િો, તેને શામપત કરી. 9 આપણે હુાં િવે પરુુષો સમજાવવા 
અથવા ભગવાન િોય તો પિિેા કહ્ુાં છે, તેથી િવે હુાં ફરીથી કહુાં છાં, જો કોઈ 
વયસ્ક્કત તમને શુાં ર્પ્રાપ્ત થઈ છે કરતાાં તમે અન્ય કોઇ ગોસ્પેિ, 10 િો તેને 
શામપત કરી. શુાં હુાં માણસોને રાજી કરવા માગ ેછે? જો હુાં િજુ પણ પરુૂષો ખશુ 
માટે, હુાં લિસ્તના એક ગિુામ નિીં િોય. (ગિાતી 1: 6-10) 

ઘણા રાજ્યની સવુાતાચ સાંિેશો શીખવે નિીં કારણ કે તે ઘણા પરાંપરાઓ અને પરુુષો 
પસાંિગીઓ અિગ પડે છે. ઈસ ુપથૃ્વી પર શાસન ફરી આવી રહ્ુાં છે (સીએફ લકુ 19: 



માત્થી 6:10; 11-12 ર્પ્રકટીકરણ 5: 9-10; 20: 4-6) અને (તેમની સાથે તેમના સાંતો માટે 
ઈનામ િાવશ ેયશાયા 40 : 10; 62:11). 

દુભાચગ્ય,ે મશક્ષણ શુાં ઈસ ુરાજ્યની સવુાતાચ મવશે શીખવવામાાં બિિ,ે ઘણા બિિે 
મખુ્યત્વે ઈસનુા વયસ્ક્કત તેમની આવમૃિ મવશ ેશીખવવા (આ પણ જુઓ અમારા મફત 
પસુ્સ્તકા ભગવાન હકિંગડમ ઓફ ગોસ્પેિ). કેટિાક િોકોએ ભિૂથી મવચાર કે ર્પ્રોત્સાિન 
આંતરરાષ્ટ્રીય સિકાર શાાંમત અન ેપથૃ્વી પર સમહૃ્નદ્ધ િાવશે. 

વધારામાાં, ઘણા 'ની આવમૃિ માટે ચાલ ુકરવા માટે િોકો કિી રહ્યા છે Mary' કે ખબૂ 
ખોટી ગોસ્પેિ (: 6-9 ગિાતી 1) છે. બાઇબિ ભગવાન માટે ચાલ ુકરવા માટે શીખવ ે
છે (જોએિ 2:13; 26:20 ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો), અને ચચચ ઇમતિાસ કે શરૂઆતના લિસ્તીઓ 
માટે ચાલ ુન િતી કે ઈસનુા માતા મેરી (પણ મફત પસુ્સ્તકા, સતત ઇમતિાસ જુઓ 
પજૂવુાં અમને બતાવ ેછે ચચચ ઓફ ગોડ). 

સાચા ચચચ મોટી િોઈ રિવેા આવી િતી? 

રોમન કેથોલિક ચચચ લિસ્તી િોવાનો િાવો કયો િતો સાંબાંધો સાથે સૌથી મોટુાં ચચચ 
છે. તેમ છતાાં તે ક્યારેક પોત ેનો સાંિભચ િો નથી "ચચચ ઓફ ગોડ," તેના કિ સાલબતી 
છે કે તે ભગવાન સાચા ચચચ છે? 

અથવા નાના જૂથ અને / અથવા ર્પ્રમાણમાાં નાના જૂથો સાંગ્રિ ખરેખર સાચા ચચચ 
ચાલ ુિોઈ શકે? 

21 મી સિીમાાં ઈસનુા સાચા ચચચ મવશ્વમાાં દ્વારા મતરસ્કાર િશાચવવામાાં આવયો છે આવશે 
અથવા મખુ્ય ખિેાડી અત્યાંત મવશ્વના રાજકીય િશ્ય સામેિ? 

વેિ, ઈસ ુઅને ર્પ્રહેરતો શીખવ્ુાં કે સાચા ચચચ નાની િશે: 

ડર નથી, ઓ નાની ટોળી, માટે તેન ેતમારા બાપની ખશુી તમન ેરાજ્ય આપવા 
ઈચ્છે છે. (લકુ 12:32) 



યશાયા પણ બિાર રડે મવષે ઇઝરાયેિ: "િોવા છતાાં ઇસ્રાએિીઓ સાંખ્યા 
સમિુની રેતી જેટલુાં િોઈ શકે છે, અવશેષ સાચવવામાાં આવશ ે28 તેમણે કામ 
સમાપ્ત થશ,ે અને તે ન્યાયીપણુાં ટૂાંકા કાપી, કારણ કે ભગવાન એક કરશે. પથૃ્વી 
પર ટૂાંકા કામ (રૂમી 9: 27-28). 

પણ તેથી, આ િાજર સમયે ત્યાાં ગ્રેસ ચ ૂાંટણી અનસુાર અવશષે છે. (રૂમી 11: 5) 

ઈસ ુખાસ શીખવ્ુાં કે માત્ર થોડા આ ્ગુમાાં શાશ્વત જીવનનો માગચ શોધવા કરશે 
તરીકે સૌથી વધ ુવયાપક રીતે કે મવનાશ તરફ િોરી જાય છે જાઓ કરશે (માત્થી 7: 

13-14; 20:16). તેમણે પણ શીખવ્ુાં કે ઘણા િાખિ કરવા માગણી કરશ,ે પરાંત ુતે 
શોધી (લકુ 13:24). 

માને એક અત્યાંત નાના શરીર સાચુાં અન ેસૌથી વફાિાર ચચચ િોઈ શકે છે, તે અથચમાાં 
કે ભગવાન મખુ્યત્વે ચચચ ્ગુ િરમમયાન ર્પ્રમાણમાાં થોડા મારફતે કામ કરે છે કરી 
નથી? મોટા ભાગના જાિરે લિસ્તીઓ િેખીતી રીતે છે કે િકીકત એ શાંકા છે. 

ભમવષ્યવાણી મજુબ, ઘણા દુિચક્ષ છે કે ઈશ્વર કઈ રીતે કામ કરે છે (ઝખાયાચિ 4: 6-9; 

6:44) અને "નાના વસ્તઓુ હિવસ મધક્કારતા" (ઝખાયાચ 4:10). 

સાચા ચચચ એક શિરેમાાં રિી શકે છે? 

સાચા લિસ્તી ચચચ મખુ્ય મથક જેમ કે રોમ અથવા કોન્સ્ટેષ્ન્ટનોપિમાાં એક શિરેમાાં 
રિવેાનુાં િત ુાં? મર્લટીપિ િાખો એવુાં િાગ ેછે િાગે છે. 

તેમ છતાાં, આ ધમચર્પ્રચારક પૉિ મજુબ, અશક્ય િતી. નોંધ તે શુાં િખ્્ુાં (એક 
ર્પ્રોટેસ્ટન્ટ અને ષ્સ્ક્રપ્ચર બે કેથોલિક અનવુાિ નીચે બતાવવામાાં આવે છે): 

અિીં અમે કોઈ ચાલ ુશિરે છે, પરાંત ુઅમે આવવા એક િવેી. (હિબ્ર ૂ13:14, 

NKJV) 



માટે અમે અિીં ન િોય કાયમી શિરે: પરાંત ુઅમે જે આવે છે (હિબ્ર ૂ13:14, 

એનટી) િેવી. 

અમને અિીં કોઈ કાયમી શિરે છે; અમે એક કે જે િજુ સધુી િોય છે માટે જોઈ 
રહ્યા િોય. (હિબ્ર ૂ13:14, કોમન િેંગ્વેજ બાઇબિ, NJB). 

આ બતાવે છે પોિ શીખવવામાાં આવે છે કે ત્યાાં લિસ્તીઓ માટે કાયમી શિરે નથી, 
શિરે જે આવે છે ત્યાાં સધુી (ર્પ્રકટીકરણ 21 "નવુાં યરૂશાિેમ": 2). આમ, પોિ 
શીખવવામાાં આવે છે કે રોમ સહિત કોઈ માનવ શિરે, માને માટે એક કાયમી મથક 
'શિરે િોઈ શકે છે. 

ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ અનસુાર, સાચા મ સ ધાાંત (1 તીમોથી 4:16; 2 તીમોથી 3: 14-16; 

ગિાતી 2: 5; કોિોસી 1: 21-23; યહુિા 3; ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 14: 21-22) અને બ્રધરિી 
િવ (મળૂ ગ્રીકમાાં, િબે્રી 13: 1), એક ભૌગોલિક સ્થાન, ચાલ ુરાખવા માટે માનવામાાં 
આવે છે. ભગવાન સતત ચચચ મળૂ એપોસ્ટોલિક ઉપિેશો સાથે ચાલ ુરાખ્્ુાં અન ે
હફિાડેષ્ર્લફયાના ર્પ્રેમ ર્પ્રેષ્ક્કટસ કરે છે છે. 

શુાં ઈસ ુસ્થાન સાંબાંમધત ચચચ ભામવ નેતતૃ્વ શીખવવામાાં પર વધ ુજુઓ: 

અને જો તમ ેમારા નામે બધા માણસો માટે અણગમતુાં રિશે,ે પરાંત ુજે કોઈ 
અંત સધુી રિશેે, તે બચી જઈશ 23 જ્યારે તઓે આ શિરેમાાં તમે પડશો, અન્ય 
માાં ભાગી. (માત્થી 10: 22-23, DRB) . 

તમે સાવચમત્રક મારા નામને િીધે નફરત આવશે; પરાંત ુકોઈને જે કોઈ અંત 
સધુી પઢેી રિ ેછે સાચવવામાાં આવશ ે23 જો તેઓ એક નગર તમારા ઉપર 
જુર્લમ કરે, આગામી માાં આશ્રય િેવા. અને જો તેઓ કે તમારા ઉપર જુર્લમ કરે, 

અન્ય આશ્રય િે છે. હુાં તમને સત્ય કહુાં છાં, તમે િીકરાની આગળ ઇઝરાયિે 
નગરો રાઉન્ડ ચાર્લયા ગયા છે નિીં માણસ આવે છે. (માત્થી 10: 22-23, NJB) 



લિસ્તીઓ અને મવશ્વાસ ચાલ ુરાખવા માટે છે. ઈસ ુિજુ આવયો નથી અને ગમ ે
લિસ્તીઓ ત્યાાં પેિેસ્ટાઇન કરવામાાં આવી છે કે ભૌગોલિક મવસ્તારમાાં તમામ શિરેો 
દ્વારા પીછો કરવામાાં આવી છે કારણ કે ઈસએુ આ કહ્ુાં િત ુાં (ચળવળમાાં મિિ કરી 
આ ખાતરી). તેથી, ઈસ ુિેખીતી રીત ેછે કે જેઓ પેિેસ્ટાઇન મવસ્તાર છે કરતાાં વધ ુ
શિરેો ઉર્લિેખ કરવામાાં આવયો િતો. (“ઇસ્રાએિના શિરેો" દ્વારા આ ઇઝરાયેિ 
આહિવાસીઓ કે યાકબૂ 1 િીઠ મવિેશમાાં પથરાયેિા િતા સમાવેશ થાય છે: 1. અને 
માત્ર મવસ્તાર સામાન્ય રીતે લિસ્તીઓ માાં આશ્રય િેવા માટે ઇઝરાયિે અથવા 
પેિેસ્ટાઇન કિવેાય તે) 

તેથી, શુાં ઈસ ુઅને ધમચર્પ્રચારક પૉિ શીખવવામાાં પર આધાહરત છે, ચચચ છે, જે નજીક 
2,000 વષચ કરી શક્ુાં નથી સાચા લિસ્તી ચચચ માટે એપોસ્ટોલિક ઉિરામધકાર સાથે 
કાયમી શિરે િાવો કરે છે. તેમ છતાાં, ઇમતિાસ બતાવ ેછે કારણ કે ભગવાન સાચા 
ચચચ મખુ્ય મથક યરૂશાિમેમાાં મળૂ માાંથી સિીઓ િરમમયાન બિિાઈ ગયેિ છે 
(ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 2) એન્ટીઓચ (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 11:26) એફેસસમાાં સ્મનાચ ્રુોપ 
(મવમવધ શિરેોમાાં) મવમવધ સ્થાનો પર કિાચ માટે ઉિર અમહેરકામાાં, આ એક સાંકેત 
છે કે ઈશ્વરની જેમ સતત ચચચ (જે િાિમાાં કેલિફોમનિયા પાાંચ શિરેો મવસ્તારમાાં 
આધાહરત છે) તરીકે જૂથ સાચા લિસ્તી ચચચ િોઈ શકે છે. 

આમ, એક "કાયમી શિરે" આ અભાવ પણ એક 'સાલબતી' કિવેાતા 'એપોસ્ટોલિક જુએ 
તે ચચચ જે રોમ, એન્ટીઓચ, જેરૂસિેમ, એિેક્કઝાષ્ન્ડ્રયા, કોન્સ્ટેષ્ન્ટનોપોિ, અને અન્યત્ર 
બહુ સિીના સાતત્ય િાવો મકેૂ છે. 

કિાચ તે પણ ઉર્લિેખનીય છે કે બાઇબિ ખાસ 'મિાન શિરે' કે સાત ટેકરીઓ પર 
બેસે છે (ર્પ્રકટીકરણ 17: 9, 18) વખોડે છે. રોમ અને કોન્સ્ટેષ્ન્ટનોપિમાાં 'સાત શિરેો, 
િોઈ શકે કે જ્યાાં તરીકે પાાંચ શિરેો કેલિફોમનિયા ર્પ્રિેશ નથી ગણવામાાં આવે છે. 

સાબ્બાથન ેશીખવવામાાં આવે છે અને ચાલ ુિતી 



જોકે મોટા ભાગના જે રમવવારે જેવા લિસ્તી એક્કટ જાિરે લિસ્તીઓ માટે બાકીના 
હિવસ છે, કે જે ક્યાાંય બાઇબિ શીખવવામાાં આવે છે. રમવવાર, પોતે મમૂતિપજૂક 
સરકારી સિાવાળાઓ અને મમૂતિપજૂક સયૂચ િેવ પજૂા સાથે સમાધાન મારફતે જાિરે 
લિસ્તી મવશ્વમાાં િાખિ થયો િતો. 

ઓર્લડ ટેસ્ટામેન્ટ શીખવે છે કે સાતમી હિવસ સેબથ ભગવાન અને તેમના િોકો 
(મનગચમન 31: 13-18) વચ્ચે એક મનશાની િતી. 

પરાંત ુશુાં ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ મવશે શુાં? નવા કરારમાાં સ્પષ્ટ બતાવે છે કે ઈસ ુ(લકુ 4:16, 21; 

6: 6; 13:10) કે તેમજ ર્પ્રેહરતો અને વફાિાર (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 13: 13-15, 42-44; 17: 1-

4; 18 : 4; િબે્રી 4: 9-11) સાતમી હિવસ સેબથ (જે ઇંગલિશ કૅિેન્ડસચ પર શમનવાર 
કિવેામાાં આવે છે રાખવામાાં). 

તેમ છતાાં કેટિાક કિ ેછે કે પજૂા આ હિવસ ેફેરફાર કરવામાાં આવયો િતો અને 
લિસ્તીઓ માટે રિ ેછે નથી કરવાનો ઈરાિો િતો, નોહટસ શુાં ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ પોત ે
ખરેખર (એક ર્પ્રોટેસ્ટન્ટ અને નીચે ર્પ્રમાણે બ ેરોમન કેથોલિક અનવુાિ સાથે) શીખવે 
છે: 

, જે પણ ઈશ્વરના મવશ્રામમાાં ર્પ્રવેશ ેકોઈને માટે 10 પોતાના કામ સયુોજજત થાય, 

િેવ તરફથી તનેા 11 ક્ુું િત ુાં તેમજ અમેહરકા, એના પહરણામ રૂપ,ે કે બાકીના 
િાખિ કરવા માટે િરેક ર્પ્રયાસ કરી િો; ત્યાાં રિ ેછે, તે પછી, એક ઈશ્વરના 
િોકોને માટે સેબથ બાકીના. કે જેથી કોઈ એક તેમના (: 9-11, ન્્ ુઇન્ટરનેશનિ 
વઝચન હિબ્ર ૂ4) આજ્ઞાભાંગ ઉિાિરણ અનસુરીને પડી જશે. 

ત્યાાં િજુ પણ છે, એના પહરણામ રૂપ,ે એક સેવન્થ-ડે ઈશ્વરના િોકો માટે તમારા 
કામ પછી આરામ કરે છે, અનામત જ જોઈએ બાકીના બાકીના સ્થળ િાખિ 
કરવા માટે 10 થી થયેિ છે કારણ કે ભગવાન તેના પછી િતી. 11 તો પછી, 



આગળ િબાવો આ સ્થળ િાખિ કરવા િો બાકીના, અથવા તમે કેટિાક 
ઇનકાર આ ઉિાિરણ નકિ માને છે અન ેખોવાઈ શકે છે (િબે્રી 4: 9-11, NJB). 

. તેથી ભગવાન િોકો માટે એક બાકી છે 10 માટે છે કે તેમના બાકીના િાખિ, 

એ જ પણ શબ્િનુાં જુનવાણી રૂપ તેમના કાયો ના, ઓડીઆઇ માાંથી આરામ 
આપ્યો, કારણ કે ભગવાન તેના 11 િતી તેથી ઉતાવળ કરવી કે બાકીના િાખિ 
કરવા િો. કોઈ વયસ્ક્કત કિાચ અમવશ્વાસ જ ઉિાિરણ મવભાજજત (િબે્રી 4: 9-11, 

મળૂ અને સાચુાં ન્્ ૂવષચ ના ટેસ્ટામેન્ટ સન 1582). 

ઇમતિાસ બતાવે છે કે સેબથ રાખવા શાિી સિાવાળાઓ અને પરુુષો પહરષિ દ્વારા 
િોવા છતાાં સમગ્ર ઇમતિાસમાાં રાખવામાાં આવી િતી. એમશયા માઇનોર, આહિકા, ્રુોપ 
અને એમશયા યરૂશાિેમમાાં મળૂ ચચચ સેબથ રાખવા ફેિાવો ર્પ્રારાંલભક સિીઓ એડી 
સેબથ રાખવાની સિીઓ િરમમયાન આવી છે િસ્તાવેજીકરણ અને કોઈ પાછળથી 
1600 કરતાાં પમિમી ગોળાધોમાાં આવયા છે. 

(4 શો આ સેબથ બાકીના સેવન્થ-ડે સાથે સાંબાંમધત છે હિબ્ર ૂ4) કે એક ચચચ 
21 મી સિી સધુી સેબથ ચાલ ુજ રાખ્્ુાં ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ અનસુાર ઈશ્વરના િોકોને માટે 
સાચા ચચચ િોઈ શકે છે. 

એક કારણ ઘણા આજે નથી સમજી નથી કે શુાં પમવત્ર બાઇબિ આ મવશે શીખવે છે કે 
ચોક્કસ અનવુાિકો ઈરાિાપવૂચક ગ્રીક શબ્િ sabbatismos (ςαββατισμóς) િબે્રી 4 

મળી  છે: 9. ર્પ્રોટેસ્ટન્ટ કેજેવી અને NKJV તે ખોટો અનવુાિ Rheims ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ 
બિિાઈ આવમૃિ, પણ  આવમૃિ (18 મી સિી માાં બિર્લ્ુાં છે)તરીકે ઓળખાય છે 
કરે છે. બધા ત્રણ શબ્િ ખોટો અનવુાિ આરામ, 'એક અિગ ગ્રીક 
શબ્િ (katapausin તરીકે લિપ્યાંતર), નવા કરારમાાં' આરામ 'તરીકે અનવુાહિતત્યાાં 
છે, જ્યારે.  સ્પષ્ટપણે' મવશ્રામવારના બાકીના પર 'અને ર્પ્રમાલણક મવદ્વાનો છે કે જે 
બધી કબિૂ કરશે ઉર્લિેખ કરે છે . કારણ કે, સૌથી આજે ખ્યાિ નથી આવતો કે 



સાતમી હિવસ સેબથ ખાસ ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ લિસ્તીઓ માટે આજ્ઞા કરતાાં કહ્ુાં આવી 
િતી. 

પમવત્ર હિવસો અને મસુ્ક્કત માતાનો ભગવાન યોજના 

જજનેમસસ 1:14, ભગવાન કિ ેછે કે તેઓ ચોક્કસ જયોમતઓ બનાવી (સયૂચ અને ચાંિ 
જેવા) પમવત્ર હિવસ / ધામમિક તિવેારો (માતાનો ભગવાન વડચ અનવુાિ), િજુ સધુી 
થોડા જે ઈસ ુિાવો બાંધ માકચ કરવા માટે તેમને રાખવા. 

માતાનો ભગવાન ઊજવણી અને પમવત્ર બધા િેવીય 
પસુ્તકમાાં 23 RD ર્પ્રકરણમાાં બાઇબિ યાિી થયિે છે. તેઓ સાતમી હિવસ સેબથ, 

પાસ્ખાપવચ બ્રેડ, પેન્ટેકોસ્ટ, તરુાઈ ઓફ હફસ્ટ, ર્પ્રાયમિત હિવસ,ે ના હફસ્ટ હિવસો, અને 
છેર્લલુાં ગ્રેટ હિવસ છે. જ્યારે ઘણા તેમન ેકૉિ કરશે "યહિૂી" િકીકત એ છે કે તે 
પોતાના મશષ્યો અને તેમની ર્પ્રારાંલભક વફાિાર અનયુાયીઓ તેમને રાખવામાાં આવે 
છે. આમ, તેઓ ભગવાન સતત ચચચ તે દ્વારા રાખવામાાં આવે છે. આ લબબ્િીકિ પમવત્ર 
હિવસો પિિેા અને બીજા ઈસનુા આવતા અને મિિ બતાવો મસુ્ક્કત માતાનો 
ભગવાન યોજના તરફ મનિેશ કરે છે. 

ઘણા ખ્યાિ શરૂઆતના લિસ્તીઓ અપેક્ષા છે કે આિયચ થશે િગભગ બધા ક્યારેય 
રિતેા િતા સાચવવામાાં અને ભગવાન શાશ્વત હકિંગડ્મનો ભાગ બનવા આવશે. પણ 
શરૂઆતમાાં ગ્રીક રોમન જેમ ર્લયોન આઈરીનીયસ, એિેક્કઝાષ્ન્ડ્રયા ઓહરગેન, નાયસ્સા 
ગ્રેગરી અને મમિાનના એમ્બ્રોઝ તરીકે સમથચકો કે મસદ્ધાાંત ઓછામાાં ઓછા ભાગ 
શીખવવામાાં આવે છે. 

કારણ એ િતુાં કે આ મસદ્ધાાંત 'િોસ્ટ' ભાગ છે કે ઓછા અને ગ્રીકો-રોમન ઓછા યોગ્ય 
રીતે, બાઈબિના પમવત્ર હિવસ રાખશે ખાસ કરીને પછી તેઓ 2 ND સિીમાાંપાસઓવર 
બિિવામાાં આવયો છે. િગભગ તમામ પમવત્ર હિવસ ઓથોડોક્કસ લબશપ જ્િોન 
હક્રસોસ્ટોમ, સમ્રાટ મથયોડોસીયસ (જેઓ પાસઓવર બાઈબિના તારીખ રાખવા માટે 



ચાલ ુહિિંમત કરશે માટે મતૃ્્ ુિાંડ જાિરે કયો િતો), તેમજ અંતમાાં 
4 મી સિીમાાં િાઓિીકીઆ કાઉસ્ન્સિ િતી દ્વારા મનિંિા કરવામાાં આવી િતી . જેમ કે 
મનવેિનો, તેમજ સતાવણી, કે સિી અગાઉ મમૂતિપજૂક સમ્રાટ કોન્સ્ટેન્ટાઇન દ્વારા, 
"ચાિો પછી મતરસ્કારપાત્ર યહિૂી ભીડ સાથ ેસામાન્ય કાંઈ છે," પણ ભમૂમકા ભજવી 
િતી. 

મસુ્ક્કત યોજના જ્ઞાન નકુશાન માટે અન્ય કારણ 5 મી અને 
6 મી સિીમાાં  મનિંિા િતી. ઓહરગેન ઘણા ભિૂો કરી િતી, જ્યારે (તેમના મોક્ષ 
સમજૂતીની પણ), તે બચી નથી અથવા આ ્ગુમાાં દૃષ્ષ્ટમાાં દુષ્ટ તમેની મસુ્ક્કત માટે 
એક તક તેમના ઉપિેશો સમાવેશ થાય છે.  રોમન કેથોલિક મસદ્ધાાંત લબન બાઈબિના 
વૈકપ્ર્લપક ક્યારેક પછી મતરસ્કાર કરવામાાં આવયો િતો (જોકે પવૂીય રૂહઢવાિી અન ે
ર્પ્રોટેસ્ટન્ટ સ્વીકારી ન િતી) તરીકે સ્વીકાર કરવામાાં આવયો છે તમે િાગે છે. 

પરાંપરાગત રીત,ે રોમના ચચચ અન ેર્પ્રોટેસ્ટન્ટ ચચો શીખવે છે કે િવ ેમસુ્ક્કત માત્ર 
હિવસ છે વિણ અપનાવ્ુાં છે અને તે બધા આ વય સાચવવામાાં (િડે્સ / ગેિનેા 
માાં સનાતન બનચ કરશે ન િોવા છતાાં વતચમાન મવશ્વવયાપી અન ેિિનચિન આ મે 
પર જવા સાથે બિિો). પવૂીય રૂહઢવાિી િાાંબા મવશ ેહરઝવેશન િતી, છે અને જણાવ્ુાં 
છે ભગવાન સફેિ રાજગાિી ચકુાિો (સીએફ ર્પ્રકટીકરણ 20: 11-13) સમયે માનવતા 
બાકીના ખબૂ બચાવી શકે છે કે જી, પરાંત ુચોક્કસ નહિિં િોય (છેર્લિા વસ્તઓુ અને 
છેર્લિા ઘટનાઓ. સી 1979 મમશનરી િીફિેટ # E95h પમવત્ર ર્પ્રોટેક્કશન રમશયન 
ઓથોડોક્કસ ચચચ. િોસ એન્જિસ). મનમિતતા ઓથોડોક્કસ અભાવ માટે કારણ ભાગ છે 
કે તેઓ ખરેખર બાઈબિના પમવત્ર હિવસ રાખવા નથી કે તેઓ સાચા અથચ 
લિસ્તીઓ માટે છે કે તેઓ સમજી નથી. માનવતા માટે ભગવાન માતાનો પમવત્ર 
હિવસો મિિ લચત્ર માતાનો ભગવાન યોજના ધરાવ ેછે. 



અમે ભગવાન સતત ચચચમાાં પોતાના મશષ્યો અને ભગવાન નેતાઓ મવિેશી મવસ્તાર 
ચચચ સ્મનાચ અને સાહિિસ ના ના રાખવામાાં તરીકે તેમના વફાિાર અનયુાયીઓ તરીકે 
જ બાઈબિના પમવત્ર હિવસ રાખો. 

બાઇબિન ેપમવત્ર હિવસ રાખીને ર્પ્રભનુા મસુ્ક્કત અને ગ્રસે સાચા યોજના સાચા 
લિસ્તીઓ યાિ અપાવે છે. ભગવાન સતત ચચચ સમજે કેવી રીત ેપમવત્ર હિવસો િરેક 
મસુ્ક્કત માતાનો ભગવાન યોજના સાથે ટાઇ (પણ અમારા મફત પસુ્સ્તકા તમે ઈશ્વરની 
પમવત્ર હિવસો અથવા શૈતાની રજાઓ અવિોકન જોઈએ? જુઓ) 

બાઇબિ સાફ સાફ જણાવે છે કે ઈસ ુલિસ્ત પાસ્ખાનુાં િિવાન િત ુાં માટે ભોગ અન ે
ખમીર વગરની રોટિી (1 કોરીંથી 5: 7-8) સાથે િતા જે પાસ્ખાપવચમાાં રાખો કે અમે 
છે. બ્રેડ મિિ લચત્ર હિવસ કે અમે અમારા જીવન બિાર પાપ અન ેપાખાંડ મકૂી િડવુાં 
(સીએફ માત્થી 16: 6-12; 23:28). 

પણ ગ્રીક રોમન ચચચ માને છે કે પેન્ટેકોસ્ટ, પણ અઠવાહડયા ના તિવેાર (િેવીય 23: 

15-16) તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે ઓર્લડ ટેસ્ટામેન્ટ અને િાનનો હિવસ (સાંખ્યા 
28:26), લિસ્તી મિત્વ િત ુાં. લિસ્તીઓ ર્પ્રથમફળ િોવાની મવચાર ન્્ ુટેસ્ટામેન્ટ (યાકબૂ 
1:18) માાં પષુ્ષ્ટ આપે છે. ર્પ્રાચીન ઈસ્રાએિમાાં, ત્યાાં વસાંત માાં નાના િણણી અને 
પાનખરમાાં મોટા પાક િતો. વસાંત પમવત્ર હિવસ પેન્ટેકોસ્ટ, જ્યારે યોગ્ય રીતે સમજી 
મિિ કરે છે કે જે લચત્ર ભગવાન માત્ર મોક્ષ માટે બોિાવવા છે કેટિાક િવે (યોિાન 
6:44; 1 કોરીંથી 1:26; રૂમી 11:15) મોટા િણણી પછી આવતા (યોિાન 7 સાથે: 37- 

38). 

સામાન્ય રીત,ે ગ્રીક રોમન ચચચ બાઈબિના પમવત્ર હિવસ કે પતન થાય રાખી 
નથી. જો તેઓ િતી, તેઓ વધ ુસારી રીતે ખ્યાિ શકે છે કે પેટની લચત્રો હફસ્ટ 
માતાનો ભગવાન પથૃ્વી અને રેમવિેશન ર્પ્રકરણો 8 અને 9 અને 11 ના સાત 
રણમશિંગડાાં મારફતે ઈસ ુલિસ્તના વળતર પર આવતા સજા િરમમયાનગીરી: 15-

19. ગ્રીકો-રોમન ચચચ સામાન્ય છો કે જ્યારે રેમવિેશન માાં તરુાઈ તે બાબતો (કેટિાક 



રૂપકાત્મક તરીકે આ તરુાઈ જુઓ) સાથે કરી છે કે, તેઓ તરુાઈ બાઈબિના હફસ્ટ 
અવિોકન માટે કોઈ કારણ જોવા મળે છે. 

આગામી મવકેટનો ક્રમ  ુઃ પમવત્ર હિવસ ર્પ્રાયમિતનો હિવસ છે. , જ્યારે લિસ્તીઓ આ 
એઝાઝેિ બકરી દૂર મમિેમનયમ િરમમયાન લચત્રો સમય મોકિવા શેતાન માટે 
બાંધાયેિા આવશે જો્ુાં: ઓર્લડ ટેસ્ટામેન્ટ માાં, આ હિવસે એક સમારાંભમાાં જ્યાાં 
એઝાઝેિ બકરી જ ાંગિી (1-10 િેવીય 16) મોકિવામાાં આવયો િતો સમાવેશ થાય છે 
ખાડો માાં એક િજાર વષચ (ર્પ્રકટીકરણ 20: 1-4). આનો અથચ એ થાય કે તેઓ તે સમય 
િરમમયાન િિચાવવુાં અને છેતરવુાં માટે સમથચ િશે નહિિં. 

ના હફસ્ટ, આધ્યાજત્મક અને ભૌમતક મવપિુતા કે ઈસ ુલિસ્તના િજાર વષચના શાસન 
િરમમયાન થાય છે જ્યારે િોકો માતાનો ભગવાન કાયિા રાખશે લચત્રો શેતાન 
માતાનો છળકપટથી (ર્પ્રકટીકરણ 20: 1-6) વગર. આ શુાં િવે દુમનયા શેતાનની દ્વારા 
છેતરતી થઈ રહ્ુાં છે મવપરીત છે (ર્પ્રકટીકરણ 12: 9). શેતાની છેતરમપિંડી શા માટે 
મોટા ભાગના િોકો લિસ્તી ધમચમાાં શ્રદ્ધા ખોટા સેવકો (: 14-15 2 કોરીંથી 11) દ્વારા 
ગેરમાગે િોરવામાાં આવયા િતા એક ભાગ છે. 

બાઇબિન ેપમવત્ર હિવસ ના છેર્લિા (િવેીય 23: 36b) ઘણી વખત ચચચમાાં ભગવાન 
વતુચળોમાાં છેર્લિા મિાન હિવસ કિવેામાાં આવે છે. નોહટસ ઈસ ુતે પર શીખવ્ુાં: 

છેર્લિા હિવસ,ે તિવેાર કે મિાન હિવસ, ઈસ ુઊભો થયો અન ેબમૂ પાડી ઊઠયો, 
"કોઈને તો, તેને મારા માટે આવે અને પીએ. 38 જે મને માને છે, કારણ કે શાસ્ત્ર 
તેનુાં હૃિય બિાર જણાવ્ુાં છે કે તેમણ ેજીવતા પાણીની નિીઓ ર્પ્રવાિ આવશે. 
" (યોિાન 7: 37-38) 

તે બધા જે મસુ્ક્કત માટે એક તક મળી ન િોય સાચી તક િશ,ે અને િગભગ તમામ 
ઓફર સ્વીકારી કરશે છેર્લલુાં ગ્રેટ હિવસ ના પહરપણૂચતા સાથે છે. 



િગભગ બધા મનષુ્યોને ક્યારેય રિતેા સાચવવામાાં આવશે! 

બાઇબિન ેસત્ય એ છે કે, ભગવાન માતાનો ર્પ્રેમ કારણ કે ઈસ ુબધા માટે મતૃ્્ ુપામે 
આવયા છે: 

ભગવાનન ેસાંસાર માટે એટિો ર્પ્રેમ િતો કે તેમણે તેમના જ પતુ્ર િતા, જે કોઈ 
માને છે કે તેનો નાશ પણ ત ેઅનાંતજીવન પામે. 17 ન જોઈએ ભગવાન મવશ્વમાાં 
મતરસ્કાર દુમનયામાાં તેના પતુ્ર મોકિી ન િતી આપ્્ુાં, પરાંત ુતેને દ્વારા મવશ્વમાાં 
કિાચ બચાવી શકાય. (યોિાન 3: 16-17) 

તેથી ર્પ્રેમાળ ભગવાન સાંબાંમધત થોડા અથવા મવશ્વમાાં માટે મતૃ્્ ુપામે તેમના પતુ્ર 
મોકર્લયો? 

ર્પ્રોટેસ્ટન્ટ, જે ઘણી વાર ઉદ્ધત યોિાન 3:16, શીખવે છે કે મવશ્વમાાં સેવ કરી શકે છે પરાંત ુ
તે મોટા ભાગના ક્યારેય રિતેા દુખ કાયમ સિન કરશે િોય છે. કે મસુ્ક્કત યોજના ર્પ્રકાર 
જે ભગવાન તમામ જાણીને અને ર્પ્રેમ સાથે આવી જશે છે કે? બાઇબિ મવચાર છે કે 
િરેક વયસ્ક્કત િવે સાચવી શકાય ટેકો આપે છે? જો ન િોય તો, તે વાજબી છે? 

ભગવાન બધા જાણીને છે કારણ કે અન ેતમામ શસ્ક્કતશાળી અને ર્પ્રમે (1 યોિાન 4: 

8,16) છે, ભગવાન સૌથી પવૂચમનધાચહરત િોત જે ક્યારેય શાશ્વત દુખ રિતેા િતા? 

નાં 

ચોક્કસપણે ભગવાન પરૂતી મજુબની એક યોજના છે કે ખરેખર કામ કરે છે છે. 

રોમનો 9: 14-15 જણાવે છે: 

"આપણે શુાં કિીશુાં? ત્યાાં ભગવાન સાથે યાય? ચોક્કસપણે નથી! 15 તેમણે મસૂાને 
કિ ેછે," હુાં િયા શકુાં છાં િયા િશે પર િોય છે, અને હુાં જેને હુાં કરુણા િશે પર 
કરુણા િશે. " 



અમે જાણીએ છીએ કે િેવ આ ્ગુમાાં મસુ્ક્કત માટે ઓર્લડ ટેસ્ટામેન્ટ ઇઝરાયેિ ભાગ 
પસાંિ કરો, અને થોડા જો કોઈ િોય, અન્ય. જો કે બધા જ િશ,ે કેવી રીતે ર્પ્રેમ છે? 

બાઇબિ શીખવ ેછે કે ઘણા ઈરાિાપવૂચક આ ઉંમર (યોિાન 12: 37-40) માાં ઢાાંકી 
િેવામાાં આવી છે. (;: 16-18 યશાયાિ 42 સીએફ જ્િોન 9:41) જેઓ આ ્ગુમાાં ઢાાંકી 
આવી િતી િજુ પણ તક છે. પણ નોંધ કરો: 

હુાં ફરીથી આ િોકો વચ્ચે એક શાનિાર કામ કરશે ... 24 આ પણ જે આત્મા માાં 
erred સમજ આવશ,ે અને જેઓ ફહરયાિ મસદ્ધાાંત શીખવા આવશે. (યશાયાિ 29: 

14,24) 

ત્યાાં ભગવાન (રોમનો 2:11) સાથે કોઈ પક્ષપાત છે. ત્યાાં 'આખી પથૃ્વીના વયહકત 
આપણા િેવનુાં તારણ જોશ ે"(યશાયાિ 52:10) બધા માટે એક તક િશે. 

(ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 4:12) સ્વગચમાાં િઠેળ માત્ર એક નામ છે કે જેના દ્વારા સાચવી શકાય 
છે મનષુ્ય છે અને તે ઈસ ુલિસ્ત (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 4:10) છે. ત્યારથી માનવતા સૌથી 
ઈસ ુમવષે સત્ય, અને "બધા માાંસ િેવનુાં તારણ જોશે" ક્યારેય સાાંભળ્ુાં છે (લકુ 3: 6), 

ત્યાાં બધા મસુ્ક્કત ર્પ્રાપ્ત કરવા માટે તક િશે (યશાયા 52:10, 56: 1) - આ ઉંમર અથવા 
વય આવે છે (સીએફ માત્થી 12: 31-32; લકુ 13: 29- 30). આ ભમવષ્યમાાં ઉંમર (ત ે
સમયે સાચા લિસ્તીઓ ર્પ્રકટીકરણ 20 િીઠ ર્પ્રથમ પનુરુત્થાન પર ઉઠાવવામાાં આવે 
છે: 5-6) બીજુ ાં પનુરુત્થાન પછી આવે છે અન ેસફેિ રાજગાિી ચકુાિો સમય 
(ર્પ્રકટીકરણ 20: 11-12) સમાવેશ થાય છે. યશાયા (યશાયાિ 65:20), તેમજ રોમન 
અને રૂહઢવાિી કેથોલિક સાંત આઈરીનીયસ, શીખવ્ુાં કે આ ચોક્કસ વય આવવા અંગ ે
એક સો વષચ િાાંબા િશે. 

ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ બતાવે છે કે આ ધમચર્પ્રચારક પૉિ બાઈબિના પમવત્ર હિવસ 
અવિોકન (િા.ત. 18:21 ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 20: 6,16, 27: 9; 1 કોરીંથી 5: 7-8). પોિ 
બાઈબિના મવમધઓ (: 20-23 1 કોરીંથી 10) સાથે મમૂતિપજૂક પદ્ધમતઓ સમાવેશ 



વખોડી કાઢી િતી. પાઊિે તેમના જીવનના અંત નજીક જણાવ્ુાં િત ુાં કે તેઓ તમામ 
ર્પ્રયાસો યહિૂીઓ રાખવા માટે જરૂરી રાખવામાાં (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 28: 17-19). તે બધા 
પમવત્ર િેવીય 23 માાં યાિી થયિે હિવસના સમાવેશ થાય છે િતા. 

એક મનયમ તરીકે, ગ્રીક રોમન ચચચ ર્પ્રહેરત પાઊિના સિાિ નથી પાિન નથી તેમને 
અનસુરી તરીકે તમેણે લિસ્ત (1 કોરીંથી 11: 1) નકિ, અને તેઓ બધા બાઇબિને 
પમવત્ર હિવસ રાખી નથી. 

તેના બિિ,ે ગ્રીક રોમન ચચચ મવમવધ મમૂતિપજૂક િેવતાઓ (શમન, મમથ્રાસ, પાન, 

ઈશ્તર, ડાયના, સ્ત્રેનઆુ, જાનસુ, વગેરે) " રેપચ્કાગેિ " બાહ્ય શોભાનો સાજશણગાર 
સાથે લિસ્તી િોવાનો િાવો કરવા માટે સમમપિત હિવસ રાખવા વિણ ધરાવ ે
છે. ઇમતિાસ િકીકતો કે ર્પ્રારાંલભક સાચા લિસ્તીઓ સાલબત હક્રસમસ, રમવવાર, 

વેિેન્ટાઇન, ઇસ્ટર, મેરી જીવનમસુ્ક્કત, વગેરે રાખવા ન િતી 

મમૂતિપજૂક સાથે સાચા લિસ્તી ચચચ સમાધાન કરશે? જો ન િોય તો, શા માટે સૌથી 
વધ ુિાગે છે કે સમાધાન જૂથો સાચુાં ર્પ્રમતમનમધત્વ લિસ્તી નથી? કિવેાતા લિસ્તી જૂથો 
શુાં ઈસ ુઅને ર્પ્રેહરતો ક્ુું વયવિાર પાિન કરશે? 

ચોક્કસપણે નથી ગ્રીકો-રોમન ર્પ્રોટેસ્ટન્ટ રામશઓ. નોર જેમ િેટર ડે સાંતો ઈસ ુ
લિસ્તના (જે બાઇબિ વધારાના પસુ્તકો ઉમે્ ુું છે), બાપ્પ્તસ્તો ચચચ (જે િાવો તેઓ 
સધુારા આગળ, િજુ સધુી ર્પ્રોટેસ્ટન્ટ સાથે નાસ્સ્તક મસદ્ધાાંતો ઘણો શેર), મસીિી 
યહિૂીઓ અન્ય જૂથો (જે ત ેઈસ ુમાકચ 7 મનિંિા સમાન પરુુષો પરાંપરાઓ શીખવે: 6-

13) તેમ જ, યિોવાના સાક્ષીઓ (જે ઈસ ુલિસ્તના િેવ નામાંજૂર). 

તે માત્ર ત્યારે જ ભગવાન આરામને 
હિવસ ેકોઈ ર્પ્રવમૃિ કે આમોિર્પ્રમોિ કરવાનુાં મવરોધી માણસ ચચચ સમિૂો કે પમવત્ર હિવસો 
રાખો કે ન્યાયથી આ સમય ેમળૂ મવશ્વાસ માટે િિીિ અન ેકિાચ ગણી શકાય 
"હફિાડેષ્ર્લફયાના લિસ્તીઓ" િાવો કરવા માટે શરૂ કરી શકો છો છે. 



ર્પ્રમતકાર અને મવશ્વવયાપી અને ઇન્તેફીઠ ચળવળો આિોચના 

21 મી સિીમાાં અનેક ધામમિક અને રાજકીય નતેાઓ મવશ્વવયાપી અન ેઇન્તેફીઠ 

િિનચિન ર્પ્રોત્સાિન આપે છે. મવશ્વવયાપી ચળવળ ધ્યાનમાાં બધા પી કે લિસ્તી 
ધમો ભગવાન પિિેાાં સમાન છે કરવાનો ર્પ્રયાસ કરે છે, િજુ સધુી બાઇબિ મવષે 
ખોટા ર્પ્રધાનો (2 કોરીંથી 11: 14-15) ચેતવણી આપે છે અને ખોટા "મમસ્ટ્રી 
બેબીિોનીયન" મવશ્વાસ છે કે મવશ્વના રાજકીય નેતાઓ સમાવેશ થાય છે (ર્પ્રકટીકરણ 
17 : 1-9). ઈસ ુ(લકુ 12:51) આ વષચની આંતરરાષ્ટ્રીય એકતા, પરાંત ુહડમવઝન િાવવા 
ન આવી િતી. લિસ્તીઓ ભમવષ્યવાણી બાલબિના માાંથી ભાગી છે (; 6-7; ઝખાયાચિ 2 

ર્પ્રકટીકરણ 18: 4) અને વર્લડચ દ્વારા મનષ્કિાંક કરી (યાકબૂ 1:27). 

વધ ુઅને વધ ુનેતાઓ પણ ર્પ્રોત્સાિન આપે છે, આ એક ઇન્તેફીઠ એકતા, જે 
આવશ્યક સલૂચત કરે છે કે બધા ધમો ભગવાન પિિેાાં સમાન છે કરવાનો ર્પ્રયાસ કરે 
છે સમાવશે થાય છે. આ એક મનિચજ્જ જૂઠાણુાં કારણ કે તે માત્ર ઈસનુા નામ ેછે કે જે 
કોઈપણ સાચવી શકાય છે (10-12 ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 4) દ્વારા છે. (મયમેયાિ 48:10) શ્રાપ 
તે છે જે ભગવાન મખૂચ કામ કરે છે: એકતા િતે ુમાટે મસદ્ધાાંતો મધ્યમમાગી, વગેરે 
કપટી અને ખોટી છે. 

મવશ્વવયાપી / ઇન્તેફીઠ ધામમિક એકતા ર્પ્રોત્સાિન તે ખ્યાિ જૂના અને નવા બાંને 
મવધાનો પણ જણાવે છે કે મવશ્વાસ સાચી એકતા પછી ત્યાાં સધુી ઇસ ુઆપે ન થાય 
તેમ િાગતુાં નથી: 

અમે બધા એક સાંપણૂચ માણસ, લિસ્તના પણૂચતાનો ર્પ્રૌઢ પરુુષત્વમાાં, મવશ્વાસ 
એકતા માટે અને ઈશ્વરના પતુ્ર જ્ઞાન આવે ત્યાાં સધુી. (એફેસી 4:13) 

'ગાયનો અને આનાંિ િ ેમસયોનની પતુ્રી! જુઓ, હુાં આવુાં છાં અને હુાં તમારી મધ્યે 
રિવેુ ાં પડશે, "ર્પ્રભ ુકિ ેછે. 11" ઘણા િેશો ત ેહિવસે ર્પ્રભ ુસાથે જોડે આવશ,ે અને 
તેઓ મારા િોકો થશે. અને હુાં તમારી મધ્યે રિવેુ ાં પડશે પછી તમન ેખબર 



પડશે કે સૈન્યોનો િેવ યિોવા તમને મને મોકર્લયો છે 12 અને ભગવાન પમવત્ર 
ભમૂમ વારસામાાં યહિૂાના કબજો િેશ,ે અને ફરીથી યરૂશાિમેને પસાંિ કરશે 
(ઝખાયાચિ 2...: 10-12) 

ત્યાાં નોહટસ એક સાચી શ્રદ્ધા છે: 
જે રીતે એક શરીર અને એક આત્મા છે, જેમ તમે તમારા કૉલિિંગ એક આશા 
રાખવા બોિાવયા િતા; 5 એક ર્પ્રભ,ુ એક મવશ્વાસ અન ેએક બાપ્પ્તસ્મા; 6 એક 
ભગવાન અને બધા મપતા, જે તમામ ઉપર છે, અને બધા દ્વારા, અને તમ ેબધા 
છે. (એફેસી 4: 4-6) 

કે એક મવશ્વાસ ભગવાન સાચા ચચચ લિસ્તી મવશ્વાસ, કેટિાક સમાધાન, ઇન્તેફીઠ, 

મવશ્વવયાપી, બેબીિોનીયન (ર્પ્રકટીકરણ 17) ઈસ ુનાશ કરશે (સીએફ ર્પ્રકટીકરણ 19) 

છે. 

જ્યાાં સધુી સાચા લિસ્તી એકતા, બાઇબિ જણાવે છે કે ત્યાાં ઇસ ુઆપે ત્યાાં સધુી ચચચ 
ઓફ ગોડ (સીએફ ર્પ્રકટીકરણ 2 & 3) મવભાગો િશે. 

ભગવાન સતત ચચચમાાં અમે માનીએ છે કે ત્યાાં બધા નો સમાવશે ઉષ્માભયાચ સાંબાંધો 
શક્ય તેટિી (સીએફ રૂમી 12:18), કારણ કે તેનો અથચ એ નથી કે આપણે િેવનાાં 
સાચા ચચચ માટે સમકક્ષ તરીકે બધા જ ધમો માને છે, સાચુાં િોવુાં જોઈએ લિસ્તી 
મવશ્વાસ. અમે પણ ઈસનુા િાખિા ર્પ્રમાણે કરે છે અને જેઓ કરતાાં બાઇબિ પરાંપરા 
પર વધ ુઆધાર રાખે છે વખોડી કાઢવુાં પડશે (માકચ 7: 9-13). 

લચહ્નો, સાલબતી, અને કડીઓ 

સારમાાં, અિીં લચહ્નો, સાલબતી, અને કડીઓ છે કે જે મિિ કરે છે કારણ કે સાચા લિસ્તી 
ચચચ ઓળખવા એક યાિી છે: 



1. પરુુષો પરાંપરાઓ ઉપર ભગવાન શબ્િ મકેૂ છે અને તથેી ઉમેયાચ નથી 
મસદ્ધાાંતો કે બાઇબિ (સીએફ માત્થી 15: 3 9) મવરોધ કરવામાાં આવે છે. 

2. બાઈબિના નામ "ભગવાન ચચચ" વાપરે છે (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો િા.ત. 20:28; 

1 તીમોથી 3: 5). 

3. મળૂ મવશ્વાસ (યહુિા 3) માટે આતરુતાપવૂચક િિીિ, પણ િમન ધમકીઓ 
િઠેળ (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો િા.ત. 5: 27-32). 

4. સમગ્ર ઇમતિાસ તેના બાઈબિના મસદ્ધાાંતો યસચ પીરીયડ (સીએફ 1 યોિાન 
2: 6). 

(; માથ્થી 26:18 5 િેવીય 23) 5. નીસાન 14 મી પાસઓવર રાખ ેછે. 

6. ઓળખાય છે કે જે પસુ્તકો ર્પ્રેમષત યોિાનના સમયથી બાઇબિનો એક ભાગ 
િતા (cf. 2 તીમોથી 3: 16-17; ર્પ્રકટીકરણ 1: 9-19; 22: 18-19; યશાયાિ 8:16). 

7. પણૂચ પરુુષોિમ ભગવાન મવશ ેસત્ય શીખવે છે (રૂમી 1:20; કોિોસી 2: 2,9). 

8. શીખવે છે અને ભગવાન ર્પ્રેમાળ કાયિા રાખે છે (1 યોિાન 2: 4). 

9. આ મવશ્વમાાં િૈહિક ્દુ્ધ સિભાગી મવરોધ કયો (યોિાન 18:36; લકુ 3:14). 

10. અત્યાચાર ગજુારવામાાં આવી છે, પરાંત ુક્યારેય ભૌમતક સતાવણી (યોિાન 
15: 20-21; 18:36 સીએફ). 

11. સાાંર્પ્રિામયક ડે્રસ અથવા ઇમારતો (: 29-30 સીએફ પનુમનિયમ 12) િષ્ષ્ટએ 
મમૂતિપજૂક બાહ્ય શોભાનો સાજશણગાર િિક નથી. 

12. (;: 19-20 28 માત્થી 24:14) રાજ્યની સાંપણૂચ ગોસ્પેિ. 

13. એક "નાની ટોળી" (; રૂમી 11 લકુ 12:32: 5; સીએફ ર્પ્રકટીકરણ 14: 1-9) છે. 



14. બહુમવધ િીડ શિરેો (હિબ્ર ૂ13:14) અને રેમવિેશન ર્પ્રકરણ 2 અને 3 ની સાત 
માંડળીઓ મારફતે તેના ભૌમતક સ્થાન રચતો. 

15. બાઇબિન ેસેબથ સાઇન છે (મનગચમન 31:13; િબે્રી 4: 9). 

કારણ કે પમવત્ર હિવસો પસાર લચત્રમાાં 16 ઈસ ુલિસ્ત દ્વારા મસુ્ક્કત માતાનો 
ભગવાન યોજના સમજે (1 કોરીંથી 5: 7-8; યાકબૂ 1:18) 

17 મમૂતિપજૂક રજાઓ (: 20-22 1 કોરીંથી 10) અવિોકન સામ ેશીખવે છે. 

18 અંત સમય મવશ્વવયાપી બાલબિના સાથ ેસાંરેલખત નિીં (ર્પ્રકટીકરણ 13: 4-

10; 18: 4) 

માત્ર ઈશ્વર જૂથ એક આરામન ે
હિવસ ેકોઈ ર્પ્રવમૃિ કે આમોિર્પ્રમોિ કરવાનુાં મવરોધી માણસ ચચચ આ તમામ માપિાંડ મળે 
છે.  - રોમન ચચચ સાચી ભગવાન અથવા ભગવાન યોજના નથી સમજી નથી કે તેઓ 
સાચા લિસ્તી ચચચ રજૂ કરે છે. 

3. ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ ટાઇમ્સ િરમમયાન શુાં થ્ુાં? 

ત્રાાંસા આ ઉિઘાટન ફકરા અન ેત્રાાંસા બાંધ ફકરા કરતાાં અન્ય, આ ર્પ્રકરણમાાં 
ભગવાન િેખક ડો િમચન અંતમાાં ભતૂપવૂચ ચચચ દ્વારા િખવામાાં આવ્ુાં િત ુાં અને 1985 

ડો માાં ર્પ્રકામશત કરવામાાં આવી િતી શુાં સાચા લિસ્તી ચચચ થ્ુાં પર તેમના િઇ આપે 
છે નવા કરારમાાં વખત અન ેવયલભચારી ચચચ ઘણી વાર કેજેવી િશાચવીન ેઉિય. 

લિસ્ત જણાવ્ુાં િત ુાં કે, "હુાં મારી માંડળી બાાંધીશ" (માત્થી 16:18). એક ચચચ, ઉપિેશ 
અને તેમના ગોસ્પેિ ર્પ્રકામશત કરવા સોંપ્્ુાં - - ખબૂ સાંિેશ ત ેિેવ પાસેથી િાવવામાાં 
- બધા મવશ્વમાાં તેના મનમાચણ ક્ુું િત ુાં. 



પરાંત ુઆજે આપણે શુાં શોધી શકુાં? અિગ અને અસાંમત ચચચ સેંકડો, બધા પરુુષો દ્વારા 
સ્થાપના કરી િતી, િરેક સત્ય શીખવવા માટે જાિરે, િજુ સધુી મવરોધાભાસ અને બધા 
અન્ય િોકો સાથ ેઅસાંમત. 

ભમવષ્યવાણી ચચચ 

જ્યારે મોટા ભાગના િોકો આજે િાગ ેછે કે સાચા ચચચ ઝડપથી મોટી િતી વધવા 
માટે, એક શસ્ક્કતશાળી સાંસ્થા બની જાય છે, દુમનયા પર શસ્ક્કતશાળી ર્પ્રભાવ ફેિાવયો, 
આ એક સારા મવશ્વ બનાવ ેછે, મવશ્વના સાંસ્કૃમત સ્સ્થર ર્પ્રભાવ બની, ખરેખર લિસ્ત કોઈ 
તેમના ચચચ સ્થાપના આવા િતે.ુ તેમના એક ચચચ માટે તેમના અંમતમ ર્પ્રાથચના કરતી 
વખતે ઈસએુ ર્પ્રાથચના કરી: 

"હુાં તેમને માટે ર્પ્રાથચના હુાં જગતના િોકો માટે ર્પ્રાથચના નથી ... પમવત્ર મપતા, તેઓ 
એક તરીકે અમે છે ... હુાં તમેને તમારા ઉપિેશ આપ્યો છે કે િોઈ શકે છે તમારુાં નામ 
દ્વારા ત ેતેં મને આપી છે રાખો, અને મવશ્વ તઓેને મતરસ્કાર કયો છે, કારણ કે તેઓ 
આ દુમનયાના નથી, માત્ર કારણ કે હુાં આ દુમનયાનો નથી. હુાં ર્પ્રાથચના કરુાં છાં, નિીં કે 
તમે તેઓને આ દુમનયામાાંથી બિાર િેવી જોઈએ, પરાંત ુતે તમે તમેને દુષ્ટ એક 
માાંથી રાખવા જોઈએ. તેઓ નથી મવશ્વ, જેમ હુાં જગતનો નથી "(યોિાન 17: 9-16). 

લિસ્ત માટે રાજદૂતો - - કે જે આ મવશ્વ માટે મવિેશી છે - િજુ સધુી મવશ્વના ક્યારેય 
તેમનુાં ચચચ આ મવશ્વમાાં અજાણ્યા અને મવિેશીઓ િોવા તરીકે વણચવવામાાં આવે છે. 

વેરમવખેર - ભગવાન આ સાચા ચચચ અત્યાચાર ગજુારવામાાં કરવાની િતી. "મને જો 
તેઓ અત્યાચાર ગજુારવામાાં, તેઓ તમારુાં પણ ખોટુાં કરશે," ઈસએુ પોતાના મશષ્યોને 
(જ્િોન 15:20) એ જણાવ્ુાં િત ુાં. "જેઓ લિસ્ત ઈસમુાાં ઈશ્વરી કાયિા અનસુાર રિવેા 
માટે સતાવણી સિન કરશે ઈચ્છા" (બીજા તીમોથી 3:12). 



રાત્રે ઈસ ુવધસ્તાંભ પર મારી નાખવા માટે જપ્ત કરવામાાં આવી િતી, તેમણે જણાવ્ુાં 
િત ુાં કે, "તે િખવામાાં આવે છે: 'હુાં ઘેટાાંપાળકને મારીશ, અને ઘેટાાંઓ વેરમવખેર થઈ 
જશે" (માકચ 14:27). પછી તેમણ,ે શેફડચ, મારી નાખવામાાં આવયો િતો, "ઘેટાાં" - તેમના 
ચચચ - સ્કેટડચ બની િતી. 

પિિેાાં જ સાાંજે કે ઈસએુ કહ્ુાં િત ુાં કે તેના મશષ્યોને કહ્ુાં, "તમે વેરમવખેર થઈ જશ"ે 
(જ્િોન 16:32). 

આ િમન અને અસ્તવયસ્તતા શરૂઆતમાાં શરૂ ક્ુું િત ુાં. નોંધ ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 8: 1: ". 

તે સમયે એક મિાન િમન ચચચ જે યરૂશાિમેમાાં િતો સામે થયો છે; અને તેઓ 
આખા યહુિાિમાાં, સમરૂનમાાં ર્પ્રિેશોમાાં પથરાયેિા િતા, ર્પ્રેહરતો મસવાય" 

ક્યાાંય ત્યાાં કોઇ ભમવષ્યવાણી કે, એક સાચા ચચચ મિાન અને શસ્ક્કતશાળી બનવા 
જોઈએ, આ મવશ્વમાાં ર્પ્રભાવ ફેિાવયો છે. તેના બિિ,ે ઈસએુ "નાની ટોળી" (લકુ 
12:32) કિવેામાાં આવે છે. મધક્કારતા િતા, અત્યાચાર ગજુારવામાાં, મવશ્વ દ્વારા 
મવખેરાયેિા - જગતથી અિગ ... 

તમે ચચચ ઇમતિાસમાાં ખબૂ વાાંચી છે. પણ ઇમતિાસકારો જ્યાાં સાચા ચચચ જોવા માટે 
ક્યારેય પણ ઓળખાય છે - માટે તેઓ જાણતા નથી કે સાચા ચચચ શુાં છે. 

બ્રોડ બહુમતી છેતરતી 

બીજી બાજુ પર, મવશ્વમાાં, બધી ભમવષ્યવાણીઓ સ્વધમચ, છેતરમપિંડી અન ેમવભાગ 
ભાખ્્ુાં. 

મિાન છેતરમપિંડી, આપણા સમયમાાં િવ ેમાત્ર આગળ, મિાન ભારે દુ: ખ માાં ઈસ ુ
ખબૂ જ ર્પ્રથમ ઘટના મવશ્વમાાં પર આવે છે ભાખ્્ુાં. 



"સાવધાન રિો!" તેમણે જણાવ્ુાં િત ુાં કે, "કોઈ માણસ તમ ેછેતરવુાં ઘણા િોકો મારા 
નામે આવશ,ે એ કિીને કે, 'હુાં લિસ્ત છાં; અને તેઓ ઘણા િોકોને છેતરશે." (માત્થી 24: 

4-5, અમધકૃત આવમૃિ). 

કાળજીપવૂચક સચૂના: ત ેથોડા જે છેતરતી કરવામાાં આવી િતી, પરાંત ુઘણા ન િતી. તે 
થોડા જે સાચા લિસ્તીઓ બની િતી! 

ઈસ ુઆ જ સ્સ્થમત લચત્રમાાં જ્યારે તેમણે જણાવ્ુાં િત ુાં કે: "વાઈડ દ્વાર છે અને વયાપક 
રીતે કે મવનાશ તરફ િોરી જાય છે, અને ઘણા જેઓ તે દ્વારા જવા છે, કારણ કે સાાંકડી 
દ્વાર છે અને મશુ્કેિ માગચ કે જેમાાં જીવન તરફ િોરી જાય છે, અને. થોડા જે તે 
શોધવા (માત્થી 7: 13-14) ત્યાાં છે ". 

કે શુાં મવશ્વ માને છે નથી, તે છે? કિાચ તમ ેશુાં સાાંભળ્ુાં અન ેધારે આવે છે નથી. પરાંત ુ
તે શુાં કહ્ુાં છે. કેવી રીતે છેતરતી આ મવશ્વમાાં બની ગ્ુાં છે! 

શેતાન આ દુમનયાનો ભગવાન તરીકે બાઇબિ માાં લચત્રમાાં છે. તેમણે એક શેતાન 
તરીકે િેખાય છે, પરાંત ુએક ભગવાન તરીકે - ર્પ્રકાશ એક િેવદૂત તરીકે. ર્પ્રકટીકરણ 
12: 9, તમે વાાંચી "શેતાન છે, જે સમગ્ર મવશ્વમાાં િોકોને છેતરે છે." 

િા, ઘણા ઈસનુા નામે આવશ,ે ઘોષણા કે ઈસ ુલિસ્ત છે - િા, મવશ્વમાાં લિસ્ત 
ઉપિેશ. અને િજુ સધુી, તે અનભુમૂતની વગર, મવશ્વના છેતરી. 

ર્પ્રેહરતો જાણતા શુાં થશ ે

ર્પ્રેહરતો ઈસ ુલિસ્ત પોત ેદ્વારા સીધા સચૂના મવશ્વાસ છે કે તેમના માંત્રાિય નજીક થાય 
છે શરૂ થશે માાંથી ર્પ્રસ્થાન મવશે ચચચ ચેતવણી આપી િતી. 

ભાગ્યેજ 20 વષચ મવષે ર્પ્રેમષત પાઊિે તીવ્ર દુુઃખ પછી, તેમણે પોતાનો ર્પ્રથમ ર્પ્રેહરત 
અક્ષરો એક, લિસ્તીઓ ખોટા ર્પ્રચાર કરીને અથવા ર્પ્રહેરતો પાસેથી િોઈ આશયથી 
ખોટા અક્ષરો દ્વારા છેતરતી શકાય નિીં ચતેવણી: "કોઈ એક કોઈપણ માધ્યમ દ્વારા 



તમે છેતરવુાં િો િરમ્યાન હિવસ [માનવ બાબતોમાાં ઈશ્વરની િસ્તક્ષેપ સમય,ે ઈસ ુ
લિસ્ત િેશો શાસન આપશે] આવશે જ્યાાં સધુી દૂર ઘટી ર્પ્રથમ આવે છે "માટે (બીજા 
થેસ્સાિોનીકી 2: 3). 

ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 20 માાં: 29-30, યહિૂીતર મશક્ષક સમજાવે છે કે કેવી રીત ેસ્વધમચ શરૂ 
થશે. તેમણે તેમને સ્થામનક માંડળો પર તમેના જવાબિારી સાંબાંમધત અંમતમ સાંિેશ 
પિોંચાડવા માટે એફેસસમાાં વડીિો ચચચ ઓફ (માંત્રીઓ) એકત્ર થયા િતા. "માટે," 

પાઉિે કહ્ુાં, "હુાં આ ખબર છે કે મારા ગયા પછી ક્રૂર વરૂઓ તમારામાાં આવશ,ે ઘેટાના 
ઊનનુાં પમૂડુાં અપયાચપ્ત નથી. પણ એકબીજા માાંથી પરુુષો ઉપર થશ,ે મવકૃત વસ્તઓુ 
બોિતા." શા માટે? "મશષ્યોને પોતાની પાછળ ખેંચી િઈ જવા માટે." પોતાને માટે 
એક વયસ્ક્કતગત નીચેના મેળવવા માટે. નવા સાંર્પ્રિાયો શરૂ કરવા માટે! 

તમે આ બે પાંસ્ક્કતઓ સાંપણૂચ મિત્વ પકડી છે? વડીિો કે ર્પ્રધાનો ખાસ કરીન,ે કારણ કે 
તરત જ પછી પાઊિે એફેસસ છોડી િેશ,ે ત્યાાં સ્થામનક ચચચ માંડળો અંિર આવશ ે
ખોટા માંત્રીઓ, ઘેટાાં કપડાાં માાં વરુના, લિસ્તીઓ એક મશકાર બનાવવા માટે ભેગા થયા 
િતા. અને ચચચ માંડળમાાં તે વડીિો પિિેેથી પણ કેટિાક ઈસનુા મસદ્ધાાંત બગાડવુાં 
પોતાને માટે નીચેની સરુલક્ષત કરવા માટે થશે. 

ગાયકનો મતમોથી સચૂના, પોિ "સિમત, ઠપકો, સિાિ, બધા અને મશક્ષણ સાથે 
સમય આવશે જ્યારે િોકો સાચો ઉપિેશ નિીં, પરાંત ુતેમના પોતાના ઇચ્છાઓ 
અનસુાર છે." તેમન ેસચૂના - શુાં તેઓ કૃપા કરીને કરવા માટે ગેરિાજર - "... તેઓ 
પોતાને મશક્ષકો માટે ઢગિો કરશે" - ર્પ્રધાનો જે ઉપિેશ કરશે તેઓ શુાં સાાંભળવા 
માાંગો છો ર્પ્રોત્સાહિત - "અને તેઓ સત્ય તરફ આડા કાન ચાલ ુકરશ,ે અને પૌરાલણક 
કોરે ચાલ ુકરી" (બીજા તીમોથી 4: 2 -4). આ ર્પ્રેહરતો અન ેર્પ્રચારક હિવસોમાાં 
િતી. ઘણા ર્પ્રારાંલભક ચચચના માંડળોમાાં મવશે બે પેઢી પછી, તે ધ્વમન મસદ્ધાાંત સિન ન 
િતી, કારણ કે તેઓ ખરેખર પસ્તાવો ન િતો અને તેથી પમવત્ર આત્મા ર્પ્રાપ્ત ન 
િતી. તેઓ પૈસા ખાતર જે, ફેબર્લસ ર્પ્રચાર કરીને તેમની ઇચ્છા ખશુ છે - રિસ્યવાિ 



અને સયૂચ પજૂા િિચાવવા એ, કોઇએ ફેબર્લસ કે રોમન સામ્રાજ્યના કરવામાાં આવી 
િતી. 

પાઊિે મવિેશી જન્મિેા થેસ્સાિોનીકી િખિેા બીજા પત્રમાાં િખ્્ુાં િત ુાં કે, તેમણે 
તેમને "અન્યાય ઓફ મમસ્ટ્રી" મવશ ેસચૂના છે કે "મળતો પિિેાથી જ કામ" (બીજા 
થેસ્સાિોનીકી 2: 7, AV). સચૂના: અંધેર ઉપિેશ પાઊિના સમયમાાં કામ કરતા 
િતા. રોમન દુમનયામાાં રિસ્ય ધમોના કે જૂના સયૂચ પજૂા રિસ્યો ઉદ્ભવી સાથે ભરવામાાં 
આવી િતી. 

તેમને ઘણા ઈસનુા નામે તેમની નીચનેા વધારો સહિત દ્વારા જાણવા મળ્ુાં છે કે. 

જ્્ડુ, તેમના પત્રમાાં સિાિ છે કે િરેક લિસ્તી "મવશ્વાસ જે બધા સાંતો પર મવતહરત 
માટે એક વખત િતો આતરુતાપવૂચક િિીિ કરવી જોઇએ િતી. અમકુ પરુુષો કોઇનુાં 
ધ્યાન, જે િાાંબા સમય પિિેા આ મનિંિા માટે લચહ્નહ્નત થયેિ િતી, અધમી માણસોના 
માાં છે જે અમારા ભગવાન ગ્રેસ ચાલ ુઅને માત્ર ભગવાન ભગવાન અન ેઆપણા 
ર્પ્રભ ુઈસ ુલિસ્ત નામાંજૂર .... આ મવષયાસક્કત વયસ્ક્કતઓ મવભાગો કારણ, આત્મા 
"(યહુિા 3-4, 19) કયાચ નથી. તેઓ તપિયાચન ેનથી પસ્તાવો શીખવવામાાં આવે છે. 

જ્્ડુ આ સાંતો માને શરીર તેમના અનયુાયીઓ અિગ કિ ેછે. 

સમય જ્િોન તમેના સાંિેશપત્રો િખ્્ુાં દ્વારા, તેમણે આ ઉિાસી નોંધ જેઓ કોઇનુાં 
ધ્યાન ર્પ્રથમ crept મવશે સમાવેશ કરવા માટે િતી: "તેઓ બિાર અમારી પાસેથી 
ગયા, પરાંત ુતેઓ અમને ન િતા; જો તેઓ અમને કરવામાાં આવી િતી, તેઓ ચાલ ુ
રાખ્્ુાં િોત અમારી સાથે છે, પરાંત ુતેઓ બિાર ગયા કે તેઓ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે, જે 
તેમને કાંઈ અમને િતા "(હુાં જિોન 2:19). 

જોકે, આ અસાંખ્ય િ, Gnostics કિવેાય છે, સાચા ચચચ છોડી, તેમને પછી મશષ્યો દૂર 
લચત્રકામ, તેમની નીચેના થોડા સિીઓ કરતાાં વધ ુમાટે ન િતી. 



ત્યાાં િતી, તેમ છતાાં, એક પણ વધ ુખતરનાક સ્વધમચ કે સાચા ચચચ ઘસુણખોરી. 

સાચા લિસ્તીઓ બિાર ફરજ પડી 

પીટર ચચચ કે ઘણા ગેરમાગે િોરી રિી છે કરવામાાં આવશે ચતેવણી આપી િતી. ત્યાાં 
લિસ્તીઓ વચ્ચે ખોટા મશક્ષકો કોણ પાખાંડ માાં િાવવા કરશે, "અને ઘણા તેમના 
મવનાશક રીત ેપાિન કરશ,ે કારણ કે જેમાાંથી સત્ય માગચ મનિંિા કરવામાાં આવશે" (II 
પીટર 2: 2). 

પાઊિના પત્રો કરતાાં ઈરાિો (: 15-16 II પીટર 3) અન્ય અથચ આપવા માટે વળાાંક 
આવયા િતા. પરાંત ુસ્થામનક માંડળો છોડીને અને તેમના પોતાના સાંર્પ્રિાયો રચના, 
બીજાઓ ર્પ્રથમ ક્ુું તેના બિિ,ે આ ખોટી સાંતો માંડળો અંિર રિી છે અને ટૂાંક 
સમયમાાં સાચા લિસ્તીઓ કાઢી મકૂવુાં શરૂ ક્ુું િત ુાં. 

ર્પ્રેહરત યોિાન ેગાયસ માટે પત્રમાાં આપણે વાાંચીએ છીએ: ". હુાં આ ચચચ માટે િખ્્ુાં 
િત ુાં, પરાંત,ુ જે તેમને વચ્ચે િોય છે ર્પ્રેમ ર્પ્રાપ્ત નથી તેથી, જો હુાં, હુાં તેમના કાયો 
હિમાગમાાં કૉિ કરશે જે તેઓ કરે છે, દૂમષત શબ્િો સાથે અમારી સામ.ે અને તે સાથે 
સામગ્રી નથી, તેમણે પોતાની જાતને ભાઈઓ ર્પ્રાપ્ત નથી, અને જેઓ તેમને ચચચ 
ઓફ બિાર મકેૂ કરવા માાંગો છો, મનષેધ "(III જ્િોન 9-10). 

સાચા લિસ્તીઓ, જે એકિા સાચા ચચચ બનલેુાં, દૃશ્યમાન આયોજન માંડળો બિાર 
મકૂવામાાં આવી િતી! 

આ વેરમવખેર જેઓને જ્િોન કહ્ુાં, "તેથી મવશ્વમાાં અમન ેખબર નથી" િતા (હુાં યોિાન 
3: 1). 

નામ લિસ્તી નેતાઓ જે િેવની માંડળીની ફેિોમશપ માાં દ્વારા દૂર જન્મેિા કરવામાાં 
આવી િતી, સ્થામનક માંડળો કબજે અન ેલિસ્તના નામે, જો તે લિસ્તના ગોસ્પેિ િતા કે 



તેમના ખોટા મશક્ષણન ે'નીચેની ઘણા છેતરતી. (એચ શા માટે ઘણા ધામમિક 
સાંર્પ્રિાયોના. ગડુ ન્્ઝૂ મેગેલઝન, મે 1985) 

સાચા લિસ્તીઓ અને બીજા જેઓ ખરેખર વફાિાર ન િતા વચ્ચે અિગ પર વધ ુ
માટે, અમારા મફત પસુ્સ્તકા જુઓ "િેવની માંડળીની સતત ઇમતિાસ." 
 

4. ભગવાન જે ચચચ સૌથી વફાિાર છે? 

 

કાળથી ઈશ્વરની ચચચ સાચા લિસ્તી ચચચ છે, જેમ કે બધા જૂથો જ િોય છે? ત્યાાં 
ભગવાન ના ચચચ (સમાવેશ થાય છે, પણ રોમના ચચચ) િોવાનો િાવો જૂથો સ્કોસચ 
િોય છે અને તમેાાંના ઘણા શ્રેષ્ઠ િેવની માંડળીની હફિાડેષ્ર્લફયાના અવશષે 
ર્પ્રમતમનમધત્વ િાવો કરે છે. 

તમે કે જે એક નક્કી મવશે કેવી રીતે જવુાં જોઈએ? ત્યાાં સાલબતી, કડીઓ, લચહ્નો અને 
તમને મિિ કરવા માટે િોય છે? 

ચોક્કસપણે છે. 

અને જ્યારે ભગવાન િોકો (યોિાન 6:44) કિ ેછે, તેમણે પણ તમેને પસાંિગીઓ 
બનાવવા માટે ક્ષમતા આપે છે. અને િેવની જમણી ચચચ પસાંિ ખબૂ જ મિત્વપણૂચ 
છે.આ એવુાં કાંઈક છે કે હુાં અનભુવ પરથી શીખવા મળ્ુાં છે. 

કેટિાક પષૃ્ઠભમૂમ 

મારા અંતમાાં ટીનજેસે માાં, હુાં સમજા્ુાં કે સાચા ચચચ સાચા નામ "ચચચ ઓફ ગોડ" 
તેમજ અન્ય પરુાવાઓ, કડીઓ, અને આ પસુ્સ્તકા લચહ્નો થોડા િતી. મારા માતા-મપતા 



'ઘરની બિાર જવાનુાં થોડા અઠવાહડયા અંિર, હુાં એક ફ્િાયર કે "ભગવાન ચચચ" 
સેવા છે કે જે શમનવારે આયોજન કરવામાાં આવ્ુાં સ્થાન યાિી જોવા માટે થ્ુાં છે. 

તેથી, તે સેબથ હુાં િાજરી આપી છે, હુાં શુાં માને છે ભગવાન સેવા એક સાચા ચચચ 
િશે. તેના બિિ,ે તે મવશ ેકિાચ 100 મી સમય પછી પાિરી જણાવ્ુાં િત ુાં કે "ઈસ"ુ 
મનરથચક (અથચિીન) પનુરાવતચન, હુાં સમજા્ુાં આ કિાચ ન િોઈ શકે કે ઈશ્વર 
બાઈબિના અન ેસાચા ચચચ (સીએફ માત્થી 6: 7), તેથી હુાં બિાર િોકો ચાિતા જતા 
િતા સેવા. 

પછી થી, હુાં સમજા્ુાં કે તે ફેિોમશપ અન ેઆધાર માટે યોગ્ય "ભગવાન ચચચ" પસાંિ 
માટે મિત્વનુાં િત ુાં. 

ર્પ્રકરણો 2 & ર્પ્રકટીકરણ 3 ચચો મવષય મવશ ેવધ ુશીખવા કયાચ પછી, હુાં પણ એવા 
તારણ પર ઇશ્વરની સૌથી યોગ્ય ચચચ ઓફ હફિાડેષ્ર્લફયા ચચચ ઓફ ગોડ કે ર્પ્રકટીકરણ 
3 ચચાચ છે બાંધાયેિ આવશે: 7-13. 

હફિાડેષ્ર્લફયાના ડ્રીમ્સ અને માન્યતાઓ 

મવમવધ ધમચશાસ્ત્રીઓ સ્સ્થમત કે ચચચ ર્પ્રકટીકરણ ર્પ્રથમ ત્રણ ર્પ્રકરણો ઉર્લિખે નથી 
માત્ર વાસ્તમવક ચચો, પણ પરત ર્પ્રેમષત યોિાનના સમય સાત સાચા ચચચ ઇમતિાસ 
'્ગુો' એક રૂપરેખા રજૂ કરવા આયોજન છે ઈસ ુલિસ્ત. સૌથી, અંતે તે ચચચ ઓફ 
વફાિાર ઈસનુા શબ્િો મજુબ, હફિાડેષ્ર્લફયા ભાગ િતો. 

હફિાડેષ્ર્લફયા ્ગુ (ઇમતિાસ પર વધ ુમવગતો માટે, કૃપા કરીને મફત પસુ્સ્તકા િેવની 
માંડળીની સતત ઇમતિાસ જોવા માટે) કેટિાક દ્વારા માનવામાાં આવતુાં િત ુાં અંતમાાં 
િબચટચ ડબર્લ્ ુઆમચસ્ટ્રોંગ માનવ નેતતૃ્વ િઠેળ 1933 માાં શરૂ ક્ુું છે અન ેતે તેના 
વચચસ્વ નજીક અંત બાઇબિ અનસુાર 1986 માાં તેમના મતૃ્્ ુસમય,ે જો કે, 



હફિાડેષ્ર્લફયા ચચચ િજુ પણ જરૂરી અવશેષ ચચચ ઉંમર ઓવરને સધુી અસ્સ્તત્વમાાં 
(સીએફ િબે્રી 13: 1; ર્પ્રકટીકરણ 3: 10-11). 

ભગવાન રેહડયો ચચચ (જે પાછળથી ભગવાન મવશ્વભરમાાં ચચચ નામ આપવામાાં આવ્ુાં 
િત ુાં) અને ચચચ ઓફ ગોડ ઓફ હફિાડેષ્ર્લફયા ્ગુની શરૂઆત રચના બે ભાગ ઘોષણા 
સ્વપ્ન િબચટચ આમચસ્ટ્રોંગ માનવામાાં આવે છે કે ભગવાન તેમના પત્ની આપ્યો અને ત ે
દ્વારા આગળ આવી િતી ત્યારબાિ સમથચન આપ્્ુાં િત ુાં (િબચટચ  ડબર્લ્ ુ
આમચસ્ટ્રોંગ, 1973, પીપી. 187,193-194 ધ ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ). તેઓ માનતા િતા કે 
તેઓ પણૂચ શુાં છે કે જે સ્વપ્ન (આમચસ્ટ્રોંગ એચડબર્લ્.ુ ભાઈઓ અને સિ કાયચકર પત્ર, 

નવેમ્બર 28, 1956) ના ર્પ્રથમ ભાગ િશે. 

એ જ રીત,ે ઈશ્વરના સતત ચચચ રચના સપના (બોબ Thiel બે અને અન્ય માટે) કે 
ત્યારબાિ પષુ્ષ્ટ આપવામાાં આવી િતી દ્વારા આગળ આવી િતી.અમે પણ િોમા 
આમચસ્ટ્રોંગ ઘોષણા ડ્રીમ બીજા ભાગ પહરપણૂચ છે. કોઈ અન્ય સાચુાં કોન જૂથ, કોન તે 
િાવો કયો છે હફિાડેષ્ર્લફયા ભાગ અવશેષ િોરી િાવો કરે છે કે િકીકત એ છે કે 
સપના ર્પ્રહેરતોનાાં કૃત્યો 2 િીઠ છેર્લિા હિવસોમાાં આત્મા એક ભેટ િોઈ વચન આપ્્ુાં છે 
છતાાં (માટે 17-18 . મવગતો, ચચચ ઓફ ગોડ) ની સતત ઇમતિાસજુઓ ઘણા 
િાઓિીકીઆ માંડળે સમજી ર્પ્રાચીન સદૂકીઓ જેમ કાયચ અન ેસ્વીકારીશુાં નિીં કેવી 
રીતે ભગવાન કામ કરે છે (માકચ 12: 23-32). 

તેના ઓક્કટોબર 1979 સાિા સત્ય શીષચક માતાનો ભગવાન સાચા ચચચ ઓફ 7 

સાલબતી િેખમાાં, અંતમાાં િબચટચ ડબર્લ્ ુઆમચસ્ટ્રોંગ સાત સાલબતી છે કે તેમણે એવુાં 
િાગ્્ુાં કે ભગવાન સાચા ચચચ ઓફ હફિાડેષ્ર્લફયા ભાગ િશે યાિી. આ સમાવેશ થાય 
છે જાણીને / મશક્ષણ 1) કોણ અને ભગવાન ?, 2) ભગવાન અને પમવત્ર બનાવવાનુાં 
અને ર્પ્રામાલણક કેરેક્કટર સરકાર શુાં છે, 3) જે છે અને શુાં મેન ?, 4) સત્ય ઇઝરાયેિ, 5) 

ખરુાં ગોસ્પેિ મવશ,ે 6) શુાં અને શા માટે ચચચ ?, અને િેવના રાજ્યની શાસન અધ્યાપન 



7) ર્પ્રાધાન્યતા. તેમણે એવુાં િાગ્્ુાં કે, તે પછી, ભગવાન મવશ્વભરમાાં ચચચ ત ેબધા 
િતી. અમે ભગવાન સતત ચચચ તેમજ કરવુાં. 

 

ખાસ કરીને તે આપણે શીખવે સાંબાંમધત: 

1) િેખાવ કે શરૂઆતના લિસ્તીઓ પણૂચ પરુુષોિમ ભગવાન પર િતી, 

2) ભગવાન સરકાર (મપતા તરીકે સિા સૌથી વધ ુઅન ેતેમના ર્પ્રેમાળ કાયિા 
િઠેળ ચિાવે) અન ેર્પ્રામાલણક પાત્ર મવકાસ તેમના ધ્યયે (રોમનો સાથ ે
અમધક્રમમક 5: 4; માત્થી 5:48) તેમના માંત્રાિય (એફેસી 4 થી સદૈ્ધાસ્ન્તક સિાય 
સાથે: 11-16), 

3) ભગવાન ઈરાિાપવૂચક બનાવવામાાં મનષુ્યો શારીહરક (ઉત્પમિ 2: તે ભગવાન 
(એફેસી 3 ના કુટુાંબ માાં 45-48): 7) અને ત ેછે કે તેઓ કિ ેછે (યોિાન 6:44) 

આધ્યાજત્મક (1 કોરીંથી 15 બની શકે છે 14-19) , 

4) આધમુનક ઇઝરાયેિ ની ઓળખ અને કેવી રીતે એ ભમવષ્યવાણી (સીએફ 
જજનેમસસ 48, 49 સાથે સાંબાંધો; 1 રાજાઓ 12: 19-20; યાકબૂ 1: 1; મયમેયાિ 30: 

7; િામનયેિ 11:39), 

5) રાજ્યની લિસ્તના ગોસ્પેિ (માકચ 1: 14-15; ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 1: 1-3), 

6) ચચચ ઓફ ગોડ (માત્થી 24:14 કામ કરે છે; 28: 19-20; યોિાન 6:29; 

ર્પ્રકટીકરણ 3: 7-13; 1 કોરીંથી 12: 1-31; 16: 9; 2 કોરીંથી 6: 14-18; એફેસી 5: 

25-32) સત્ય (ગીતશાસ્ત્ર 33: 4; યશાયાિ 61: 8; યોિાન 17:17; 2 તીમોથી 2:15), 

7) સાક્ષી તરીકે મવશ્વમાાં રાજ્યની સવુાતાચ ર્પ્રગટ (માત્થી 24:14) અને ટૂાંક 
સમયમાાં આગામી મમિેમનયમ (ર્પ્રકટીકરણ 20 યોગ્ય અગ્રતા: 4), જ્યારે મશષ્યો 
બધી વસ્તઓુ છે કે ઈસનુી આજ્ઞા મશક્ષણ (માત્થી 28:19 -20). 



નોંધ: પછી િબચટચ આમચસ્ટ્રોંગ મતૃ્્,ુ તેમના માનવ અનગુામી સ્વધમચ િાખિ અને 
ભગવાન ઉપિેશો અનન્ય ચચચ ઓફ સૌથી ત્યાગ કયો િતો. સાચા ચચચ ઘણા ડાબી કે 
સાંસ્થા અન ેઅન્ય ઘણી સાંસ્થાઓ થી રચના કરી છે ચાલ ુરાખ્્ુાં. સ્વધમચ ત્યાગ ન્્ ૂ
ટેસ્ટામેન્ટ વખત (િા.ત. 1 યોિાન 2: 18-19) થી થ્ુાં છે અને શા માટે એક કારણ 
સાચા લિસ્તી ચચચ ઇમતિાસ ટે્રસીંગ મશુ્કેિ િોઈ શકે છે. 

ઘણા ભગવાન જૂથો ચચચ નેતાઓ છે કે મોટા ભાગના અથવા ત ેસાત પોઈન્ટ બધા 
િાવો િોય છે, િગભગ બધા ખરેખર િબચટચ આમચસ્ટ્રોંગ પોઇન્ટ 2, 6 અને 7 ર્પ્રેષ્ક્કટસ 
મનષ્ફળ થયેિ છે, અને અન્ય કેટિાક ગેરસમજ છે. ઓછામાાં ઓછા એક જૂથ છે કે જે 
તે 6 & ઉપર 7 એક નેતા છે, જાણીબજૂીને અને ઈરાિાપવૂચક માને છે, સામગ્રી તે 
સૈદ્ધાસ્ન્તક ભિૂો કે સત્ય ન િતા સમાયેિ ખબર સાથે ઘોષણા કરી છે. કે ઈચ્છા ખોટા 
સાંિેશ ફેિાવવા માટે બતાવે છે કે તેઓ ઈશ્વર ભગવાન કામ કામ અંમતમ તબક્કામાાં 
અગ્રણી નથી ગીતશાસ્ત્ર 33 િીઠ સત્ય કરવુાં જોઇએ: 4. યિોવાએ કહ્ુાં, "હુાં સત્ય તેમના 
કામ હિશામાન કરશે" (યશાયાિ 61: 8), અને જેઓ જાણી જોઈને ર્પ્રકામશત અને 
સૈદ્ધાસ્ન્તક ભિૂો િેખીતી રીતે યિોવાના હિશામાાં સ્વીકારી નથી મવતહરત કરે છે. 

ઘણા અન્ય જૂથો હડસ્કાઉન્ટ પોઇં્સ 6 & 7. આમ છતાાં, અિીં પણ કાંઈક કે િબચટચ 
ડબર્લ્ ુઆમચસ્ટ્રોંગ 6 પોઇન્ટ અને લબિંદુ 7 ભાગો સાંબાંમધત િખ્્ુાં છે: 

માથ્થી 28: 19-20, ભગવાન આિેશ છે 1) જાઓ અને ઉપિેશ ગોસ્પેિ (માકચ 
આવમૃિ, ઈસ,ુ માકચ 16:15) એ જ શબ્િો સાથે કરો; 2) જેઓ પસ્તાવો અને માને 
બાપ્પ્તસ્મા; તે પછી, 3) તેમને આજ્ઞાઓ "(િબચટચ  ડબર્લ્ ુઆમચસ્ટ્રોંગ આત્મકથા, પ.ૃ 
523) અવિોકન શીખવ ેછે. 

ચચચ િતે ુ1) મવશ્વમાાં ઈશ્વરની આગામી રાજ્ય ઘોષણા અને 2) ઘેટાના ઊનનુાં 
પમૂડુાં ફીડ કરે છે. 



"એકાાંતવાસી" - "વયસ્ક્કતગત લિસ્તી," જે લિસ્ત દ્વારા કરતાાં અમકુ અન્ય રીત ે
અને તેમના ચચચ મારફતે તનેા રીતે રાજ્યમાાં ચઢી કરવા માાંગે છે - તાિીમ 
લિસ્તના રીત ેતાિીમ આપવામાાં આવી રિી છે, શાસન અન ેલિસ્ત સાથે રાજ 
કરવા તેમના સામ્રાજ્ય! (્ગુ ઓફ મમસ્ટ્રી, p.270). 

િબચટચ આમચસ્ટ્રોંગ પણ શીખવવામાાં "સાવચજમનક સાંચાર માટે આધમુનક સમુવધાઓ સાથે 
- મર્પ્રન્ટીંગ ર્પ્રેસ, રેહડયો, ટેલિમવઝન, પણ ટેલિફોન જેના દ્વારા એક મમનીટમાાં એક 
બાબત માાં મવશ્વના કોઇ પણ ભાગમાાં અન્ય પિોંચી શકે છે - અત્યાર સધુી દ્વારા વધ ુ
િોકો સધુી પિોંચી શકે છે સા્ં કુ્કત ર્પ્રથમ સિી ર્પ્રેહરતો "ના બધા 
કરતાાં (માતાનોભગવાન સાચા ચચચ ઓફ 7 સાલબતી, ભાગ 6 સાિા સત્ય, ઓગસ્ટ 
1979). 

અમે ભગવાન સતત ચચચમાાં મર્પ્રન્ટીંગ ર્પ્રેસ, રેહડયો, યોઉંતુાંબ ેટેલિમવઝન, ટેલિફોન સહિત 
સામહૂિક સાંચાર માટે 21 મી સિીમાાં પદ્ધમતઓ ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે, અને અિબિ 
ઈન્ટરનેટ, જે પણ માસ કોમ્્મુનકેશન કે િબચટચ આમચસ્ટ્રોંગ ઉપયોગ સ્વરૂપો કરતાાં વધ ુ
ઝડપી બની શકે છે . અમે રાજ્યની સવુાતાચ સાથે બહુમવધ િાખો પિોંચી અને ઘોષણા 
અને ભમવષ્યકથન કે ભમવષ્યવેિાન ેિગતુાં સત્યો ઈસએુ કહ્ુાં િત ુાં કે માપિાંડ મેથ્્ ુ7 

ખોટા સાચી ખબર િોવી જોઈએ ર્પ્રકાર િોય છે: 15-18. 

સૈદ્ધાસ્ન્તક સત્યો િષ્ષ્ટએ, િબચટચ આમચસ્ટ્રોંગ િખ્્ુાં િત ુાં કે, વષચ 
1933 (્ગુ, 1985 ઓફ મમસ્ટ્રી) "ઓછામાાં ઓછા 18 મળૂભતૂ અને જરૂરી સત્યો, કારણ કે 
સાચુાં ચચચ પર પનુુઃસ્થામપત કરવામાાં આવી છે". તે બધા "પનુસ્થાચમપત 
સત્યો" ભગવાન સતત ચચચ માન્યતાઓ સિાવાર મનવેિન (www.ccog.org 

ઓનિાઇન ઉપિબ્ધ) છે. તે મોટા ભાગના માટે કેસ જૂથો, જેના નેતાઓનો એક 
વખત જૂના મવશ્વવયાપી ચચચ ઓફ ગોડ ઓફ ભાગ િતા (જો બધા) નથી. વધમુાાં, 
મોટા ભાગના જે િાવો માન ેતેમને પણ યાિી છે કે જે અંતમાાં િબચટચ ડબર્લ્ ુ
આમચસ્ટ્રોંગ ખરેખર આપ્યો ઉપયોગ નથી (હફિાડેષ્ર્લફયા ચચચ ઓફ ધ એરા ઉપિેશમાાં 

http://www.ccog.org/


શીષચક મમશન, હડસેમ્બર 17, 1983 આપવામાાં જુઓ), પરાંત ુતેના બિિ ેપછી તૈયાર 
યાિી પર આધાર રાખે છે એક નેતા કે તે હફિાડેષ્ર્લફયાના ઉપિેશો ઝડપી પકડી ન 
િતી દ્વારા તેમના મતૃ્્ ુ(ભગવાન આ 18 સત્યો પનુુઃસ્થામપત: તમ ેતેમના માટે કેટિા 
આભારી છીએ મવશ્વવયાપી સમાચાર, ઓગસ્ટ 25, 1986). 

ઈસ ુહફિાડેષ્ર્લફયાની "ઝડપી પકડી તમે શુાં છે, કે જે કોઈ એક તમારા તાજ િાગી શકે 
છે" ચેતવણી આપી (ર્પ્રકટીકરણ 3:11), અને આ મોટે ભાગે સૈદ્ધાસ્ન્તક સત્યો કે ઈશ્વર 
ચચચ ઓફ હફિાડેષ્ર્લફયા ભાગ પર પનુુઃસ્થામપત કરવામાાં આવી િતી સમાવેશ થાય છે 
શકે છે. બાઇબિ ચતેવે છે કે જે િોકો માને સત્ય "દૂર પડો" િાગે છે અને જ્યારે 
ભતૂકાળમાાં થ્ુાં િત ુાં, તે ફરીથી ભમવષ્યમાાં (સીએફ ડેમનયિ 11 થશે: 30-35; 1 તીમોથી 
4: 1 ). કેટિાક જે એક વખત હફિાડેષ્ર્લફયાની િોવાનો િાવો ક્યાાં છે કે મશક્ષણ માટે 
ઝડપી રાખવામાાં આવી છે. 

એકવાર જૂના મવશ્વવયાપી ચચચ ઓફ ગોડ ઓફ ભાગ તમેના સાચા ટોચ અગ્રતા 
(માત્થી 24:14; 28:19) તરીકે મવશ્વમાાં ઈશ્વરના રાજ્યની જાિરે ઘોષણા મકૂવામાાં ન 
િોય નેતાઓ સાથ ેસૌથી જૂથો, સાંપણૂચપણે તમામ સમજી નથી પનુસ્થાચમપત સત્યો, 
અને સત્ય પરૂતી મરૂ્લય ન િોય; તેથી તેઓ િશાચવે છે કે તેઓ શુાં "હફિાડેષ્ર્લફયા 
આવરણ" (નેતતૃ્વ સિા) તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે રાખનારની નથી. 14-17: કહ્ુાં 
આવરણ સાથે જૂથ પણ ર્પ્રકટીકરણ 12 "સ્ત્રી" દ્વારા રજૂ થાય છે. 

હિબ્ર ૂબકુ ઓફ શીખવે છે: 

ર્પ્રેમ ચાલ ુરાખો. (િબે્રી 13: 1) 

શા માટે િાવવા અિીં? કારણ કે શબ્િ તરીકે "ભ્રાતરૃ્પ્રેમ" અનવુાિ 
શબ્િ હફિાડેષ્ર્લફયા. હફિાડેષ્ર્લફયા ચાલ ુરાખવા માટે, પણ આ સમય માાં, તેમજ ચચચ 
ઓફ ગોડ સમગ્ર ઇમતિાસમાાં (હડગ્રી સધુી) િાજર િોવા િતી ગ્રીક 



આવમૃિ છે. હફિાડેષ્ર્લફયાની ઊંડે સાંભાળ િોકો છે. હફિાડેષ્ર્લફયાની ગરીબ અને માટે 
કાળજી. 

નોંધ સાચી વફાિાર ચચચ કે ર્પ્રેમષત પાઊિ ેપણ િખ્્ુાં બે િક્ષણો: 

... ભગવાન છે, કે જે વસવાટ કરો છો ભગવાન, સત્યનો સ્તાંભ તથા પાયો 
જમીન ચચચ છે ઘર. (1 તીમોથી 3:15) 

ર્પ્રસ્તતુ કરવા માટે જાતે ભગવાન, જે એક કાયચકર, શરમ િોઈ ન્યાયથી સત્ય 
શબ્િ મવભાજન જરૂર નથી માંજૂર મિનેત ુાં રિો. (2 તીમોથી 2:15) 

વફાિાર હફિાડેષ્ર્લફયા અવશેષ, ર્પ્રકટીકરણ 12 "સ્ત્રી": 14-16, જૂથ છે કે જે િાંમેશા 
ન્યાયથી મવભાજજત (પારખી) સત્ય શબ્િ ર્પ્રયત્ન કરે છે અન ેઆધારસ્તાંભ અને સત્ય 
જમીન છે. કારણ કે હુાં મારા પિિેાાં ચચચ ઓફ ગોડ સાંસ્થા છોડી િતી કે તેઓ વારાંવાર 
વચનો તોડી અને પણ, જાણી જોઈને અને ઈરાિાપવૂચક, છાપેિ માહિતી તેઓ જાણતા 
િતા કે (સાચા ન િતી બિાર મોકિવા માટે ચાલ ુરાખ્્ુાં છે સીએફ યમમિયા 48:10; 

ગીતશાસ્ત્ર 33: 4 ગીતશાસ્ત્ર 101: 6-7; યશાયાિ 61: 8) જે અન્ય સ્થળોએ મવગતવાર છે 
(િા.ત. www.cogwriter.com ). તેથી, આ મને સમજાવયા કે તેઓ િાાંબા સમય સધુી 
શ્રેષ્ઠ ચચચ ઓફ ગોડ ઓફ હફિાડેષ્ર્લફયા અવશેષ ર્પ્રમતમનમધત્વ કરી શકે છે અને 
ભગવાન દ્વારા ઉપયોગ ન કરી શકે (સીએફ યશાયાિ 61: 8; ગીતશાસ્ત્ર 101: 7) પરૂી 
કરવા માટે ર્પ્રયાસ જીવી માત્થી 24:14 , વગરેે શા માટે તે જરૂરી 
િત ુાંઈશ્વરના સતત ચચચ રચના કરવા માટે છે કે. 

જ્યાાં સધુી આધારસ્તાંભ અને સત્ય જમીન જાય છે, ભગવાન સતત ચચચ વધ ુઊંડાઈ 
અને કોઈપણ અન્ય ચચચ ઓફ ગોડ જૂથ કરતાાં શરૂઆતમાાં ચચચ ઓફ ગોડ ઇમતિાસ 
મવશે મવગતો છે. આપણે ઈસ ુલિસ્ત, ર્પ્રેહરતો અને ર્પ્રબોધકોને (એફેસી 2:20) પાયા પર 
બાાંધવામાાં આવે છે. અમે શુાં ઈસનુા પિિેી સિીના મશષ્યોએ અન્ય કોઇ ચચચ ઓફ 
ગોડ જૂથ કરતાાં શીખવવામાાં વધ ુશીખવે છે. અમે પણ તમામ ઈસએુ અમારા 
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ઉપિેશોમાાં આજ્ઞા શીખવવા માટે ખબૂ મથામણ કરી છે અને મીહડયા (સીએફ માથ્થી 
28: 19-20). અમે પણ ગરીબ માટે અમારી આવક (ગિાતી 2:10) એક નોંધપાત્ર રકમ 
ફાળવવાનુાં. વધમુાાં, અમારા ભમવષ્યકથન કે ભમવષ્યવેિાને િગતુાં સ્પષ્ટતા વધ ુ
ઊંડાઈ િોય છે, અન,ે વધ ુબાઈબિના છે ભગવાન ગ્રપુ (સીએફ 2 પીતર 1:19) 

કોઈપણ અન્ય જાણીતા ચચચ કરતાાં. 

શુાં ભમવષ્યવાણી મવશ?ે 

ભમવષ્યવાણી મિત્વપણૂચ છે? 

ચોક્કસપણે. 

ર્પ્રથમ રેકોડચ ઉપિેશ છે, જે એક ચમત્કાર (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 2: 1-11) પછી થ્ુાં, આ 
ધમચર્પ્રચારક પીટર બાાંધી બાઈબિના ભમવષ્યવાણી (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 2: 14-40) સાથે 
સમાચાર ઘટનાઓ. આંમશક કારણ કે િોકો ઘટનાઓ કે પીટર ચચાચ પહરલચત િતા, 
ઘણા ચકૂવણી ધ્યાન અન ેિજારો (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 2:41) રૂપાાંતહરત કરવામાાં આવી 
િતી. 

ચમત્કાર િતો જે ન્્ ુટેસ્ટામેન્ટમાાં અન્ય રેકોડચ ઉપિેશોમાાં સૌથી પિિેાાં ન િતી, જ્યારે 
બોિનારા (: 22-31 ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો િા.ત. 17) ભમવષ્યવાણી અને બાઇબિ અન્ય 
ભાગોમાાં ઘટનાઓ ગ ૂાંચ વધ ુસારી રીતે તમેના ર્પ્રેક્ષકો સધુી પિોંચવાની ર્પ્રયાસ કયો. 

તે ખ્યાિ છે કે ર્પ્રથમ સાંિેશ છે કે રેકોડચ છે કે ઈસ ુઉપિેશ અન ેછેર્લિા સાંિેશ ઈસએુ 
(માકચ 1:14 માાં રાજ્યની સવુાતાચ) (રેમવિેશન બકુ) ભમવષ્યકથન કે ભમવષ્યવેિાન ે
િગતુાં િતા મિત્વપણૂચ િોઈ શકે છે. મવમવધ સાંિેશાઓ કે તેણે (િા.ત. માથ્થી 24, લકુ 
21) આગામી વર્લડચ ઘટનાઓ સાથે જોડાયિેા િતા. 

ર્પ્રોફેસી બિનેો માટે એક મનશાની છે: 



આમ માતભૃાષા, માને માટે પણ અશ્રદ્ધાળુઓ માટે એક મનશાની છે, જ્યારે 
ભમવષ્યવાણી અશ્રદ્ધાળુઓ માટે નથી, પરાંત ુમાને માટે એક મનશાની છે. (1 

કોરીંથી 14:22, ઇંગલિશ સ્ટાન્ડડચ બાઇબિ) 

તેથી માતભૃાષા મનશાની છે, જેઓ માને છે નથી પરાંત ુઅશ્રદ્ધાળુઓ માટે 
છે; પરાંત ુર્પ્રબોધ અશ્રદ્ધાળુઓ માટે પણ જેઓ માને છે માટે નથી (1 કોરીંથી 
14:22, NKJV) 

બાઇબિ બતાવ ેછે માતભૃાષા (1 કોરીંથી 12:28) મવમવધ ર્પ્રકારના િોય છે, અને 
અમારા સ્વયાંસેવક અનવુાિકો અન ેભગવાન સતત ચચચ કે અન્ય િોકો ભરો મિિ કરે 
છે. પરાંત ુતે થોડો ર્પ્રબોધ, સમાવેશ થાય છે યોગ્ય રીતે ભમવષ્યવાણી સમજાવીન,ે 

જેઓ માને છે માટે એક મનશાની િોઈ રિવેા આવે છે કે 
નોહટસ. અમે ભગવાન સતતચચચમાાં સમજવા અને અન્ય કોન જૂથો કરતાાં 
ભમવષ્યવાણી સારી ઘણા પાસાઓ સમજાવવા નથી. 

આ અથચ એ થાય કે ભમવષ્યવાણી સાચી ચચચ ઓફ સૌથી મિત્વપણૂચ િક્ષણ છે? કોઈ, 

ર્પ્રેમ (1,8 સીએફ 1 કોરીંથી 13) છે. 

િજુ સધુી, ર્પ્રેમ ના અનસુરણ પણ બાઇબિ ભમવષ્યવાણી સાથે જોડાયેલુાં છે (1 

કોરીંથી 14: 1). 9-12: ખરેખર સત્ય ર્પ્રેમ કયાચ તે કેટિાક ભમવષ્યવાણી ઘટનાઓ માાંથી 
2 થેસ્સાિોનીકી 2 મજુબ બચી આવશે. 

આજે, મોટા સામાજજક ફેરફારો થતી િોય છે. તેમને ઘણા બાઇબિ ભમવષ્યવાણી 
છે. તેમ છતાાં વચ્ચે કિાચ એક ક્કવાટચર માટે આખુાં બાઇબિ એક તતૃીયાાંશ 
ભમવષ્યવાણી છે, મોટા ભાગના જૂથોમાાં ખાિી બાઇબિ મવમવધ કી ભમવષ્યવાણી મવશે 
સત્ય સમજી નથી - કી ભમવષ્યવાણી કે ઈસ ુઅંતે તેમના અનયુાયીઓને કહ્ુાં 
સમજવા માટે (િા.ત. મેથ્્ ુ24:15; માકચ 13:14). 



કેટિાક બાઇબિ, ક્યાાં હડસ્કાઉન્ટ માને છે કે ભમવષ્યવાણી અવગણવુાં િાવો િોવા 
છતાાં. પરાંત ુતે સાચા લિસ્તીઓ માટે કેસ િશ ેતેવુાં માનવામાાં આવે છે: 

"આ અંજીરનુાં ઝાડ પર જુઓ, અને બધા વકૃ્ષો. 30 જ્યારે તેઓ પિિેેથી જ 
ઉભરતા આવે છે, તમે જુઓ છો અને તે ઉનાળામાાં તમે પોત ેજાણો છો 
નજીક. 31 તેથી તમ ેપણ છે, જ્યારે તમે આ બધી બાબતો બનતી જુઓ, ત્યારે 
જાણી િેવનુાં રાજ્ય છે કે નજીક. 32 ચોક્કસ, હુાં તમને કહુાં છાં કે આ પેઢીનાાં કોઈ 
માધ્યમ દ્વારા દૂર પસાર કરશે સધુી બધી વસ્તઓુ થાય છે. 33 સ્વગચ અને પથૃ્વી 
દૂર પસાર થશ,ે પરાંત ુમારા શબ્િો આ બોિ પર કોઈ માધ્યમ દ્વારા દૂર પસાર 
કરશે. 

"પરાંત ુતમે પોતે જ ધ્યાન િાગી, કિાચ તમારા હૃિય carousing, િારૂનો નશો 
સાથે નીચે નમી જતુાં, અને આ જીવન ધ્યાન આપતા, અને તે હિવસે 
અમનચ્છનીય તમે પર આવે છે. 35 તે બધા જેઓ ચિરેા પર રિવેુ ાં પર જાળ 
તરીકે આવશે સમગ્ર પથૃ્વી. 36 તેથી િાંમેશા તયૈાર રિો, અને િાંમેશા ર્પ્રાથચના 
તમે આ બધી વસ્તઓુ છે કે પસાર કરવા માટે, અને માણસનો િીકરો પિિેાાં 
ઊભા આવશે ભાગી િાયક ગણવામાાં આવી શકે છે. " (લકુ 21: 29-36) 

નોંધ િો કે ઈસએુ શીખવ્ુાં કે તેમના અનયુાયીઓ િાંમેશા ઘટનાઓ અને તેના 
વળતર સાંબાંમધત ભમવષ્યવાણીન ેધ્યાન ચકૂવવા પડશે. ઈસ ુવારાંવાર મવશ્વની 
ઘટનાઓ જેમ કે માત્થી 24:42, 25:13, જેમ કે અન્ય ગ્રાંથોમાાં ભમવષ્યવાણી પરૂી કરશે 
માટે જુઓ તેમના મશષ્યોને કહ્ુાં; માકચ 13: 9,33,34,35,37 અને ર્પ્રકટીકરણ 3: 3. ઈસએુ 
પોતાના મશષ્યોને જોવા માટે અપેક્ષા રાખી છે. 

ઈસએુ પણ શીખવ્ુાં કે પમવત્ર આત્મા, "સત્યનો આત્મા," ભમવષ્યકથન કે 
ભમવષ્યવેિાને િગતુાં રામશઓ સહિત તમામ સત્ય સમજવામાાં વફાિાર મિિ કરશે: 



હુાં િજુ પણ તમને ઘણી વાતો કિ ેછે, પરાંત ુિવે તમે તેમને સિન કરી શકતો 
નથી. જો કે, જ્યારે ... સત્યનો આત્મા છે આવે છે, {તે} તમને સવચ સત્યમાાં િોરી 
જશે;... તમે આવો વસ્તઓુ કિશેે. (યોિાન 16: 12-13) 

પમવત્ર આત્મા છે અને યોગ્ય રીતે પમવત્ર આત્મા આગેવાની કરવામાાં આવી રિી 
અમને ભમવષ્યવાણી સમજવા મિિ કરે છે. 

બાઇબિ એ પણ શીખવે છે: 

આત્મા મછપાવવી નથી. ભમવષ્યવાણીને તચુ્છકારવુાં નથી. (1 થેસ્સાિોનીકી 5: 

19-20) 

ભગવાન જૂથો મવમવધ ચચચ તે સહિત, િજુ સધુી ઘણા માને છે કે ઈશ્વર આત્મા િાિમાાં 
િવે ભમવષ્યવાણી કામ કરે છે તેમ િાગતુાં નથી. ઘણા પણ બાઈબિના 
ભમવષ્યવાણીને મધક્કારવુાં અન ેઘણી વખત િોય છે, તેમની યોગ્ય સમજૂતી (ઓ). 

િાિમાાં આ પથૃ્વી પર, ભગવાન તેમના વફાિાર અને સાચા સેવકો જે યોગ્ય રીતે 
અંત સમય ભમવષ્યવાણી ચેતવણીઓ જે િવ ેઆગળ જવા માટે જરૂર ઘોષણા 
કરવામાાં આવે છે. 

બાઇબિ શીખવ ેછે: 

ચોક્કસ ભગવાન ભગવાન મસવાય તમેણે પોતાના સેવક ર્પ્રબોધકોને તેમના 
ગપુ્ત છતી કરે છે, કાંઈ કરત ુાં નથી. 8 મસિંિ ગર્જના છે! ભય નિીં? ભગવાન 
ભગવાન બોિાય છે! કોણ પરાંત ુર્પ્રબોધ કરી શકો છો? (આમોસ 3: 7-8). 

આમ છતાાં, તેમજ ર્પ્રબોધકો પર ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ ઉપિેશો (િા.ત. ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 2: 17-

20; એફેસી 4:11; 1 કોરીંથી 14), સૌથી 21 મી સિીમાાં ભગવાન જૂથો ચચચ માનતા નથી 
ત્યાાં િાિમાાં કોઈ ર્પ્રબોધકો ખરાબ છે અને તઓે અંત સમય બાઈબિના 
ભમવષ્યવાણી કી તત્વો ગેરસમજ. 



વળી, િેવે જૂથો ચચચ તમામ પરાંત ુએક કે જેઓ સ્વીકારી નથી કે ઈશ્વર ઓછામાાં 
ઓછા એક ર્પ્રબોધક આજે (CCOG એક અપવાિ છે), મોટાર્પ્રમાણમાાં ભમવષ્યકથન કે 
ભમવષ્યવેિાને િગતુાં જે વયસ્ક્કતગતો કે જે સ્પષ્ટ રીતે ભમવષ્યકથન કે ભમવષ્યવેિાન ે
િગતુાં અને સૈદ્ધાસ્ન્તક ભિૂો શીખવ્ુાં છે સાાંભળ્ુાં છે, તેથી તેઓ િતા / છે જૂઠા 
ર્પ્રબોધકો. 

ભગવાન સતત ચચચ હફિાડેષ્ર્લફયાના નેતા છે 

જેઓ હફિાડેષ્ર્લફયા સૌથી વફાિાર અવશેષ ભાગ િોઈ કરવા માાંગો છો એક ચચચ ઓફ 
ગોડ જૂથ છે કે જે સાથે ર્પ્રયત્ન કરવા માાંગો છો કરશે: 

1. તેની ટોચ અગ્રતા (;: 19-20 28 માત્થી 24:14) સાક્ષી તરીકે રાજ્યની સવુાતાચ 
ર્પ્રગટ કરે છે. 

2. ગરીબ ભાઈઓ (ગિાતી 2:10), મવધવાઓ અને અનાથો (યાકબૂ 1:27), ખાસ 
કરીને આહિકા અને એમશયા જેવા ગરીબ મવસ્તારો સહિતના મવસ્તારોમાાં 
આધાર આપે છે. 

3. સાચે બાઈબિના શાસન (1 કોરીંથી 12:28) આપે છે, માથ્થી 18 સહિત: 15-

17. 

19-20; ર્પ્રકટીકરણ 3: 13:35; લકુ 4:18; 14:13; માત્થી 24:14 28 16-20: 4 

ઘોષણા, સૈદ્ધાસ્ન્તક, ભમવષ્યકથન કે ભમવષ્યવિેાને િગતુાં, અને ર્પ્રેમાળ ફળો 
ઈસનુા વાત કરી િતી (યોિાન 7 છે : 7-13). 

5. ચેતવણી આપે છે જેઓ િાગે છે કે તેઓ ચચચમાાં છે દૂર કરા્ુાં નથી (1 

તીમોથી 4: 1). 

6. સપના ર્પ્રાપ્ત, છેર્લિા હિવસોમાાં (: 17-18 ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 2) સહિતના 
આધ્યાજત્મક ભેટ ધરાવે છે. 



7. ર્પ્રકટીકરણ 2 & 3 ચચચ ઐમતિામસક અને વતચમાન ભમૂમકા સમજે છે. 

8. સમજાવે છે અને બાઈબિના ભમવષ્યવાણી સારી રીતે પરૂતી (િા.ત. 
ડેમનયિ 11: 29-45; માત્થી 24) સમજે છે તે જાણવા માટે જ્યારે ભાગી (માત્થી 
24: 15-20; ર્પ્રકટીકરણ 3:10, 12: 14-16) મિાન મવપમિ પિિેા (માત્થી 24:21). 

એક જૂથ શ્રેષ્ઠ ચચચ ઓફ ગોડ (ર્પ્રકટીકરણ 3: 7-13) હફિાડેષ્ર્લફયા ભાગ અવશેષ રજૂ 
કરે છે 21 મી સિીમાાં ભગવાન સતત ચચચ છે. 

ઈસ ુિાઓિીકીઆ માંડળે સમજી ચેતવણી આપી તેઓ ઉિાસીન કામ િોય છે અન ે
પસ્તાવો અથવા પહરણામ (ર્પ્રકટીકરણ 3: 14-22) સામનો કરવાની જરૂર 
છે.ભમવષ્યકથન કે ભમવષ્યવેિાને િગતુાં બાજુ પર, વાસ્તમવકતા એ છે કે ચચચ 
ભમવષ્યકથન કે ભમવષ્યવેિાને િગતુાં ગેરસમજણો મવમવધ િોય છે. 

ત્યારથી િાઓિીકીઆ માંડળે સમજી અંત સમય લિસ્તીઓ બર્લક ર્પ્રમતમનમધત્વ (તેઓ 
સાતમી ચચચ અથવા ર્પ્રકટીકરણ 1-3 ચચચ જૂથ ર્પ્રમતમનમધત્વ), ત્યાાં કારણો છે કે તેઓ 
શુાં ભમવષ્યવાણી થઈ રહ્ુાં છે બધા િેખાશે નિીં િોવા જ જોઈએ અન ેશુાં ખરેખર 
ચાિશે મિાન મવપમિ શરૂ કરવા માટે િોરી જાય છે. 

સાંસ્થાઓ કે િેવની માંડળીની ભાગ િેખાય છે અંિર ભમવષ્યકથન કે ભમવષ્યવેિાન ે
િગતુાં સ્સ્થમત કે રાખવામાાં આવે છે જે તેમન ેજાણીને જ્યારે મોટી મવપમિ શરૂ થશે 
અટકાવશે મવમવધ િોય છે. 

તે ખોટુાં જોવાઈ અઢાર નીચ ેમજુબ છે: 

1. ઘણાાં જૂથો સિાવાર રીત ેશીખવવા નથી અને / અથવા ચચચ રેમવિશેન 
ર્પ્રકરણો 2 & 3 તેમ છતાાં તેઓ ક્યારેક રેમવિેશન ચચચ મવશે શીખવવા ઓફ 
ક્રાઈસ્ટ સાંબાંમધત ્ગુો ના મવચાર માાં માનતા નથી. ઘણા (છેર્લિા / 
ઐમતિામસક) તે ચચચ િશ્ય વધ ુિ ેછે, િકીકત એ છે કે ઘણા તેમને માટે 



કરવામાાં મનવેિનો ભમવષ્યમાાં ભમવષ્યકથન કે ભમવષ્યવેિાને િગતુાં 
મવભાગીકરણ પડી િોવા છતાાં (િા.ત. ર્પ્રકટીકરણ 1:19; 2:22; 3: 3; 3:10) 

. કારણ કે મવમવધ જૂથો આ ચોક્કસ ભમવષ્યકથન કે ભમવષ્યવેિાને િગતુાં 
પાસાઓ શીખવે નથી, ઘણા તમેના પોતાના સમસ્યાઓ જોઈ નથી અન ેમિાન 
મવપમિ મારફતે જાઓ િોય છે. 

2. જૂથો માનતા નથી કે રાજ્યની સવુાતાચ પણ માત્થી 24:14 િીઠ સાક્ષી તરીકે 
મવશ્વમાાં ઉપિેશ કરવાની જરૂર છે, ખરેખર બનાવવા નથી કે એક ઉચ્ચ અગ્રતા, 
અને / અથવા જે રીત ેિશાચવે છે આવુાં તેઓ સત્ય માટે અપરૂતી ર્પ્રેમ છે 
(સીએફ યમમિયા 48:10; ગીતશાસ્ત્ર 33: 4), તેથી તેઓ નથી કે વાસ્તમવક 
હફિાડેષ્ર્લફયાના કામ પહરણમે છે. તરીકે માત્ર હફિાડેષ્ર્લફયાની ટ્રાયિ કે સમગ્ર 
મવશ્વમાાં પર આવશ ેકિાક થી સરુલક્ષત કરવાની વચન આપ્્ુાં છે, િાઓિીકીઆ 
માંડળે સમજી સમજી નિીં ત્યારે માત્થી 24:14 અથવા જ્યારે મેથ્્ ુ24:15 િીઠ 
ભાગી પણૂચ થયેિ છે. 

3. એક વયાપક આયોજન જુઓ મશક્ષણ મિાન મવપમિ સધુી ઉિર કી ઉ.ગ.ુ 
ડેમનયિ 11:40 િલક્ષણ રાજા પર આક્રમણ શરૂ કરી શકો છો છે. આ દૃશ્ય 
િકીકત નજર કે મિાન મવપમિ જેકબ મશુ્કેિી (મયમેયાિ 30: 7) સમય સમાવેશ 
થાય છે, કારણ કે, તે ્એુસએ અને ્કેુ પર આક્રમણ ક્ુું મેળવવામાાં જેવા 
તેના એન્ગ્િો સેક્કસોન સાથી (સીએફ ડેમનયિ 11:39) સાથે શરૂ થાય છે. જૂથો 
કેટિાક, આ ક્રમાાંહકત ભિૂ ને વફાિાર રિવેુ ાં કારણ કે એક વખત તે અંતમાાં 
િબચટચ ડબર્લ્ ુઆમચસ્ટ્રોંગ, જે 1979 દ્વારા તમેના મત બિિાઈ (સમય અમે છે, 

િવે. પાિરી જનરિ હરપોટચ વોર્લ્મુ. 1, 15 નાંબર દ્વારા આયોજન 
કરવામાાં આવ્ુાં, નવેમ્બર 20, 1979). થી ઉિર રાજા ડેમનયિ 11:39 મજબતૂ 
હકર્લિાઓ (્એુસએ, કેનેડા, વગેરે) તે દૂર થશે, ડેમનયિ 11:40 િલક્ષણ રાજા 



આક્રમણ પિિેા, જેઓ આ મત પકડી નિીં ખબર છે જ્યારે મિાન મવપમિ પછી 
ત્યાાં સધુી તે શરૂ કરી છે શરૂ થશે. 

4. મવમવધ િાઓિીકીઆ માંડળે સમજી માને છે કે ર્પ્રકટીકરણ 17 બીસ્ટ શસ્ક્કત 
અંમતમ રૂપરેખાાંકન: 12-13 જોઈએ બરાબર િસ કે અલગયાર િાિમાાં 
વયાખ્યામયત િેશો સમાવેશ થાય છે. આ િકીકત એ છે કે માટે ગ્રીક શબ્િો 
'રાષ્ટ્રો' તે માગો નથી અન ેફકરાઓ બે ભમવષ્યમાાં પનુુઃસાંગઠન એક સમય કિી 
રહ્યા સહિત અનેક કારણો છે, ખામી છે. પનુગચઠન રાજ્યો િાંમેશા પિિેાાં 
સરિિોની અંિર રિવેાની નથી અને તે ભમવષ્યમાાં કેસ િોઈ શકે તેવી શક્યતા 
છે. જયારે ્રુોપીયન ્મુનયન, િાિમાાં 28 સભ્યો અને ઘણા સાંભમવત સભ્યો 
ધરાવે છે, જે સારી આગ્રિ છે કે અંમતમ રૂપરેખાાંકન િસ કે અલગયાર િેશો િોવી 
જ જોઈએ કેટિાક સભ્ય રાષ્ટ્રો (્નુાઇટેડ હકિંગડમ જેમ), ગમુાવી શકે છે 
બાઇબિ સાથ ેસસુ ાંગત નથી. વધમુાાં, કોન હફિાડેષ્ર્લફયા ભાગ ઐમતિામસક 
સ્સ્થમત (િબચટચ આમચસ્ટ્રોંગ િઠેળ) ઓછામાાં ઓછા એક ડઝન િસ્તાવેજો 
(સાિા સત્ય, ગડુ ન્્ઝૂ, આવતીકાિની દુમનયામાાં, પસુ્સ્તકાઓ, સિ કાયચકર 
િેટસચ, બાઇબિ પત્રવયવિાર અભ્યાસક્રમ) કે િસ સમાવે છે 
શકે શીખવવામાાં િસ રાષ્ટ્રો અને / અથવા રાષ્ટ્રોના જૂથો (કારણ કે એક રાષ્ટ્રો 
મવરોધ) છે. જ્યાાં સધુી નાંબર કે ઘટાડે છે, જેઓ ક્યાાં તો િસ કે અલગયાર િેશો 
કયાચ બીસ્ટ રૂપરેખાાંકન પર એવો આગ્રિ રાખે છે કિાચ ખ્યાિ નિીં કે મિાન 
મવપમિ જ્યાાં સધુી તેઓ જુઓ પસ્તાવો શરૂ ક્ુું છે. 

5. કેટિાક જૂથો સ્પષ્ટ િાનીયિે 9:27, ડેમનયિ 11:31 અને મેથ્્ ુ24:15 માાં 
ઈસનુા શબ્િો (તેઓ માને છે િાનીયેિ 9:27 લિસ્ત દ્વારા પણૂચ કરવામાાં આવી 
િતી વિણ ધરાવે છે) સાથ ેજોડાણ બીજા અડધા જે ગેરસમજ. જેઓ આ માગો 
ગેરસમજ શુાં થઈ રહ્ુાં છે એક યોગ્ય પવૂચ ચતેવણી છે નિીં કે સાંભમવત ખબર 
છે જ્યારે મિાન મવપમિ શરૂ થશે. 



6. એક અથવા વધ ુજૂથો પણ શીખવ ેછે કે મિાન મવપમિ આગામી વષચ કે 
તેથી સાથે શરૂ કરી શકો છો. તરીકે મિાન મવપમિ િાનીયેિ 9:27 ના 'શાાંમત 
સોિો' પછી િગભગ 3 ½ વષચ સધુી શરૂ નથી યોગ્ય રીતે પષુ્ષ્ટ કરવામાાં આવી 
છે (અને આ િજુ સધુી થ્ુાં નથી), તે મિાન ભારે દુ: ખ 2019 પિિેાાં શરૂ 
કરવા માટે શક્ય નથી. ત્યારથી સોિો વષચમાાં સૌથી વધ ુમવકેટનો ક્રમ  ુઃ પષુ્ષ્ટ 
આવે તેવી શક્યતા છે (સીએફ િેવીય 23:24; 1 કોરીંથી 15:52), પણ 2019 

શક્યતા ખબૂ જર્લિી છે. 

7. ચોક્કસ જૂથો િાનીયેિ 12 ના 1335, 1290, અને 1260 હિવસ અયોગ્ય 
અથચઘટન શીખવે છે અથવા કે (મોટા ભાગના કોન જૂથો) ના ભાગો સાથે 
અન્ય સમસ્યાઓ છે કે તેઓ સમજી નિીં ત્યારે મિાન મવપમિ શરૂ થશે. 

8. સૌથી વધ ુજૂથો િબાક્કૂક 2 સમજવામાાં મનષ્ફળ: 2-8 અને યોગ્ય રીત ે
અમેહરકા અને ્કેુ બિાર ચેતવણી કે ન મળતો િોય. એક જૂથ તેને શીખવવા 
િતી, પરાંત ુપાછીપાની છે કારણ કે શુાં આંતહરક રાજકારણ અને તેની વધતી 
નેતાઓ એક િોય તેવુાં િાગે છે. ્એુસએ િેવુાં વધી 'ટાઇમ બોમ્બ' કાંઈક મનિેશ 
કરવાની જરૂર છે અન ેિબાક્કૂક 2: 2-8 મનિેશ બાઈબિના ધમકી છે કે આ ઉભો 
થયો છે. તે જાિરે કરવા જોઇએ અને CCOG અમે તેને કરી રહ્યા છે. ઘણા ખ્યાિ 
નથી કે િબાક્કૂક 2: 6 મિાન મવપમિ શરૂ કરવા માટે સાંબાંમધત છે, અને જોસેફ 
ના આહિવાસી ઋણી વાંશજો સામે હુમિા માટે કારણો પૈકી એક છે. 

9. મોટા ભાગના જૂથો મવમવધ 'એલિયા પાખાંડ.' િોય આ કારણે, તેઓ અંમતમ 
એલિયા ઓળખી માટે સમથચ િશે નહિિં. કેટિાક માને છે કે તેઓ િબચટચ 
આમચસ્ટ્રોંગ કરવામાાં આવી છે જ જોઈએ, િકીકત એ છે કે તેઓ 16 જાન્્આુરી, 
1986 થી મતૃ ગયેિ છે છતાાં અન ેતે મતૃ્્ ુઅંમતમ એલિયા મવશે તેમના 
િખાણમાાં અનસુાર તેને (્ગુ ઓફ મમસ્ટ્રી. 1985, પ.ૃ 349). કેટિાક િોકો એવુાં 



મવચારે છે કે ક્યાાં છે કોઈ એલિયા આવે અથવા તે ચચચ અન ેએક વયસ્ક્કતગત 
છે, કે જે માકચ 9 મવષય પર ઈસનુા ઉપિેશો સામે જાય છે: 12-13. 

10. ઘણા જૂથો અિગ સતાવણી (અન ેઅન્ય બાબતો) સમજી નથી ડેમનયિ 
7:25, 11 માાં આવે છે: 30-39, માથ્થી 24: 9- 22, અને ર્પ્રકટીકરણ 12: 14-

17. જ્યારે િમન ભમવષ્યવાણી તરાંગ શરૂઆતમાાં હફિાડેષ્ર્લફયાની મખુ્યત્વ ે(અને 
તેમને નથી) બનાવયા, િાઓિીકીઆ માંડળે સમજી પરુાવા તરીકે આ િમન 
નથી જોશો કે મોટી મવપમિ શરૂ કરવા મવશે છે. ભગવાન જૂના રેહડયો ચચચ 
(ખોટા ભાઈઓ સાવધ રિો જોવા ગડુ ન્્ઝૂ, જાન્્આુરી 1960!) ખાસ િાગ ુ
ડેમનયિ 11 સતાવ ેગ્રાંથો: અંત સમય હફિાડેષ્ર્લફયાના ચચચમાાં 32-35 વતચમાન 
CCOG કરે છે. 

 

11. જૂથો એક નાંબર શીખવે નથી (ર્પ્રકટીકરણ 12 િોવા છતાાં: 14-16 શીખવે) 
જતા સિામતી ભૌમતક સ્થળ છે કે ત્યાાં છે. તેથી, તે જુઓ િોષ્ર્લડિંગ તે માત્ર એક 
મિાન મવપમિ શરૂ કરવા પિિેાાં તરફ ભાગી વળેલુાં કરવામાાં આવશે નિીં. 

12. સૌથી વધ ુ'સ્વતાંત્ર' િાઓિીકીઆ માંડળે સમજી માનતા નથી કે તેઓ 
સમય 'ભેગા' પિિેાાં શુાં સફાન્યાિ 2 િોવા છતાાં ભાગી જરૂર: 1-3 શીખવે 
છે. તેથી, તે જ્યારે એક જૂથ તેઓ ભાગ નથી શક્યતા તેઓ સાથે મળીને નાસી 
વળેલુાં આવશે નથી ફક્કત મિાન ભારે દુ: ખ (સીએફ ર્પ્રકટીકરણ 12: 14-17) 

શરૂઆત પિિેા કરે છે. 

13 ઓછામાાં ઓછા એક જૂથ ભિૂથી માને છે કે ડેમનયિ 11:31 ના મવધ્વાંસ ની 
નફરત થાય પછી ઉિર રાજા ડેમનયિ 11:40 િલક્ષણ રાજા પર આક્રમણ. આ છે 
કે જે રીતે થાય છે, જેઓ આ પિ ધરાવે છે સમજી નિીં ત્યારે મિાન મવપમિ 
શરૂ થશે (સીએફ માત્થી 24: 15,21). 



14. ઘણા જૂથો શીખવે છે કે જેઓ િેવના માંહિર (2 થેસ્સાિોનીકી 2: 3-4) બેસે 
છે પાપના માણસ એષ્ન્ટક્રાઇસ્ટ / જૂઠા ર્પ્રબોધક નથી, સમિુના પશ ુછે.િજુ 
સધુી, તે સમિુ આ પશ,ુ ઉિર અંમતમ રાજા (: 35-36 ડેમનયિ 11) છે. તેથી, 
જ્યારે આવુાં થાય, જેઓ ખોટુાં સ્સ્થમત પકડી તનેા ભમવષ્યકથન કે ભમવષ્યવેિાને 
િગતુાં મવભાગીકરણ સમજી નિીં. 'સત્યાનાશ પતુ્ર' ની ઓળખ અંત સમયમાાં 
સમજવા માટે મિત્વનુાં છે. 

15 થોડા જૂથો શીખવે છે કે યરૂશાિેમમાાં એક યહિૂી માંહિર ઇસ ુઆપે ત ેપિિેાાં 
ફરીથી આવશે. જ્યારે આ દૂરસ્થ શક્ય તે જરૂરી નથી છે (નવા કરારમાાં 
"િેવના માંહિરનો" એક લિસ્તી નથી, આધમુનક યહિૂી, સ્થાન સાથ ેશુાં કરવુાં 
છે). આ થોડા ક્યારેક શીખવે થાય છે, જેઓ તે સ્સ્થમતમાાં પકડી સમજી નિીં 
ત્યારે મિાન મવપમિ શરૂ થશે. 

16 ઓછામાાં ઓછા એક જૂથ શીખવ ેછે કે ર્પ્રકટીકરણ 17:12 િસ રાજાઓ તરીકે 
મખુ્યત્વે ્રુોપીયન શસ્ક્કત િોવા મવરોધ મવશ્વમાાં િસ મવસ્તારો ચાર્જ કરવા માટે 
િોય છે. આ પર ખેંચ તેનો અથચ એ થાય છે કે આવા એક જૂથ કિાચ સમજી 
શક્યા નથી ત્યારે મિાન મવપમિ શરૂ થશ.ે 

17 ઓછામાાં ઓછા એક જૂથ શીખવ ેછે કે ર્પ્રકટીકરણ 13 બીસ્ટ: 1-10 

્રુોપીયન નથી. ત્યારથી બીસ્ટ શસ્ક્કત ્રુોપ (સીએફ િાનીયેિ 9: 26-27) પેિા 
થાય છે, જેઓ આ સમજી નથી ખ્યાિ આવશે ત્યારે મિાન મવપમિ શરૂ કરવા 
મવશે છે. 

18 ઓછામાાં ઓછા એક કે મોટા Laodicean જૂથો બે શીખવે છે કે મિાન મવપમિ 
શરૂ િગતી ડેમનયિ 11 ક્રમ ર્પ્રથમ શ્િોક ડેમનયિ 11:40 છે. તેના બિિ ેતેઓ 
શીખવે છે કે, તેને ડેમનયિ 11:39, જે ડેમનયિ 11:31, કે જે પણ યાકબૂના 
મશુ્કેિી સમય શરૂઆત સાથ ેસસુ ાંગત છે પછી ટૂાંક સમયમાાં સાથે શરૂ થાય છે 



(મયમેયાિ 30: 7). જેઓ ડેમનયિ 11:40 સ્સ્થમત પકડી સમજી નિીં ત્યારે મિાન 
મવપમિ શરૂ થશે. 

અને ત્યાાં ઘણી વધારે િોય છે. િજુ સધુી, તે માત્ર ઉપર પોઇન્ટ એક અથવા વધ ુ
ગેરસમજ િે ખ્યાિ નથી ત્યારે મિાન મવપમિ શરૂ થશે. માત્ર ઈશ્વર સતત ચચચ 
કરવામાાં આવી છે આ બાબતોમાાં બધા પર "ન્યાયથી સત્યના શબ્િ મવભાજન" (2 

તીમોથી 2:15). 

ઉિાસી વાસ્તમવકતા એ છે કે મોટા ભાગના ચચચ ઓફ ગોડ જૂથો છે, કારણ કે તેઓ 
ખરેખર હફિાડેષ્ર્લફયાના નથી (ગમે છતાાં તઓે કરી શકે છે િાવા), ભમવષ્યકથન કે 
ભમવષ્યવેિાને િગતુાં ક્રમ અને ડેમનયિ 11 માાં મવગતો સમજી નથી કે કેવી રીતે 
તેઓ શુાં ઈસ ુમેથ્્ ુતરીકે સ્થળોએ શીખવવામાાં સાથે ગ ૂાંચ આ અને અન્ય 
ભમવષ્યકથન કે ભમવષ્યવેિાને િગતુાં ગેરસમજણો કારણે 24, તે જૂથો નથી ખ્યાિ 
આવશે જ્યારે તેઓ 24 ઈસનુા સચૂનો િીઠ ભાગી જોઈએ: 15-20 અને તેથી મિાન 
મવપમિ (માત્થી 24 થી સરુલક્ષત િોવી ન જાય: 21-22 ). 

આ અવાજને મનરથચક અન ેઅમારા ભાગ પર બડાઈખોર કિાચ, મને કિ ેછે કે અન્ય 
જૂથો ભગવાન નેતાઓ િાાંબા સમય ઊંચા સ્તર ચચચ ખાસ મન ે(બોબ Thiel) તે 
પોઇન્ટ િરેક પર કહ્ુાં છે કે અમ ેશુાં ભગવાન સતત ચચચમાાં શીખવ ેછે કે િો આ લબિંદુઓ, 

કે જેઓ તેમના પોતાના જૂથો શીખવ ેપણ અિગ સમાવેશ થાય છે, સાચુાં છે.પરાંત ુ
'સાંસ્થાકીય' (અને સાચી બાઇબિને નથી) કારણો છે, તેમના જૂથો જાિરેમાાં તેમને 
ભણાવવા નથી. 

ઈસએુ ચેતવણી આપી "મોટી મવપમિ આવી પડશે કે આ સમય સધુી મવશ્વના 
શરૂઆતથી કરવામાાં આવ્ુાં નથી, કોઈ, ન ક્યારેય રિશેે" (માત્થી 24:21). ઈસએુ ત ે
હફિાડેષ્ર્લફયાના લિસ્તીઓ રક્ષણ (7-10 ર્પ્રકટીકરણ 3) વચન આપ્્ુાં િત ુાં. અન્ય 
લિસ્તીઓ જ વચન ર્પ્રાપ્ત થયો નથી. 



જેઓ નબળી માંત્રાિય પર ખબૂ આધાર રાખે છે (િઝકીએિ 34: 7-10) તેમને 
ભમવષ્યવાણી શાસ્ત્ર અનસુાર સાચી નથી શીખવે ખ્યાિ જરૂર છે કે જે ર્પ્રકરણો 2 & 3 

રેમવિેશન માાં અને 21 એિજે માાં ઈસનુા શબ્િો મજુબ, માત્ર ર્પ્રમાણમાાં થોડા 
લિસ્તીઓ ટ્રાયિ ઓફ કિાક કે સમગ્ર મવશ્વ (: 14-17 સીએફ ર્પ્રકટીકરણ 12) પર 
આવશે રક્ષણ કરવામાાં આવશે. જેઓ માંત્રાિય સાચી વફાિાર સાાંભળવા નિીં પણ 
ભામવ (: 11-16 સીએફ એફેસી 4) શેર કરશે. 

અમે ભગવાન ખરેખર સતત ચચચમાાં: 

"પણ ભમવષ્યવાણી વધ ુખાતરી શબ્િ છે; શાની તમ ેસારી રીતે કે તમે ધ્યાન 
િેવા, ર્પ્રકાશ કે એક અંધારાવાળી જગ્યાએ પાસ,ે હિવસે પરોઢ સધુી, અને 
હિવસ સ્ટાર તમારા હૃિય માાં જન્મી "(2 પીતર 1:19, કેજેવી) નથી. 

તે પણ ભાર મકૂ્યો જોઈએ કે બાઇબિ પણ અપક્ષ જે િાગે છે કે તેઓ સરુલક્ષત 
કરવામાાં આવશે નિીં િેવની માંડળીની અંત સમય હફિાડેષ્ર્લફયાના અવશેષ ભાગ 
િોઈ જરૂર નથી પણ ચેતવણી આપે છે (સીએફ સફાન્યાિ 2: 1-3). નવા કરારમાાં 
સ્પષ્ટ છે કે લિસ્તીઓ ખરેખર એક ચચચ ભાગ ર્પ્રયત્ન કરીશુાં (એફેસી 4: 11-16; સીએફ 
1 કોરીંથી 4:17; 10: 32-33) આપણે અંત નજીક મવચાર ખાસ કરીને તરીકે (હિબ્ર ૂ10:24 

-25; સીએફ સફાન્યાિ 2: 1-3). 

જ્યાાં સધુી Laodicean જૂથો અને / અથવા વયસ્ક્કતઓ પસ્તાવો ઈસ ુર્પ્રકટીકરણ 3:19 

માાં તેમન ેમવનાંતી કરે છે, કારણ કે તેઓ કિાચ નથી જાણતા િશ ેજ્યારે મોટી મવપમિ 
શરૂ થશે (માત્થી 24:21) કે જે શરૂઆત પિિેાાં ભાગી ખબર (માત્થી 24:15 -20). 

કોન જૂથો કે જેઓ તેમની ભમવષ્યકથન કે ભમવષ્યવેિાને િગતુાં જોવાઈ ઘણા 
પાસાઓ માટે બાઇબિ ઉપર (ભિ ેતાજેતરના અથવા તેથી વધ ુઉંમરના) પરાંપરા 
પર આધાર રાખે છે પણ અંતમાાં જાણવા માટે કે તેઓ "ભમવષ્યવાણી ખાતરી શબ્િ" 
નથી જતા િોય છે (2 પીતર 1:19, કેજેવી) . 



ઈસ ુિાઓિીકીઆ માંડળે સમજી જણાવ્ુાં િત ુાં કે તેઓ (ર્પ્રકટીકરણ 3: 17-19) ઘણા 
મવસ્તારોમાાં બિિવા માટે જરૂરી છે, પરાંત ુતમેણે પણ શીખવ્ુાં કે કારણ કે તેઓ નથી 
િાગતુાં કે તેઓ માટે જરૂરી છે કે, તેઓ કારણ કે સિન કરશે (ર્પ્રકટીકરણ 3: 14-16) . 

ત્યાાં પણ વધ ુસાચા અને અન્ય તફાવતો અન્ય કોન જૂથો બાઇબિમાાંથી છે કે આ 
પસુ્સ્તકા માાં ગયો નથી છે. વાસ્તમવકતા એ છે કે કામ અંમતમ તબક્કામાાં પર અમધકાર 
ભાર, પરૂતી ઊંચી સાંિભ ેબાઇબિ િોષ્ર્લડિંગ હફિાડેષ્ર્લફયાના ર્પ્રેમ ર્પ્રેષ્ક્કટસ, સાચી મશક્ષણ 
બધા છે કે ઈસ ુશીખવવામાાં, અને એક પમવત્ર આત્માનુાં ડબિ ભાગ માટે અલભમષક્કત 
અવગણીન ેવગર (યાિ અપાવ ેછે એલિશા, 2 રાજાઓ 2: 9-13) CCOG ટોચની માનવ 
નેતા તરીકે િતી, કોન જૂથો છે કે જે ભમવષ્યકથન કે ભમવષ્યવેિાન ેિગતુાં ચેતવણી 
અવગણો તેમના જોખમ જેથી કરી રહ્યા છે. 

જ્યારે કેટિાક હડસ્કાઉન્ટ ભમવષ્યવાણી મિત્વ નોહટસ ર્પ્રેમષત પાઊિે શીખવ્ુાં: 

અને આ િવે તે સમય જગાડવા છે, સમય જાણીને; િવે અમારા મસુ્ક્કત કરતાાં 
જ્યારે આપણે મવશ્વાસીઓ નજીક છે. 12 રાત સધુી ખચચવામાાં આવે છે, હિવસ 
નજીક છે. તેથી અમન ેઅંધકાર કામ બાંધ પડેિા િો, અને અમને ર્પ્રકાશ બખ્તર 
પર મકૂી િો. 13 યોગ્ય રીતે ચાિવા, હિવસ તરીકે, ધમાચકડી અને િારૂનો નશો 
નથી, િાંપટતા અન ેવાસના નથી, કિિ અન ેઈષ્યાચ નથી િો. 14 પરાંત ુર્પ્રભ ુઈસ ુ
લિસ્ત પર મકૂી, અને તેના lusts પહરપણૂચ કરવા માટે માાંસ માટે કોઈ જોગવાઈ 
કરે છે.(રૂમી 13: 11-14) 

અમે ઘણો અંત િવે નજીક છે તેના કરતાાં જ્યારે પોિ િખ્્ુાં િત ુાં કે નથી? પોિ પણ 
શીખવ્ુાં કે સાચા લિસ્તીઓ છે જે અન્ય િોકો િગભગ ખબર નથી જ્યારે ઈસ ુપાછો 
આવશે જેવા િોય છે ન િતા (1 થેસ્સાિોનીકી 5: 4). 

ર્પ્રેહરત પીતરે િખ્્ુાં: 



તેથી, આ તમામ બાબતો ઓગળેિા કરવામાાં આવશે, વયસ્ક્કતઓ શુાં રીતે તમે 
પમવત્ર આચરણ અને ઉિાિતા, 12 થવુાં જોઈએ શોધી અને એ હિવસ આવી 
ઉતાવળ, કારણ કે જે સ્વગચમાાં ઓગળેિા કરવામાાં આવશ,ે આગ પર છે, અને 
આકાશમાાંની બધી વસ્ત ુગરમીથી ઓગળી જશે? 13 તેમ છતાાં અમે તેના વચન 
ર્પ્રમાણે નવા આકાશ અને નવી પથૃ્વી જેમાાં ન્યાયીપણુાં વસે છે માટે જુઓ. (2 

પીતર 3: 11-13) 

યોગ્ય રીતે સાચા ઘટનાઓ પર ધ્યાન ભરવા માત્ર મિિ કરે છે એક ઈસ ુ(લકુ 
21:36;) માટે તૈયાર છે, પરાંત ુપણ લિસ્તીઓ મવચાર કરવા માટે પરૂતી તેમના જીવન 
પરીક્ષણ બિિવા માટે એક ર્પ્રમતલબિંબીત કસરત કરવાનો ઈરાિો છે તેઓ જોઇએ 
તરીકે (સીએફ રોમનો 13 : 11-14; 2 પીતર 3: 10-13). કારણ કે યોગ્ય રીત ેબાઇબિ 
ભમવષ્યવાણી ર્પ્રકાશ સમજાવાયિે તમ ેમવશ્વના ઘટનાઓ જોવા ન જોઈએ? 

મવમવધ જૂથો યોગ્ય રીતે અંત સમય ભમવષ્યવાણી સમજી નથી, અને જ્યારે તેઓ 
જોઈએ (સીએફ માત્થી 24: 15-21; ર્પ્રકટીકરણ 12: 14-17) ભાગી તેમના સભ્યો માટે 
ફાળો આપશે. 

િાઓિીકીઆ માંડળે સમજી મવશે મિાન ભારે દુ: ખ ખોટુાં મવચારો, તે રક્ષણ કરવાનુાં 
વચન આપ્્ુાં છે નથી, અને (સાહિિસ તે સાથ,ે અને િેખીતી રીત ેર્પ્રકટીકરણ 2:22 િીઠ 
થઆુતૈરા કેટિાક) મિાન ભારે દુ: ખ માાં જાઓ અને મતૃ્્ ુમવષય િોય છે અને િમન 
(િાનીયેિ 7: 25b; ર્પ્રકટીકરણ 12:17). 

જેઓ ખરેખર કી અંત સમય બાઈબિના ભમવષ્યવાણીને સમજી નથી દ્વારા ગેરમાગે 
િોરી રિી છે કરી નથી. 

ઘણા માને છે એવો િાવો કયો િતો કોન જૂથો સ્કોસચ જેવી છે કે ઈશ્વર 
ની સતત ચચચ િાગ ેછે, ભમવષ્યકથન કે ભમવષ્યવેિાને િગતુાં વાસ્તમવકતા એ છે કે 
અમે અનન્ય છે.અમે હફિડેષ્ર્લફયા આવરણ (ર્પ્રકટીકરણ 3: 7-13; 2 રાજાઓ 2:13) 



ધરાવે નથી અન ેસાચી સત્ય (1 તીમોથી 3:15) માટે ઊભા. જ્યારે માત્થી 24:14 

પહરપણૂચતા તરફ કામ: અમે કામ (4 જે ગીતશાસ્ત્ર 33 િીઠ સત્ય કરવુાં જોઇએ) ના 
અંમતમ તબક્કા અગ્રણી છે. 

સાચા ચચચ ઓળખવા માટે સાલબતી, સાંકેતો, અને લચહ્નો 5. સારાાંશ 

ફરીથી, અિીં એક યાિી 18 સાલબતી, લચહ્નો, અને કડીઓ િશાચવે છે કે સાચા લિસ્તી ચચચ 
ઓફ ગોડ સાચા ચચચ િોવા જ જોઈએ. 

1. પરુુષો પરાંપરાઓ ઉપર ભગવાન શબ્િ મકેૂ છે અને તથેી ઉમેયાચ નથી 
મસદ્ધાાંતો કે બાઇબિ (સીએફ માત્થી 15: 3-9) મવરોધ કરવામાાં આવે છે. 

2. બાઈબિના નામ "ભગવાન ચચચ" (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો િા.ત. 20:28) વાપરે છે. 

3. મળૂ મવશ્વાસ (યહુિા 3) માટે આતરુતાપવૂચક િિીિ, પણ િમન ધમકીઓ 
િઠેળ (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો િા.ત. 5: 27-32). 

4. સમગ્ર ઇમતિાસ તેના બાઈબિના મસદ્ધાાંતો યસચ પીરીયડ (સીએફ 1 યોિાન 
2: 6). 

(; માથ્થી 26:18 5 િેવીય 23) 5. નીસાન 14 મી પાસઓવર રાખ ેછે. 

6. ઓળખાય છે કે જે પસુ્તકો યોિાન ેસીએફ સમય થી બાઇબિનો એક ભાગ 
િતા 2 તીમોથી 3: 16-17; ર્પ્રકટીકરણ 1: 9-19; 22: 18-19). 

7. પણૂચ પરુુષોિમ ભગવાન મવશ ેસત્ય શીખવે છે (રૂમી 1:20; કોિોસી 2: 9). 

8. શીખવે છે અને ભગવાન ર્પ્રેમાળ કાયિા રાખે છે (1 યોિાન 2: 4). 

9. આ મવશ્વમાાં િૈહિક ્દુ્ધ સિભાગી મવરોધ કયો (યોિાન 18:36; લકુ 3:14). 

10. અત્યાચાર ગજુારવામાાં આવી છે, પરાંત ુસતાવણી (યોિાન 15: 20-21). 



11. સાાંર્પ્રિામયક ડે્રસ અથવા ઇમારતો (: 29-30 સીએફ પનુમનિયમ 12) િષ્ષ્ટએ 
મમૂતિપજૂક બાહ્ય શોભાનો સાજશણગાર િિક નથી. 

12. સાંપણૂચ ગોસ્પેિ ( 19-20 28 માત્થી 24:14) ર્પ્રચાર. 

13. એક "નાની ટોળી" (રોમનો 11:15; લકુ 12:32 સીએફ ર્પ્રકટીકરણ 14: 1-9) 

છે. 

14. બહુમવધ િીડ શિરેો (હિબ્ર ૂ13:14) અને રેમવિેશન 2 & 3 સાત માંડળીઓ 
મારફતે તેના ભૌમતક સ્થાન રચતો. 

15. બાઇબિન ેસેબથ સાઇન છે (મનગચમન 31:13; િબે્રી 4: 9). 

કારણ કે પમવત્ર હિવસો પસાર લચત્રમાાં 16 ઈસ ુલિસ્ત દ્વારા મસુ્ક્કત માતાનો 
ભગવાન યોજના સમજે (1 કોરીંથી 5: 7-8; યાકબૂ 1:18) 

17 મમૂતિપજૂક રજાઓ (: 20-22 1 કોરીંથી 10) અવિોકન સામ ેશીખવે છે. 

18 અંત સમય મવશ્વવયાપી બાલબિના સાથ ેસાંરેલખત નિીં (ર્પ્રકટીકરણ 13: 4-

10; 18: 4). 

માત્ર એક ભગવાન ચચચ જૂથ ત ેતમામ માપિાંડ પરૂી કરી શકે છે. સાચા લિસ્તી ચચચ 
બાઇબિ માન ેછે, િેવ માન ેછે, માતાનો ભગવાન ર્પ્રકૃમત અને યોજના સમજે છે, અને 
ઈશ્વરના કામ કરે છે. આ સાચી ગ્રીક રોમન ચચચ માટે અને બાંધ અંકુરની નથી કિી 
શકાય. 

ચચચ ઓફ ગોડ, ઈસ ુલિસ્તના સાચા સિા િઠેળ મનષુ્ય સમાવતી, સાંપણૂચ નથી. ત્યાાં 
ન્્ ૂટેસ્ટામેન્ટ ચચચ સમસ્યાઓ (પણ ર્પ્રકરણ 3 જુઓ) તેમજ ચચચ ઓફ ગોડ 
(ર્પ્રકટીકરણ 2-3) બધા ્ગુોમાાં િતા. 



ષ્સ્ક્રપ્ચર સ્પષ્ટ છે કે ત્યાાં ભગવાન અને અંત સમયે લિસ્ત જાિરે ભગવાન જૂથો 
લબન-ચચચ મવમવધ ચચચ િશે. 

ઈસનુા કહ્યા ર્પ્રમાણ,ે અંત સમય ેિેવના ચચો જે અિગ િક્ષણો ર્પ્રિમશિત થશે. , 
(ર્પ્રકટીકરણ 3: 1-6), તેમજ મવમવધ િાઓિીકીઆ માંડળે સમજી (ર્પ્રકટીકરણ 3: 14-22): 

ઈસ ુજેઓ (18-29 ર્પ્રકટીકરણ 2) છે ટીકા અન ેછે. તેથી, તે કેટેગરીમાાં જૂથો કોઈપણ કે 
જે ખરેખર સૌથી વફાિાર લિસ્તી ચચચ ઓફ ભાગ િોઈ કરવા માાંગો છો માટે આિશચ 
િોય એવુાં િાગતુાં ન િોત. 

અંતના સમયમાાં, ઈશ્વરના માત્ર ચચચ ઈસ ુવખાણ અન ેમતરસ્કાર નથી કે "થોડી 
તાકાત," હફિાડેષ્ર્લફયા ચચચ (7-13 ર્પ્રકટીકરણ 3) સાથે એક છે. આ જેઓ જેથી અન્ય 
િોકો કે તેઓ નકુસાન િાગણીઓ તેમના તાજ ખચચ માટે પરવાનગી આપશે નહિિં 
(ર્પ્રકટીકરણ 3:11) દ્વારા નારાજગી નથી, પરાંત ુતેના બિિે તેઓ માતાનો ભગવાન 
કામ આધાર કરશે. 

આમ, જેઓ માાંગો ભગવાન જૂથ છે કે જે એક ચચચ સાથે ર્પ્રયત્ન કરવા માાંગો છો કરશે 
હફિાડેષ્ર્લફયા સૌથી વફાિાર અવશેષ ભાગ િોઈ: 

1. તેની ટોચ અગ્રતા (;: 19-20 28 માત્થી 24:14) સાક્ષી તરીકે રાજ્યની સવુાતાચ 
ર્પ્રગટ કરે છે. 

2. ગરીબ ભાઈઓ (ગિાતી 2:10), મવધવાઓ અને અનાથો (યાકબૂ 1:27), ખાસ 
કરીને આહિકા અને એમશયા જેવા સ્થળોએ સહિત આધાર આપે છે. 

3. સાચે બાઈબિના શાસન (1 કોરીંથી 12:28) આપે છે, માથ્થી 18 સહિત: 15-

17. 



19-20; ર્પ્રકટીકરણ 3: 13:35; લકુ 4:18; 14:13; માત્થી 24:14 28 16-20: 4 

ઘોષણા, સૈદ્ધાસ્ન્તક, ભમવષ્યકથન કે ભમવષ્યવિેાને િગતુાં, અને ર્પ્રેમાળ ફળો 
ઈસનુા વાત કરી િતી (યોિાન 7 છે : 7-13). 

5. ચેતવણી આપે છે જેઓ િાગે છે કે તેઓ ચચચમાાં છે દૂર કરા્ુાં નથી (1 

તીમોથી 4: 1). 

6. સપના ર્પ્રાપ્ત, છેર્લિા હિવસોમાાં (: 17-18 ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 2) સહિતના 
આધ્યાજત્મક ભેટ ધરાવે છે. 

7. ર્પ્રકટીકરણ 2 & 3 ચચચ ઐમતિામસક અને વતચમાન ભમૂમકા સમજે છે. 

8. સમજાવે છે અને બાઈબિના ભમવષ્યવાણી સારી રીતે પરૂતી (િા.ત. 
ડેમનયિ 11: 29-45; માત્થી 24) સમજે છે તે જાણવા માટે જ્યારે ભાગી (માત્થી 
24: 15-20; ર્પ્રકટીકરણ 3:10, 12: 14-16) મિાન મવપમિ પિિેા (માત્થી 24:21). 

એક જૂથ શ્રેષ્ઠ ચચચ ઓફ ગોડ (ર્પ્રકટીકરણ 3: 7-13) હફિાડેષ્ર્લફયા ભાગ અવશેષ રજૂ 
કરે છે 21 મી સિીમાાં ભગવાન સતત ચચચ છે. 

ભગવાન સતત ચચચ માત્ર આયોજન ચચચ છે કે આપણે જે સિાવાર 
રીતે બધા ઉપર કરે છે પહરલચત છે. અમનવાયચ કારણોસર િોઈ અમને ભાગ નથી કે 
અમે સાંપણૂચ છે કરવા માાંગો છો, પરાંત ુઅમે બાઇબિ અને માન્યતાઓ અન ેઈસનુા 
અનયુાયીઓ વયવિાર અનસુાર શીખવ ેછે. 

મોટા ભાગના ચચચ અમકુ સત્ય િોય છે, પરાંત ુઅન્ય કાંઈ "આધારસ્તાંભ અને સત્ય 
જમીન" િોય તેવુાં િાગે છે (1 તીમોથી 3:15). શેતાન, આ વય (2 કોરીંથી 4: 4) િેવ 
શેતાન તરીકે, િેખાય છે, પરાંત ુઘણા (2 કોરીંથી 11: 13-14) ર્પ્રકાશ એક િેવદૂત 
તરીકે. ઈસ ુઘણા તેમના નામ આવશે જણાવ્ુાં િત ુાં કે, જાિરે કે ઈસ ુએ લિસ્ત િતો - 
અને િજુ સધુી, તે અનભુમૂતની વગર, સમગ્ર મવશ્વમાાં (માત્થી 24: 4-5) છેતરી. 



તેથી, િવે તમે જાણો છો સાલબતી, કડીઓ, લચહ્નો અને, તમે જૂના Bereans અને જે જેમ 
િોઈ ચાિે છે "બધા તત્પર સાથે શબ્િ ર્પ્રાપ્ત થાય છે, અને શાસ્ત્ર િૈમનક શોધ કરી છે 
કે શુાં આ વસ્તઓુ જેથી િતા શોધવા માટે. તેથી તેમન ેઘણા માને છે "(ર્પ્રેહરતોનાાં 
કૃત્યો 17: 11-12)? 

નોંધ બાઇબિ શુાં કિ ેછે: 

... નમ્રતા સાથે ર્પ્રસ્થામપત શબ્િ છે, જે તમારા આત્માઓ સેવ કરવા માટે 
સક્ષમ છે મેળવે છે.  24 તેમણે પોતાની જાતન ેમનરીક્ષણ માટે 
જાય છે; પરાંત ુવચનના પાળનારા થાઓ, અન ેમાત્ર સાાંભળનારા નથી, તમે 
પોતે જ છેતરી 23 જો કોઈ શબ્િ એક સાાંભળનાર નથી અને કતાચ છે, તેમણે એક 
માણસ અરીસામાાં તેના કુિરતી ચિરેો મનરીક્ષણ જેવુાં છે દૂર, અને તરત જ 
ભિૂી તે માણસ કેવા ર્પ્રકારની િતી. 25 પરાંત ુજે સ્ટેચ્્ ુઓફ સાંપણૂચ કાયિો જુએ 
છે અને ત ેચાલ ુરિ ેછે, અને બેધ્યાન સાાંભળનાર નથી, પરાંત ુકામ કતાચ, આ 
એક તે શુાં કરે છે ધન્ય થશે. (યાકબૂ 1: 21-25) 

તમે તમ ેમાત્ર કરવુાં જોઈએ અન ેિેવની સતત ચચચ આધાર અથવા એક સાાંભળનાર, 

જાતે છેતરી ખ્યાિ બાઇબિ શુાં કરશે? 

કારણ કે અમે એક સાક્ષી (માત્થી 24:14) તેમજ ભણાવવા બધા ઈસનુી આજ્ઞા (: 19-

20 મેથ્્ ુ28) તરીકે મવશ્વમાાં રાજ્યની સવુાતાચ ર્પ્રગટ કરવા માટે ચાલ ુજો તમે 
ઈચ્છોભગવાન સતત ચચચ આધાર આપવા માટે નથી? 

 

તમે ખરેખર સયચય ખ્રિસ્તી ચચચ ઓફ ભયગ કરિય મયટે તૈ્યર છે? 

 

ચચચ ઓફ ગોડ સતત 



 

ભગિયન સતત ચચચ ઓફ યએુસએ ઓદફસ પર સ્સ્થત થ્ેલ છે: 1036 W. ગ્રાન્ડ 

એવન્્,ુ ગ્રોવર બીચ, કેલિફોમનિયા, 93433 ્એુસ. 

 

અમે ટેકેિારો બધા સમગ્ર મવશ્વમાાં, અને આખા ખાંડોમાાં (બધા ખાંડો, એન્ટાકચ હટકા 

મસવાય) િોય છે. 

 

ભગિયન િેિસયઇટ મયદહતી સતત ચચચ 

CCOG.ORG. ભગવાન સતત ચચચ માટે મખુ્ય વેબસાઇટ  

CCOG.ASIA એમશયન કેષ્ન્િત વેબસાઇટ, બહુમવધ એમશયન ભાષાઓ છે. 

CCOG.IN ભારત કેષ્ન્િત વેબસાઇટ, કેટિીક ભારતીય ભાષાઓ સાથે. 

CCOG.EU ્રુોમપયન કેષ્ન્િત વેબસાઇટ, બહુમવધ ્રુોપીયન ભાષાઓની. 

CCOG.NZ વેબસાઇટ ન્્ ુલઝિેન્ડ તરફ િલક્ષત. 

CCOGCANADA.CA વેબસાઇટ કેનેડા તરફ િલક્ષત. 

CDLIDD.ES આ તદ્દન સ્પેમનશ ભાષા વબેસાઇટ છે. 

PNIND.PH હફલિપાઇન્સ કેષ્ન્િત વેબસાઇટ, કેટિાક ટાગાિોગ સાથે. 

 



રેદડ્ો અને ્ોઉંત ુાંિે વિદડઓ ચેનલો 

BIBLENEWSPROPHECY.NET બાઇબિ સમાચાર ર્પ્રોફેસી ઓનિાઇન રેહડયો. 

Bible Prophecy News ચેનિ. યોઉંન્ત ુાંબે સમેોનેિસેા. 

CCOGAfrica ચેનિ. આહિકા થી યોઉંતુાંબ ેમવહડઓ સાંિેશાઓ. 

CDLIDDsermones ચેનિ. સ્પેમનશ માાં યોઉંતુાંબે ઉપિેશોમાાં. 

ContinuingCOG ચેનિ. યોઉંતુાંબે મવહડઓ ઉપિેશોમાાં. 

 

સમાચાર અને ઇમતિાસ વેબસાઈટસ 

CHURCHHISTORYBOOK.COM ચચચ ઇમતિાસમાાં વબેસાઇટ. 

COGWRITER.COM સમાચાર, ઇમતિાસ, અન ેભમવષ્યવાણી વેબસાઇટ. 

 

રોમન કૅથલિકો, પવૂીય રૂહઢવાિી, ર્પ્રોટેસ્ટન્ટ, મોરમોન્સ, યિોવાિના સાક્ષીઓ, ભગવાન 
લિસ્તીઓ ચચચ, અને અન્ય િોકો માને છે કે તેઓ, અથવા ઓછામાાં ઓછા ભાગ, સાચા 
લિસ્તી ચચચ છે. 
 

જૂથો અને ફેિોશીપ િજારો કે લિસ્તી કેટિાક જોડાણ િાવો છે. 21 મી સિીમાાં, જે જૂથ 
સૌથી વફાિાર છે? 

 

બાઇબિ, ચચચ ઇમતિાસ અન ેચચચ ફળો મવશ ેચોક્કસ િકીકતો સાથે (માત્થી 7: 16-20) 

આ જવાબ મિિ કરવા માટે સાલબતી, કડીઓ, લચહ્નો અને સમાવ ેછે. આ પસુ્તક 



ઇમતિાસ િકીકતો આ મવશે ઉપયોગી માહિતી પરૂી પાડવા માટે સાથે ગ્રાંથો કડી થાય 
છે. 
 

રેમવિેશન બકુ ઓફ બીજા અને ત્રીજા ર્પ્રકરણો તો સાત માંડળીઓ માટે ઈસ ુલિસ્ત 
તરફથી સાંિેશા છે. ઘણા માને છે કે આ ચચચ (ઈસ ુલિસ્તના વળતર સધુી ર્પ્રેહરતોનાાં 
કૃત્યો 2 માાં પેન્તેકોસ્તના હિવસ થી) સમગ્ર ચચચ ઉંમર િરમ્યાન ચચચ ર્પ્રમતમનમધત્વ કરે 
છે. 
 
 

 
ર્પ્રાચીન હફિાડેષ્ર્લફયા અવશેષો 

 

21 મી સિીમાાં સૌથી ઈસનુા શબ્િો ર્પ્રમાણે વફાિાર ચચચ ઓફ ગોડ (7-13 ર્પ્રકટીકરણ 

3) હફિાડેષ્ર્લફયા ભાગ અવશેષ િશે. 

 



કોણ સાચા લિસ્તી ચચચ ઓફ હફિાડેષ્ર્લફયા ભાગ સૌથી વફાિાર અવશેષ રજૂ કરે છે? 

 

તમે જૂના બેરેંસ જેવા િોય છે તૈયાર છે, તો (ર્પ્રેહરતોનાાં કૃત્યો 17: 10-12) જો તમે સત્ય 

એક ભગવાન ર્પ્રેહરત ર્પ્રેમ િોય છે અને ખરેખર બાઇબિ માન ેછે, તમે શોધી શકો છો. 

(ર્પ્રકટીકરણ 3 22-25: 7-13 યાકબૂ 1) તમે કતાચ, અને માત્ર શબ્િ એક સાાંભળનાર િોઈ 

તૈયાર છે, તો તમે કિાચ હફિાડેષ્ર્લફયા વફાિાર એક ધન્ય ભાગ બની શકે છે. 

 


