
ಟ್ರೂ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿ? 

 

 

18 ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು, ಸನಳಿವುಗಳನ್ನು, ಮತ್ನು ಚಿಹ್ನುಗಳು ಮತ್ನು ಸನಳುು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ನಿಜವಾದ ಗನರನತಿಸಲನ. 
 

ಪ್ಲಸ್ 7 ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು, ಸನಳಿವುಗಳನ್ನು, ಮತ್ನು ಚಿಹ್ನುಗಳು ಲಾವೊಡಿಸಿಯನ್ ಚಚನ್ಗಳು ಗನರನತಿಸಲನ ಸಹ್ಾಯ. 
 

 

 

ಜೀಸಸ್ ಅವರ ಚರ್ಚ್ ಮನುಂದನವರಿಸಲನ ಹ್ನೀಳಿದರನ 
(ಮ್ಾಾಥ್ಯಾ 16:18) 



ಟ್ರೂ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಇಂದು ಎಲ್ಲಿ? 

 

18 ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು, ಸನಳಿವುಗಳನ್ನು, ಮತ್ನು ಚಿಹ್ನುಗಳು ಮತ್ನು ಸನಳುು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ನಿಜವಾದ ಗನರನತಿಸಲನ. 
 

ಪ್ಲಸ್ 7 ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು, ಸನಳಿವುಗಳನ್ನು, ಮತ್ನು ಚಿಹ್ನುಗಳು ಲಾವೊಡಿಸಿಯನ್ ಚಚನ್ಗಳು ಗನರನತಿಸಲನ ಸಹ್ಾಯ. 
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ಕವರ್: ಯೇಸುವಿನ್ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಸಿುೇಪ್ ಿಸ್ ಅಥ್ವಾ ಬಳಕ  ಚೌಕ ಸರಜಿಯಂಥ್ ಕಂಬ ಎಂದು? 

ಸಾವ್ಜನಿಕ ಡ ರಮೇನ್ ಎಂದು ಜಾಯ್ಸ್ ಥಿಯಲ್, ವ ಸಿುಿನಿಸುರ್ ಅಬಿ ಹ ರರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲಾಿ 
ಫೇಟ ರೇಗಳು. 
 

ಯೆೀಸನ ಸಮ್ಾಧಿ ಅವರ ಚರ್ಚ್ ವಿರನದಧ ಮೀಲನಗನೈ ತಿಳಿಸಿದರನ. ಚರ್ಚ್ ಇುಂದನ ಅಲ್ಲಲ ನಿಮಗನ ಗನಯತನುೀ? 

 

ನಿೀವು ಖಚಿತ್ವಾಗಿರನವಿರಾ? ನಿೀವು ನಿಜವಾದ "ಮ್ಾಡಾಳು" ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎುಂದನ ಸಿದಧರಿದ್ಾಾರನ ಮತ್ನು 
ಕನೀವಲ ಒುಂದನ ಕನೀಳುಗ ಅಲಲ? ನಿೀವು ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಬಗನೆ ಸತ್ಾ ನಿಭಾಯಿಸಬಲಲ? 

 

http://www.ccog.org/


ಅತ್ನಾತ್ುಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ನು ಕನಟ್ಟದ್ಾಗಿ ಗನುಂಪ್ು ಇುಂದನ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಬುಂಬಸನತ್ುದ್ನ? 

 

"ಎಲಾಲ ಸುಂತ್ರನ ವಿತ್ರಿಸಲಾಯಿತ್ನ ಒಮೆ ನ್ುಂಬಕನ ಶ್ಿದ್ನಧಯಿುಂದ ವಾದಿಸಿದರನ" ಸಿದಧವಿರನವ ಅಥ್ವಾ 
ನಿೀವು ಒುಂದನ ನ್ಕಲ್ಲ ಬಯಸನತಾುರನ ಬಯಸನವಿರಾ? ನಿಮೆ ಭಾವನನಗಳ ಅವಲುಂಬಸಿವನ ಬನೀಕನ ಅಥ್ವಾ 
ನಿರ್್ರಿಸಲನ ದ್ನೀವರ ಪ್ದ? 

 

ನಿೀವು ನಿಜವಾಗಿಯಯ ಬನೈಬಲ್ ಮ್ಾನ್ದುಂಡಗಳನ್ನು ನ್ುಂಬಕನ? ನಿೀವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು, ಚಿಹ್ನುಗಳು, ಮತ್ನು 
ಸನಳಿವುಗಳನ್ನು ದ್ನೀವರ ನಿಜವಾದ ಮತ್ನು ಮನುಂದನವರಿಕನ ಚರ್ಚ್ ಗನರನತಿಸಿಕನಯಳುಲನ ಗನಯತಾು? 

 
 
 

ಪ್ರಿವಿಡಿಗಳನ್ನು 
 

1. ಚರ್ಚ್ ಮನುಂದನವರಿಸಿ ಬಯಸನವಿರಾ? 

 

2. ಚಿಹ್ನುಗಳು ಟ್ಯಿ ಚರ್ಚ್ ಗನರನತಿಸನವುದನ 
 

3. ಹ್ನಯಸ ಒಡುಂಬಡಿಕನಯಲ್ಲಲ ಕಾಲದಲ್ಲಲ ಏನಾಯಿತ್ನ? 

 

4. ದ್ನೀವರ ಚರ್ಚ್ ಅತ್ಾುಂತ್ ನಿಷ್ಾಾವುಂತ್ ಆಗಿದ್ನ? 

 

5. ಸಾರಾುಂಶ್ ಟ್ಯಿ ಚರ್ಚ್ ಗನರನತಿಸಲನ ದೃಷ್ಾಟುಂತ್ಗಳು, ಸನಳಿವುಗಳನ್ನು, ಮತ್ನು 
ಚಿಹ್ನುಗಳು  
 

CCOG ವನಬನಸೈಟ್ೆಳು ಮತ್ನು ಹ್ನಚಿಿನ್ ಮ್ಾಹಿತಿಗಾಗಿ 

 



1. ಚರ್ಚ್ ಮನುಂದನವರಿಸಿ ಬಯಸನವಿರಾ? 

 
ಚಚೆ್ಳು ಸಾವಿರಾರನ ಮತ್ನು ಜನ್ರ ಶ್ತ್ಕನಯೀಟಿ 

 

ಕ್ರೂಸುನ್ ಚರ್ಚ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಂದು ಹ ೇಳಕ ರಳುುವ ಪೂಮುಖ ಸ ೈದಾಧಂತಿಕ ಸಮರಹಗಳನ್ುು 
ಸಾವಿರಾರು ಇವ . ಹಲವರು ಗಂಭೇರವಾಗಿ ಕ ೈಸು ಧ್ಮ್ದ ಏಕತ  ಬಗ ೆ. ಎರಡು ಶತಕ ರೇಟಿ ಜನ್ರು 
ಆ ಚಚು್ಗಳು ಭಾಗವಾಗಿ ನ್ಂಬಲಾಗಿದ . ಭಾರಿ ಚರ್ಚ್ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್? 

 

ಒಂದು ವಾಸುವವಾಗಿ, ದಿಗ್ರಮಯುಂಟ್ುಮಾಡುವ, ಆದರ  ನಿಜವಾದ, ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಜನ್ರು ಎಲಾಿ 
ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚಚು್ಗಳು ಬ ೈಬಲ್ ಅವರ ನ್ಂಬಕ ಗಳು ಮತುು ಸಿದಾಧಂತಗಳನ್ುು ಪಡ ಯಲು ಹಕುು 
ಎಂದು ತಿಳಯುವುದು ತ ರೇರುತುದ  ಆದರರ, ರಿಯಾಲ್ಲಟಿ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂದು ಹ ೇಳಕ ರಳುುವ 
ಸುಮಾರು ಎಲಾಿ ಚಚು್ಗಳು ಆಗಾಗ ೆ ಬ ೈಬಲು ಮತುು ಅವಲಂಬಸಿರುವ ಆಗಿದ  ತಮಮ ನ್ಂಬಕ ಗಳು 
ಪ್ ೇಗನ್ ಸಂಪೂದಾಯಗಳು! 
 

ಎಂದು ತಮಮ ಸಾಂತಾನ್ ಸಂಪೂದಾಯಗಳು, ಸಂಸೃತಿ, ಮತುು / ಅಥ್ವಾ ಸಮಾಜದ ವಿರುದಧ 
ಹ ರೇಗುತುದ  ಎಂದು ಬಹುತ ೇಕ ಯಾವುದ ೇ ಬ ೈಬಲ್ ಪೂಣ್ ಸತಯಗಳು ಬ ರೇಧಿಸುವುದಾಗಿ. 
 

ನಿೇವು ನಿಜವಾಗಿಯರ ನಿಜ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ುು ನಿೇವು ಗುರುತಿಸುವಿರಾ? 

 

ನಿೇವು ಸುಳುು ಚಚು್ಗಳು ನಿವಾರಿಸುವುದಕ ು ಸುಲಭ ಸಾಕ್ಷ್ೂಗಳನ್ುು ಇವ ? ಈ ಸಾಕ್ಷ್ೂಗಳನ್ುು, 
ಚ್ಚಹ ುಗಳು, ಮತುು ಸುಳವುಗಳನ್ುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಮ ಮನ್ಸು್ ಮತುು ಹೃದಯ ತ ರ ಯಲು 
ಸಿದಧರಿದದರ , ಉತುರವನ್ುು ಬಹಿರಂಗ ಮತುು ಏಕ  ಇದು ನಿಜ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಇಂದು ಅಲಿ್ಲ ತಿಳಯಲು 
ನಿರ್ಾ್ಯಕ ಮತುು ನಿೇವು ಅಥ್್ ಕಾಣಿಸುತುದ  ನಾವು ಉತಾ್ಹ ಹ ರಂದಿರಬ ೇಕು ಏಕ  ದ ೇವರ 
ಯೇಜನ  ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ ಕ ಲಸ. 
 

ಬ ೈಬಲ್ ಕಲ್ಲಸುತುದ  ಅನ ಾೇಷಿಸಲು ಮತುು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು. ದ ೇವರ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ 
ನಿಮಮ ಪೂಯಾಣ ಸಾಾಗತ. 
 



ಜೀಸಸ್ ಅವರ ಚರ್ಚ್ ಮನುಂದನವರಿದಿದನಾ ಟಾಟ್ 

 

ಜಿೇಸಸ್ ಅವರ ಚರ್ಚ್ ಈ ವಯಸಿ್ನ್ ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ರವರ ಗ  ಮುಂದುವರಿದಿದುದ ಕಲ್ಲಸಿದ: 
 

... ನಾನ್ು ನ್ನ್ು ಸಭ ಯನ್ುು ಕಟ್ುುವ ನ್ು, ಮತುು ಹ ೇಡಸ್ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ುು ಇದು 
ಜಯಸಲಾರವು. (ಮಾಯಥ್ರಯ 16:18, ನ್ರಯ ಕ್ರಂಗ್ ಜ ೇಮ್ಸ್ ಆವೃತಿು ನಿೇಡದ ಹ ರರತು 
ಉದದಕರು) 
 

... ನಾನ್ು ನ್ನ್ು ಸಭ ಯನ್ುು ಕಟ್ುುವ ನ್ು, ಮತುು ಅಧ ರೇಲ ರೇಕದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ುು ಇದು 
ಜಯಸಲಾರವು. (ಮಾಯಥ್ರಯ 16:18, ನ್ರಯ ಅಮರಿಕನ್ ಬ ೈಬಲ್, ಕಾಯಥ ರಲ್ಲಕ್ಸ ಬಶಪ್ಸ್ ಆಫ್ 
ಅಮೇರಿಕಾ ಕಾನ್ಫರ ನ್್ ಮರಲಕ ಪುಟ್ ಔಟ್) 
 

   "ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರ, ತಂದ ಯ ಹ ಸರಿನ್ಲಿ್ಲ ಮತುು ಸನ್ ಮತುು ಪವಿತೂ ಆತಮದ ಅವುಗಳನ್ುು 
ಬಾಯಪ್ ುೈಜ್ ನಾನ್ು ಹ ರಂದಿರುವ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಪ್ಾಲ್ಲಸುವಂತ  ಅವರಿಗ  20 ಬ ರೇಧ್ನ  
ಪರಲ ರೇಕದಲಿ್ಲಯರ ಭರಲ ರೇಕದಲಿ್ಲಯರ ಮೇಲ  ಮಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ . ಆದದರಿಂದ ಮತುು ಎಲಾಿ 
ರಾಷ್ರಗಳ ಅನ್ುಯಾಯಗಳ ಮಾಡಲು, ನಿಮಗ  ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ; ಇಗ ರೇ, ನಾನ್ು ನಿೇವು 
ಯಾವಾಗಲರ ಸಹ ವಯಸು್ ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ am ". (ಮಾಯಥ್ರಯ 28: 18- 20) 

 
 

ಯಾವುದ ೇ ಸಾವು (ಹ ೇಡಸ್ / ಅಧ ರೇಲ ರೇಕದ) ಅಥ್ವಾ ಸಮಯ (ಈ ವಯಸಿ್ನ್ ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ) 
ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ವಿರುದಧ ಮೇಲುಗ ೈ ಮಾಡುತುದ . ಏಸುಕ್ರೂಸುನ್ ಬ ರೇಧ್ನ ಗಳಲಿ್ಲ ಇಡಿೇ 
ಚರ್ಚ್ ಅವಧಿಯುದದಕರು ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ರರಪಿಸುವ ಗುಂಪು (ಅಥ್ವಾ ಅನ ೇಕ ಗುಂಪುಗಳು) 
ಇರಬ ೇಕು ಎಂದು ಸಾಬೇತು. ಇಡಿೇ ವಿಶಾದಾದಯಂತ ತಂದ  ಕರ ಯುತಾುನ  ಸಹಾ (ಜಾನ್ 6:44): ಈ 
ಚರ್ಚ್ ಜಿೇಸಸ್ (19-20 ಮಾಯಥ್ರಯ 28) ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಕಲ್ಲಸಲು ಎಂದು. 
 

ಜಿೇಸಸ್ ಮುಂಚ್ಚತವಾಗಿ, ಇತಿಹಾಸ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಬಗ ೆ ಕಲ್ಲಸಲಾಗುತುದ . ಅವರು 
ಸಂದ ೇಶಗಳನ್ುು ಅವರು ರಿವ ಲ ಶನ್ ಪುಸುಕ 2 ನ ೇ ಮತುು 3 ನ ೇ ಅಧಾಯಯಗಳಲಿ್ಲ ಚಚ್ಚ್ನ್ ನಿೇಡಿದರು 
ಮಾಡಿದರು. 



 

ಬ ೈಬಲ್, ಧಾಮಿ್ಕ ಬರಹಗಳು ಮತುು ಜಾತಯತಿೇತ ಇತಿಹಾಸ ವ ೇಳ  ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ರ ರೇಮನ್ ಮತುು 
ನಿಷಾಾವಂತ ನ್ಂತರದ ರ ರೇಮನ್ ಚರ್ಚ್ ನ್ಂಬಕ ಯನ್ುು, ನಿಜ ಚರ್ಚ್ ನಿಜವಾದ ಅಭಯಥಿ್ಗಳು, 
ಚರ್ಚ್ ಅವಧಿಯುದದಕರು ತ ರೇರಿಸಬಹುದು, (ಅದ ೇ ಬ ರೇಧ್ನ ಗಳು ಮತುು ಆಚರರ್ ಗಳು ಇದದರು 
ಯಾರು ಎಂದು . ಜರಡ್ 3). 

 

ರಿಂದ ಚರ್ಚ್ ವಯಸು್ ಕ ರನ ಗ ರಂಡಿತು ಮಾಡಿಲಿ ಯೇಸು ಇನ್ರು ಹಿಂತಿರುಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದು, ನಿಜವಾದ 
ಚರ್ಚ್ ಅಸಿುತಾದಲಿ್ಲರಬ ೇಕು. ಆದರ  ಎಲಿ್ಲ? 

 

ಅನ ೇಕ ಸಾಧ್ಮ್ಪರಿತಾಯಗಿ ನ್ಡ ದಿವ  ಎಂದು 21 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ದಲಿ್ಲ ಕ್ರೂಸುನ್ ನಿಜವಾದ ಏಕ ೈಕ 
ಚರ್ಚ್ ಕ ೇವಲ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತ ಗಳನ್ುು ನಿಜವಾಗಿಯರ ವಾಸುವವಾಗಿ: ಇದು ಒಂದು ಅಥ್ವಾ ಹ ಚುಿ 
ಚಚು್ಗಳು ಅತಯಂತ ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ ಪೂಭಾವ ಗುಂಪು ಎರಡರ, ಅಥ್ವಾ ಚಚು್ಗಳು 
ಚರ್ಚ್ ಅಥ್ವಾ ಗುಂಪು ಕ ಲವು ಇತರ, ಹ ಚುಿ ನಿಜವಾಗಿಯರ ರ ರೇಮನ್ ಮತುು ಬ ೈಬಲು ಮರಲ 
(ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಪೂಕಟ್ನ  2, 3, ಮತುು 17). 

 

ಬ ೈಬಲ್ ನ್ಂಬುವ ನ್ಮಗ  ಆ, ಯಾವುದ ೇ ಇತರ ಆಯುಗಳನ್ುು ಇವ . ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ನಿಜವಾದ 
ಅಭಯಥಿ್ (ಗಳು) ಆರಂಭಕ ರ ರೇಮನ್ ಚರ್ಚ್ ವಾಸುವವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ  ಅದ ೇ ಬ ರೇಧ್ನ ಗಳು 
ಮತುು ಆಚರರ್ ಗಳು ಇಂದು ಒಬಿ ಅಥ್ವಾ ಹ ಚುಿ ಗುಂಪುಗಳು ಎಂದು. 
 

ಬನೈಬಲ್ ಸಾಧಿಸಿ ಆಲ್ ಥಿುಂಗ್ಸಸ ಕಲ್ಲಸನತ್ುದ್ನ 
 

ಅನ ೇಕ ಎಚಿರಿಕ ಯಂದ ಅವರು ಹಾಜರಾಗಲು ಚರ್ಚ್ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲಿ. ಅನ ೇಕ ಎಲಾಿ ಧ್ಮ್ಗಳ 
ಅದ ೇ ಸಥಳದಲಿ್ಲ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕ ೈಸು ಧ್ಮ್ದ ಮತುು ಇಂಟ್ರ್ ಜನ್ಸಮರಹದ ಹಕುು ನ್ಂಬುತಾುರ . 
ಇನ್ರು ಯೇಸು ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಧಾನ್ ("ಸುಲಭ ವಿಧಾನ್") ವಿನಾಶ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ಮತುು ಕ ಲವ ೇ 
ಸಾವಿವರಗಳು ಈ ವಯಸಿ್ನ್ಲಿ್ಲ (: 13-14, ಕ ಜ ವಿ ಮಾಯಥ್ರಯ 7) ನ ೇರ ಮತುು ಕ್ರರಿದಾದ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ 
ಹ ೇಗ  ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ. 
 

ನಿಮಮ ಚರ್ಚ್ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಒಂದು ಇಲಿವೇ ಎಂಬುದನ್ುು ಸಾಬೇತು ಬಗ್ ಮಾಡಬ ೇಕು? 



 

ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಜನ್ರು ಪೂಮುಖ ಧ್ಮ್ ತಮಮ ಕುಟ್ುಂಬ ಅಥ್ವಾ ಸಥಳೇಯ ಸಂಸೃತಿ ಸಿಾೇಕರಿಸುತುದ  
ಯಾವುದ ೇ ಸಿಾೇಕರಿಸಲು. ಕ ಲವು, ಆದರರ, ತಮಮ ಜಿೇವಿತಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಬದಲಾವರ್ ಗಳನ್ುು 
ಮಾಡುತುದ . ರಿೇತಿಯ ಬದಲಾವರ್ ಗಳು ಭಾವನ , ಅನ್ುಕರಲಕಾುಗಿ ಕ ಲವು, ಮತುು ಸಿದಾಧಂತ ಕ ಲವು 
ಆಧ್ರಿಸಿರುತುವ . ಕ ಲವು ಅವರು ಅತಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಭಾವನ  ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಆಯು. 
ಇತರ  ಸಾಮಿೇಪಯ, ಯುವ ಮತುು / ಅಥ್ವಾ ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯ್ಕೂಮಗಳು ಆಧ್ರಿಸಿ ಆರಿಸಿ, 

ಅಥ್ವಾ ಹ ೇಗಾದರರ ಇದು ವೃತಿು ಜಿೇವನ್ದಲಿ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಕಾರಣ. 
 

ನಿೇವು ಏನ್ು ಮಾಡಬ ೇಕು? 

 

ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಪ್ಾಲ್ ಬರ ದ (ಗ  ಪ್ರೂಟ ಸ ುಂಟ್ ಮತುು ಕಾಯಥ ರೇಲ್ಲಕ್ಸ ಒಪಿುಕ ರಂಡು ಹ ರಸ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಅನ್ುವಾದಗಳು ಪೂಕಾರ): 
 

ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಸಾಧಿಸಿ; ಉತುಮ ಇದು ಎಂದು ವ ೇಗದ ಹಿಡಿದುಕ ರಳು. (1 ಥ ಸ 5:21, 

ಕ ಜ ವಿ) 
 

ಆದರ  ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಸಾಬೇತು; ಉತುಮ ಇದು ಎಂದು ವ ೇಗದ ಹಿಡಿದುಕ ರಳು. (1 
ಥ ಸ 5:21, ಡ ರಉಅಯ್ಸ -ರ ೈಮ್ನ ಬ ೈಬಲ್ DRB) 

 

ಮತುು ನಿೇವು ದ ೇವರ ಉತುಮ ಮತುು ಸಿಾೇಕಾರಾಹ್ ಮತುು ಪರಿಪೂಣ್ ಇಚ ೆಯನ್ುು ಏನ್ು 
ಸಾಬೇತು ಎಂದು, ಇಹಲ ರೇಕವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸದ  ಇಲಿ, ಆದರ  ನಿಮಮ ಮನ್ಸಿ್ನ್ 
ನ್ವಿೇಕರಿಸುವ ಮರಲಕ ಪರಿವತಿ್ಸಲು. (ರ ರೇಮನ್ುರು 12: 2, NKJV) 

 

ಮತುು ಈ ಇಹಲ ರೇಕವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸದ  ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ; ಆದರ  ನಿಮಮ ಮನ್ಸಿ್ನ್ 
ಹ ರಸತನ್ವನ್ುು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ನಿೇವು ಉತುಮ, ಮತುು ಸಿಾೇಕಾರಾಹ್, ಮತುು ದ ೇವರ 
ಪರಿಪೂಣ್ ಇಚ ೆಯನ್ುು ಏನ್ು ಸಾಬೇತು ಎಂದು. (ರ ರೇಮನ್ುರು 12: 2, DRB) 

 

ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಇಂದು ಅಲಿ್ಲ ನಿೇವು ಗಳಸಿವ ? ನಿೇವು ಹ ರಂದಿರುವಂತಹ ಭಾವಿಸಿದರ , 



ನಿೇವು ನಿಜವಾಗಿಯರ ಬ ೈಬಲ್ ಮಾನ್ದಂಡದ ಬಳಸುತಾುರ ? 

 

ಚರ್ಚ್ ಆರುಂಭಿಸಿತ್ನ? 

 

ಚರ್ಚ್ ಇಂದು ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಉತುಮ ಕಲುನ ಯನ್ುು ಪಡ ಯಲು, ಇದು ಶುರುವಾದ ನ ರೇಡಲು 
ಉತುಮ ಕಲುನ  ಎಂದು. ಮಾಯಥ್ರಯ 16:18 ಯೇಸು ತನ್ು ಚರ್ಚ್ "ಈ ಬಂಡ ಯ ಮೇಲ " ನಿಮಿ್ಸಲು 
ಹ ೇಳದರು (ಸಾತಃ ಅಥ್್, ಕಾಯದ ಗಳು 4: 10-11; 1 ಕ ರರಿಂಥ್ 10: 4) ಮತುು ಪವಿತೂ ಆತಮದ 
(ಜಾನ್ 16 ಕಳುಹಿಸುತಿುದದರು: 7; ಸಿಎಫ್ ಜಾನ್ 14:26). ಈ ಪ್ಾೂರಂಭಸಿರಲ್ಲಲಿ? 

 
ಇದು ಅವರು ಪುನ್ರುಜಿಜೇವನ್ಗ ರಳಸಲಾಯತು ಐವತುು ದಿನ್ಗಳ ನ್ಂತರ ಪ್ಾೂರಂಭವಾಯತು. 
 
ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಪ್ ಂಟ ಕ ರೇಸ್ು ಸಿ ದಿನ್ದಂದು ಆರಂಭಸಿದರು. 31 ಕ್ರೂ.ಶ., ಪವಿತೂ ಆತಮದ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ  ರಲಿ್ಲ. ಹ ೇಗ  ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಪ್ಾೂರಂಭಸಿದರು ಬಗ ೆ ಕೃತಯಗಳ ಬುಕ್ಸ ಎರಡನ ೇ 
ಅಧಾಯಯದ ಕ ಳಗಿನ್ ಗಮನಿಸಿ: 

 
ಪ್ ಂಟ ಕ ರೇಸ್ು ದಿನ್ ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಸಥಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಒಪುಂದದ 
ಎಲಾಿ ಇದದರು ... 4 ಮತುು ಅವರು ಎಲಾಿ ಪವಿತೂ ಆತಮದ ತುಂಬದ ಮತುು ಆತಮದ ಹ ೇಳಕ  
ನಿೇಡಿದ ಮಾಹಿತಿ, ಇತರ ನಾಲ್ಲಗ ಯನ್ುು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ಾೂರಂಭಸಿದರು. (ಕಾಯದ ಗಳು 2: 

1,4) 

 
ಆದರ  ಪ್ ೇತೂನ್ು ಹನ ರುಂದು ನಿಂತಾಗ, ತನ್ು ಧ್ವನಿ ಬ ಳ ದ ಮತುು ಅವರಿಗ  
 

"ಜುಡ ೇ ಮನ್ ಯರರಸಲ ೇಮಿನ್ಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಎಲಾಿ, ಈ ನಿೇವು ಕರ ಯಲಾಗುತುದ  
ಅವಕಾಶ, ಮತುು 22 ... ನ್ನ್ು ಮಾತುಗಳನ್ುು ನ್ಂಬುವಂತ " ಇಸ ೂೇಲ್ ಪುರುಷ್ರು, ಈ 
ಪದಗಳನ್ುು ಕ ೇಳಲು: ನ್ಜರ ೇತಿನ್ ಯೇಸುವಿನ್, ಪವಾಡ ನಿಮಗ  ದ ೇವರ 
ಪೂಮಾಣಿೇಕರಿಸಲುಟ್ು ಒಂದು ಮಾಯನ್, ಅದು್ತಗಳ , ಮತುು ಸಹ ನಿಮಮನ್ುು ನಿೇವು 
ದ ೇವರನ್ುು ನಿಮಮ ಮಧ ಯ ಅವನ್ನ್ುು ಮರಲಕ ತ ರೇರುತಿುದದರು ಚ್ಚಹ ುಗಳು, - 23 ಹಿಮ್ಸ, 



ನಿಧ್್ರಿಸಲಾಗುತುದ  ಉದ ದೇಶ ಮತುು ದ ೇವರ ಮುನ್ುರಿವು ವಿತರರ್ ಯಾಗಿದ  ನಿೇವು ಕಾನ್ರನ್ು 
ರಹಿತ ಕ ೈಗಳನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ರಂಡಿದದರರ ಶ್ಚಲುಬ ಗ  ಹಾಕ್ರದರು, ಮತುು ಸಾವಿಗ  
ಪುಟ್; 24 ದ ೇವರಿಗ  ಇದು ಅವರು ಹಿಡಿಯಬ ೇಕು ಎಂದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿುರಲ್ಲಲಿ ಏಕ ಂದರ , 
ಅಪ್ಸ ಬ ಳ ದ, ಸಾವಿನ್ ನ ರೇವು loosed ನ್ಂತರ ... 
 

"ಆದದರಿಂದ ಎಲಾಿ ಇಸಾೂಯೇಲ್ಲನ್ ಮನ ತನ್ದವರು ದ ೇವರ, ಲಾಡ್್ ಮತುು ಕ್ರೂಸುನ್ ಎರಡರ 
ನಿೇವು ಶ್ಚಲುಬ ಗ  ಅವರಲಿ್ಲ ಈ ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ವಿಶಾಾಸದಿಂದ ತಿಳಸಿ." 
 
ಅವರು ಈ ಕ ೇಳದ ಈಗ, ಅವರು ಹೃದಯಕ ು ಕತುರಿಸಿ, ಮತುು ಪಿೇಟ್ರ್ ಮತುು ದ ೇವದರತರು 
ಉಳದ ಹ ೇಳಲಾಗುತುದ  ", ಪುರುಷ್ರು ಮತುು ಸಹ ರೇದರರು ನಾವು ಏನ್ು ಮಾಡಬ ೇಕು?" 

 
ಆಗ ಪ್ ೇತೂನ್ು ಅವರಿಗ , 

 

"ತ ವಳುವ, ಮತುು ನಿೇವು ಪೂತಿ ಒಂದು ಯೇಸು ಕ್ರೂಸುನ್ ಹ ಸರಿನ್ಲಿ್ಲ ಪ್ಾಪಗಳ 
ಉಪಶಮನ್ ಬಾಯಪ್ ುೈಜ್ ಅವಕಾಶ;. ಮತುು ನಿೇವು ಪವಿತೂ ಆತಮದ ಉಡುಗ ರರ ಯಾಗಿ 
ಸಿಾೇಕರಿಸಲು ಹಾಗಿಲಿ 39 ಭರವಸ ಯನ್ುು ನಿಮಗ  ಮತುು ನಿಮಮ ಮಕುಳಗ  ಆಗಿದ , 
ಮತುು ಎಲಾಿ ಯಾರು ಅನ ೇಕ ನ್ಮಮ ದ ೇವರಾದ ಕರ  ಎಂದು, ದರರದಿಂದ ಇವ . " 

 
ಮತುು ಅನ ೇಕ ಇತರ ಪದಗಳನ್ುು ಅವರು ಹ ೇಳುವ ಸಾಕ್ಷ್ೂ ಮತುು ಅವುಗಳನ್ುು 
ಪ್ ೂೇರ ೇಪಿಸಿದರು, 41 ನ್ಂತರ ಸಂತ ರೇಷ್ದಿಂದ ತನ್ು ಪದ ಪಡ ದವರಲಿ್ಲ ಬಾಯಪ್ ುೈಜ್ 
ಮಾಡಲಾಯತು "ಬ ಈ ದುರುಳ ಪಿೇಳಗ ಯಂದ ಉಳಸಲಾಗಿದ ."; ಮತುು ಆ ದಿನ್ ಮರರು 
ಸಾವಿರ ಆತಮಗಳು ಅವರಿಗ  ಸ ೇರಿಸಲಾಯತು. 42 ಅವರು ರ ರಟಿು ಮುರಿಯುವದರಲಿ್ಲ, 

ದ ೇವದರತರು 'ತತಾ ಮತುು ಅನ ರಯೇನ್ಯತ  ದೃಢವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯತು ಮತುು 
ಪ್ಾೂಥ್್ನ ಗಳಲಿ್ಲ ... 47 ದ ೇವರ ಹ ರಗಳದಾದರ  ಮತುು ಎಲಾಿ ಜನ್ರು ಪರವಾಗಿ 
ಹ ರಂದಿರುವ. ಮತುು ಲಾಡ್್ ಚರ್ಚ್ ದ ೈನ್ಂದಿನ್ ಉಳಸಲಾಗಿದ  ಎಂದು ಯಾರು 
ಸ ೇರಿಸಲಾಗಿದ . (ಕಾಯದ ಗಳು 2:14, 22-24, 36-42, 47) 



 
ದ ೇವರ ದ ೈನ್ಂದಿನ್ ಚರ್ಚ್ ಸ ೇರಿಸುತಿುತುು. ಇದು ಆ ಪಶಾಿತಾುಪ ಮತುು ದಿೇಕ್ಷಾಸಾುನ್ ಎಂದು 
ಗಮನಿಸಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಾಧ್ಯವಾಯತು ಯಾರು ಎರಡರ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ 
ಸ ೇರಿಸಲಾಯತು. ನಿಷಾಾವಂತ ದ ೇವದರತರು 'ಸಿದಾಧಂತ ಮುಂದುವರ ಯತು ಗಮನಿಸಿ. ಈ 
ಸುಳವನ್ುು ನಿೇವು ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಮತುು ಕ ೇವಲ ಕ್ರೂಸುನ್ ಚರ್ಚ್ ಎಂದು ಹ ೇಳಕ ರಳುುವ ಆ 
ನ್ಡುವಿನ್ ವಯತಾಯಸವನ್ುು ಅಥ್್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. 
 
ಚರ್ಚ್ ಏನ್ನ? 

 

"ಚರ್ಚ್" ಎಂದು ಅನ್ುವಾದ ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಪದ " ಏಕ ುೆಸಿಅ " ಎಂಬ ಅಥ್್ವನ್ುು ಎಂದು 
ಲ್ಲಪಯಂತರ ಗಿೂೇಕ್ಸ ಪದದಿಂದ ಬರುತುದ  ಬ ೈಬಲ್ ಸಹ ಚರ್ಚ್ ಕ್ರೂಸುನ್ ದ ೇಹದ ಪೂತಿನಿಧಿಸುವ 
ಕಲ್ಲಸುತುದ  "ಒಂದು ಕರ ದರು ವಿಧಾನ್ಸಭಾ.": 

 
ಮತುು ಅವರು ದ ೇಹದ, ಚರ್ಚ್, ಯಾರು, ಪ್ಾೂರಂಭದಲಿ್ಲ, ಸತುವರ ರಳಗಿಂದ ಚ ರಚಿಲು ಎಲಾಿ 
ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಪ್ಾೂಮುಖಯತ ಗ  ಹ ರಂದಿರುವಂತಹ 
ಮುಖಯಸಥರಾಗಿರುತಾುರ .(ಕ ರಲ ರಸ ್ಯವರಿಗ  1:18) 

 

... ಕ್ರೂಸುನ್ ಅವರ ದ ೇಹವನ್ುು ಸಲುವಾಗಿ, ಇದು ಚರ್ಚ್ (ಕ ರಲ ರಸ ್ಯವರಿಗ  1:24) ಫಾರ್ 

 
ಆದದರಿಂದ, ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ನ್ಮಮ ಅನ ಾೇಷ್ರ್ ಯಲಿ್ಲ ನ್ಮಗ  ನ್ಂಬಕ , ಜಿೇಸಸ್ ಮತುು ಅವನ್ ಮರಲ 
ದ ೇವದರತರು ಬ ರೇಧ್ನ ಗಳು ಮುಂದುವರ ಯತು ಎಂದು ನಿಷಾಾವಂತ ಭಕುರ ದ ೇಹದ 
ಹುಡುಕುತಿುರುವ. ಚರ್ಚ್ "ಆಧಾಯತಿಮಕ ಮನ " (1 ಪ್ ೇತೂ 2: 5), ಮತುು ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಸಂಸ ಥ ಅಥ್ವಾ 
ಇತಿಹಾಸದುದದಕರು ನಿಗಮ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿಲಿ. 
 
ಒುಂದನ ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಏನ್ನ? 

 



ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್, ಯೇಸುವಿನ್ ಬಳಗ  ಕರ  ಒಪಿುಕ ರಂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಾೂಯಶ್ಚಿತುವನ್ುು 
ಬಾಯಪಿುಸಮ್ಸ, ಮತುು ವಾಸುವವಾಗಿ ದ ೇವರ ಪವಿತೂ ಆತಮದ (ಕಾಯದ ಗಳು 2:38) ಪಡ ದರು 
ಒಂದಾಗಿದ . ಸಹಜವಾಗಿ, ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು ಅನ ೇಕ ಎಂದು ಹ ೇಳಕ ರಳುುತಾುರ . 
 
ಎಚಿರಿಕ  ಸಹ ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಪ್ಾಲ್ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ದ ೇವರ ಸಿುರಿಟ್ ತಮಮಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಮತುು 
ಅವರು ಹಾಗ  ಯಾರು ಹ ಚುಿ ಜಿೇವನ್ದ ಒಂದು ವಿಭನ್ು ರಿೇತಿಯ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು 
ಹ ರಂದಿದ  ಬರ ದ: 

 
ಆದರ  ನಿೇವು ವಾಸುವವಾಗಿ ದ ೇವರ ಸಿುರಿಟ್ ನಿೇವು ಅಡಕವಾಗಿದ  ವ ೇಳ , ಮಾಂಸ ಆದರ  
ಆತಮದ ಇವ . ಯಾರಾದರರ ಕ ೈಸ್ು ನ್ ಹ ರಂದಿಲಿ ವ ೇಳ  ಈಗ, ಅವರು ಅವರ. 10 ಕ್ರೂಸುನ್ು 
ನಿೇವು ವ ೇಳ  ದ ೇಹವು ಪ್ಾಪದ ಡ ಡ್, ಆತಮವು 11 ಸದಾಚಾರ. ಜಿೇವನ್ ಆದರ  ಅವನ್ನ್ುು 
ಸಿುರಿಟ್ ಬ ಳ ಸಿದವರಲಿ್ಲ ನಿೇವು ಸತು ಅಡಕವಾಗಿದ  ಯೇಸುವನ್ುು ಸತುವರ ರಳಗಿಂದ ಕ್ರೂಸುನ್ 
ಬ ಳ ಸಿದವರಲಿ್ಲ ಅವರು ನಿೇವು ಅಡಕವಾಗಿದ  ಯಾರು ತನ್ು ಆತಮನ್ ಮರಲಕ ನಿಮಮ ಮತಯ್ 
ದ ೇಹಗಳನ್ುು ಜಿೇವನ್ದ ನಿೇಡುತುದ . 
 
ಆದದರಿಂದ ಸಹ ರೇದರರ ೇ, ಸಾಲಗಾರರು ಇವ  - ಮಾಂಸದ, ಮಾಂಸ ಪೂಕಾರ 
ಬದುಕಲು ನಿೇವು ಮಾಂಸವನ್ುು ನಿೇವು ಸಾಯುತಾುರ  ಪೂಕಾರ ವಾಸಿಸುತಿುದಾದರ  
ವ ೇಳ  13;. ಆತಮದ ಮರಲಕ ನಿೇವು ದ ೇಹದ ಮಾಡಿದರ  ಸಾವಿಗ  ಕಾಯ್ಗಳು, ನಿೇವು 
ಬದುಕಬ ೇಕು. 14 ದ ೇವರ ಸಿುರಿಟ್ ನ ೇತೃತಾದ ಯಾರಾರು, ಈ ದ ೇವರ 
ಪುತೂರಾಗಿದಾದರ . (ರ ರೇಮನ್ುರು 8: 9-14) 

 
ನಿಜವಾಗಿಯರ ದ ೇವರ ಸಿುರಿಟ್ ಹ ರಂದಿರದ ಆತನ್ ಯಾವುದ ೇ ಇವ . 
 
ಕ ೈಸುರು ಪಿೂೇತಿ ಮತುು ಪಿೂೇತಿ ತ ರೇರಿಸಲು, ಆದರ  ವಿಶಾದ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ ಇವ : 

 



ತಮಮ ಕ ೇಡಿನ್ ಅನಾಥ್ರಿಗ  ಮತುು ವಿಧ್ವ ಯರಿಗ  ಭ ೇಟಿ, ಮತುು ತನ್ುನ ುೇ ವಿಶಾದ ನಿಷ್ುಳಂಕ 
ಇರಿಸಿಕ ರಳುಲು: ತಂದ ಯಾದ ದ ೇವರಿಗ  ಮೊದಲು ಶುದಧ ಮತುು ಕಲುಷಿತವಾದ ಧ್ಮ್ 
ಇದು. (ಜ ೇಮ್ಸ್ 1:27) 

 
ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಪಿೇಟ್ರ್ ಬರ ದಿದಾದರ : 

 
ನಿೇವು ಆದದರಿಂದ ಪಿೂಯರ ೇ, ನಿೇವು ಮೊದಲು ಈ ಅರಿತಿರುತಾುರ , ನಿಮಮ ಸಾಂತ ಸತತ 
ದೃಢತ ಯನ್ುು ಬದುದ ಆಗದಂತ , ದುಷ್ುರ ದ ರೇಷ್ ದರರ ಕಾರಣವಾಯತು ಎಂದು 
ಹುಷಾರಾಗಿರು18 ಆದರ  ನ್ಮಮ ಲಾಡ್್ ಮತುು ಸಂರಕ್ಷ್ಕನಾಗಿ ಜಿೇಸಸ್ ಕ್ರೂಸುನ್ ಕೃಪ್ ಯು 
ಮತುು ಜ್ಞಾನ್ ಬ ಳ ಯುತುವ . ಅವನ್ನ್ುು ಎರಡರ ಈಗ ಮತುು ಎಂದ ಂದಿಗರ ಮಹಿಮ 
ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಅಮನ್. (2 ಪ್ ೇತೂ 3: 17-18) 

 
ಆಧಾಯತಿಮಕ ಬ ಳವಣಿಗ  ಮರಲಕ ಒಬಿರ ಜಿೇವನ್ದಲಿ್ಲ ಬದಲಾವರ್  ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂಬ 
ಒಂದು ಪೂಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ . ಅಲಿದ , ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು ನಿಜವಾದ ನ್ಂಬಕ  "ಎಲ ಿಡ  ವಿರುದಧ 
ಮಾತನಾಡುವ" ಎಂದು ಅಥ್್ (ಕಾಯದ ಗಳು 28:22), ಅದರ ನಾಯಕರ ಆಪ್ಾದನ  
ವಿಷ್ಯವಾಯತು ಇತರ ಧಾಮಿ್ಕ 'ಅಧಿಕಾರಿಗಳು' ಅವುಗಳ ಬ ರೇಧ್ನ ಗಳು ಮತುು ಶ್ಚಕ್ಷ್ಣ 
(ಕಾಯದ ಗಳು 4: 1-21; 6: 9-14) ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು ತಮಮನ್ುು ಶ  ೇಷ್ರ್ ಗ  ಒಳಪಟಿುರುತುದ , 
ಮತುು (ಜಾನ್ 15:20). 

 
ದ ೇವರ ಸುವಾತಾ್ಬ ರೇಧ್ಕ ಡಿಬಾರ್ ಆಪತಿ್ಅನ್ ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಬರ ದರು: 

 
ಇದನ ಟ್ನ ಬ ಟ್ಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧನೈಯ್ ತನಗನದನಕನಯಳುುತ್ುದ್ನ! 

 
ಹಳ ಯ ಪೂವಾದಿಗಳು ಧ ೈಯ್ ಗಂಡಸರು. ದ ೇವರ ಪ್ಾೂಮಿಸ್್ ಲಾಯಂಡ್ ಪೂವ ೇಶ್ಚಸಲು 
ಯುದಧದಲಿ್ಲ ಆರಂಭಸಲು ಜ ರೇಶುವಾ ಹ ೇಳದಾಗ, ಅವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ "ಪೂಬಲ ಮತುು 
ಉತುಮ ಧ ೈಯ್ ಬ" (ಜ ರೇಶ್ 1:. 6). . 



 
ದ ೇವದರತರು ಅವರು ದ ೇವರ ಪವಿತೂ ಆತಮವನ್ುು ಸಿಾೇಕರಿಸಿದಾಗ ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ ನ್ಂತರ, 

ಧ ೈಯ್ ಪುರುಷ್ರು ಸಹ. ಅವುಗಳನ್ುು ನಿರಂತರ ಬ ದರಿಕ ಗಳನ್ುು ಮತುು ಕ್ರರುಕುಳಗಳನ್ುು 
ಮಧ ಯ ಸುವಾತ ್ಯನ್ುು ಸುಲಭದ ಆಗಿತುು. ದ ರಡ್ ಗ ೇಟ್ ಮತುು ಕ್ರರಿದಾದ ಒಂದು 
ಪೂವ ೇಶ್ಚಸುವ ನ್ಡುವ  - ಅವರು ಅನ್ುಸರಿಸುತಿುಲಿ ದ ೇವರ ಮತುು ಮನ್ುಷ್ಯ ಅನ್ುಸರಿಸುತಿುಲಿ 
ನ್ಡುವ  ಆಯು ಬಂತು. ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, "ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಈ ಹ ಸರಿನ್ಲಿ್ಲ 
ಕಲ್ಲಸಲು ನಿೇವು ಚಾಜ್್ ಈವರ ಗ  ನಿಮಮ ಬ ರೇಧ್ನ ಯಲಿ್ಲ ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ ತುಂಬದ ಮತುು 
ನಿೇವು ನ್ಮಗ  ಮೇಲ  ಈ ಮನ್ುಷ್ಯನ್ ರಕು ತರಲು ಉದ ದೇಶ" (ಕಾಯದ ಗಳು 5:28, RSV) ಗ  
ಹ ೇಳುವ. ಉತುರ ಪಿೇಟ್ರ್ ಮತುು ಇತರ ದ ೇವದರತರು ನಿೇಡಿದರು ನ್ಂಬಕ  ಮತುು 
ಧ ೈಯ್ಗಳ ಒಂದಾಗಿತುು: (ಪದಯ 29) "ನಾವು ಬದಲ್ಲಗ  ಪುರುಷ್ರಿಗಿಂತ ದ ೇವರ 
ಪ್ಾಲ್ಲಸಬ ೇಕ ಂದು ಹಾಗಾಗಬಾರದಿತುು '. 
 
ನಿೇವು ದಿನ್ ಅಥ್್ ಇಲಿ ನಿೇವು ನಿೇವು ಕ್ರರುಕುಳ ಯಾರು ಅದ ೇ ಉತುರ ನಿೇಡಲು 
ಹ ರಂದಿರಬಹುದು? 

 
ಇಬೂಯ 11 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಂಬಕ  ಅಧಾಯಯ ಎಂದು ಕರ ಯಲಾಗುತುದ . ಮತುು ನ್ಂಬಕ  
ಅದು ಬಗ ೆ ಮಾತನಾಡಲು. ಜನ್ರ ಎಲಾಿ ಅದರ ರಡನ  ನ್ಂಬಕ  ವಾಸಿಸುತಿುದದರು ತಿಳಸಿದ, 

ಆದರ  ಹ ಚುಿ ಧ ೈಯ್ ಅಗತಯವಿದ . (ಗುಡ್ ನ್ರಯಸ್, ಜನ್ವರಿ, 1981) 

 
ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಅದನ್ುು (; ಪೂಕಟ್ನ  2 ಮತುು 3 ಮಾಯಥ್ರಯ 16:18) ಜಿೇಸಸ್ 
ಹ ೇಳದಂತ , ಕಾಯದ ಗಳು 2 ಪ್ ಂಟ ಕ ರೇಸ್ು ರಿಂದ ಅಸಿುತಾದಲಿ್ಲದ . 
 
ಇನ್ರು, ಕ ೇವಲ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಹುಡುಕುವ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಿ. ಒಂದು ವ ೈಯಕ್ರುಕವಾಗಿ 
ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಅಗತಯವಿದ : 

 



ಆದರ  ಮೊೇಸ ನಿೇವ ೇ ಪದದ ಮಾಡುವವರನ್ುು, ಮತುು ಕ ೇವಲ hearers ಅಲಿ, 

ಎಂದು. (ಜ ೇಮ್ಸ್ 1:22) 

 
ಆದರ  ಮೊದಲ ದ ೇವರು ಮತುು ಅವನ್ ಸದಾಚಾರ ರಾಜಯವನ ುೇ ಹುಡುಕ್ರರಿ, ಮತುು ಈ ಎಲಾಿ 
ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ನಿೇವು ಸ ೇರಿಸಬಹುದು ಹಾಗಿಲಿ. (ಮತಾುಯ 6:33) 

 
ಸತಯ ಕ ೈಸುರು ದ ೇವರ ಆತಮ, ಅಭಾಯಸ ಪಿೂೇತಿ ಧ ೈಯ್, ಮತುು ದ ೇವರ ರಾಜಯಕ ು 
ಉದದವಾಗಿದ . ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಮತುು ಮರಲ ನ್ಂಬಕ ಯ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ುು (ಜರಡ್ 
3) ಕಲ್ಲಸಲು ಮುಂದುವರಿಯುತುದ . 
 

2. ಚ್ಚಹ ುಗಳು ಟ್ರೂ ಚರ್ಚ್ ಗುರುತಿಸುವುದು 
 
ಈಗ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಮಾಡಬ ೇಕು, ಮತುು ಮರಲ ನ್ಂಬಕ ಯನ್ುು ಇರಿಸಿಕ ರಳುಲು ಎಂದು 
ನ ರೇಡಿದ ದೇನ  ಎಂದು, ನಾವು ಈಗ ಕ ಲವು ನಿದಿ್ಷ್ು ಚ್ಚಹ ುಗಳು, ಸುಳವುಗಳನ್ುು, ಮತುು 
ಸಿದಾಧಂತಗಳನ್ುು ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಎಂದು ನ ರೇಡ ರೇಣ. 
 
ಟ್ರೂತ್-ದ ೇವರ ಪದಗಳ ಪವಿತೂವಾಗಿರದ 

 
ಯೇಸು ಹ ರರತುಪಡಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು ಸ ಟ್ ಸ ೈನ್ ಸತಯ ಪವಿತೂವಾಗಿರದ ಎಂದು 
ಹ ೇಳದರು: 

 
ಅವರು ನಾನ್ು ನಿಮಮ ಸತಯ ಮರಲಕ. 17 ಪರಿಶುದಧ ಅವುಗಳನ್ುು ವಿಶಾದ ಇಲಿ ಕ ೇವಲ, 

ವಿಶಾದ ಅಲಿ. ನಿಮಮ ಪದ ಸತಯ. 18 ಜಗತಿುನ್ಲಿ್ಲ ನ್ನ್ಗ  ಕಳುಹಿಸಿದ ಹಾಗ ಯೇ ನಾನ್ು 
ಅವುಗಳನ್ುು ವಿಶಾದ. 19 ಕಳುಹಿಸಲಾಯತು ಹಾಗು ಅವರ ನಿಮಿತು ನಾನ್ು ಅವರು ಸತಯ 
ಪವಿತೂವಾಗಿರದ ಎಂದು, ಮೈಸ ಲ್ಫ ಪರಿಶುದಧ ಮಾಡಿದಾದರ . (ಯೇಹಾನ್ 17: 16-19) 

 



ನ್ಕಲ್ಲ ಅನ ೇಕ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ವಯತಾಯಸ ನಿಜವಾದ ಪೂಮುಖ ಆತಮಹತ ಯ ಚರ್ಚ್ 
ನಿಜವಾಗಿಯರ ದ ೇವರ ಪದ ಆಗಿದ . ಕ್ರೂಸುನ್ ಶೂದಾಧಭಕ್ರುಯನ್ುು ಅತಯಂತ ಕ ಲವು ಅಥ್ವಾ ದ ೇವರ ಪದ 
ಘಷ್್ರ್  ಎಂದು ಪ್ ೇಗನ್ ಮತುು ಇತರ ಮರಲಗಳಂದ ತಮಮ ಸಿದಾಧಂತದ ಬಹುಭಾಗವನ್ುು 
ಪಡ ಯಲು ಚಚು್ಗಳು ಭಾಗವಾಗಿದ . ಸುಳುು ನ್ಮೂತ  ಮಾನ್ವ ರರಪಿಸಿದರು ಧ್ಮ್ಗಳ ನಿಜವಾದ 
ಆಧಾಯತಿಮಕ ಮೌಲಯ (ಕ ರಲ ರಸ ್ಯವರಿಗ  2:23) ಅಲಿ. 
 
ಕ ಲವು ಸರಕು ಚರ್ಚ್ ನಿಧ್್ರಿಸಲು ಅವರ ಭಾವನ ಗಳನ್ುು ನ್ಂಬಕ  ಬಯಸುತಾುರ  ಆದರ , ದ ೇವರ 
ಪದ ಬ ೇರ  ಪೂಮಾಣಿತ-ದ ೇವರ ಹ ರಂದಿಸುತುದ : 

 
ಹೃದಯದಿಂದ ಲಾಡ್್ ಟ್ೂಸ್ು, ಮತುು ನಿಮಮ ಸಾಂತ ತಿಳುವಳಕ  ಮಾಡುವ ;. 6 ನಿಮಮ 
ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ಎಲಾಿ ಅವರನ್ುು ಗುರುತಿಸಿ, ಮತುು ಅವರು ನಿಮಮ ಮಾಗ್ಗಳನ್ುು ನಿದ ೇ್ಶ್ಚಸಲು 
ಹಾಗಿಲಿ 7 ನಿಮಮ ಸಾಂತ ದೃಷಿುಯಲಿ್ಲ ಬುದಿಧವಂತ ಬ ೇಡಿ; ಲಾಡ್್ ಕುರಿತರ ಮತುು ದುಷ್ು 
ನಿಗ್ಮಿಸುತುದ . (ನಾಣುುಡಿ 3: 5-7) 

 
ಹ ಮಮಯಂದ ಹೃದಯದ ಯಾರು ಅವರು ಕಲಹ ಅಪ್ಸ stirs, ಆದರ  ಲಾಡ್್ ಟ್ೂಸ್ು್ ಅವರು 
ಏಳಗ  ನ್ಡ ಯಲ್ಲದ . 26 ತನ್ು ಹೃದಯ ಟ್ೂಸ್ು್ ಅವರು ಮರಖ್, ಆದರ  ಯಾರು 
ಬುದಿಧವಂತಿಕ ಯಂದ ನ್ಡ ದು ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು. (ನಾಣುುಡಿ 28: 25-26) 

 
ಮಾನ್ವರು ಆಧಾಯತಿಮಕವಾಗಿ ಪರಿಪೂಣ್ (: 16-17 2 ತಿಮೊೇತಿ 3) ಮಾಡಬಹುದಾದ ದ ೇವರ 
ಪದದಿಂದ ಸತಯ. 
 
ಕ ಳಗಿನ್ ಸಹ ಗಮನಿಸಿ: 

 
ಕತ್ನ್ ವಾಕಯವು ಸರಿ, ಮತುು ಎಲಾಿ ಅವರ ಕ ಲಸ ಸತಯ ಮಾಡಲಾಗುತುದ . (ಪ್ಾ್ಮ್ಸ್ 33: 4) 

 



"ನಾನ್ು ಕತ್ನ್, ಪಿೂೇತಿ ನಾಯಯಕಾುಗಿ ... ನಾನ್ು ಸತಯ ತಮಮ ಕ ಲಸ ನ ೇರವಾಗಿ, ಮತುು 
ಅವರ ರಂದಿಗ  ನಿತಯವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯನ್ುು ಮಾಡುತುದ . (ಯಶಾಯ 61: 8) 

 
ದ ೇವರ ಕ ಲಸ ಸತಯ ಮಾಡಲಾಗುತುದ , ಮತುು ಕ್ರೂಸುನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಕ ಲಸ ಪೂಮುಖ ಚರ್ಚ್ ಸತಯ 
ಮಾಡುತಿುದ ದ ಮಾಡಬ ೇಕು. 
 
ದ ೇವರ ಮಂತಿೂಗಳು "ಸತಯದ ಪದ" (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ 2 ಕ ರರಿಂಥ್ದವರಿಗ  6: 4-7) ಪೂಶಂಸ ಗ  
ಮಾಡಲಾಗುತುದ , ಮನ್ುಷ್ಯರ ಸಂಪೂದಾಯಗಳಗ  ಹಿಡುವಳ ಗೂಂಥ್ವನ್ುು (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಮಾಕ್ಸ್ 7 

ಘಷ್್ರ್ : 6-8; ಮಾಯಥ್ರಯ 15: 3-9 ). ನಿಜವಾಗಿಯರ ನಿಷಾಾವಂತ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಸಿದಾಧಂತ 
ಸಂಪೂದಾಯಗಳು ಮೇಲ  ದ ೇವರ ಪದ ಇರಿಸುತುದ . 
 
ಪಿೇಟ್ರ್ ಮತುು ಇತರ ದ ೇವದರತರು ಮಾಡಿದಂತ , ನಿಷಾಾವಂತ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ನಾಯಕರು 
ಸಕಾ್ರಿೇ ಅಥ್ವಾ ಧಾಮಿ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (: 27-32 ಕಾಯದ ಗಳು 5) ಅಪಖ್ಾಯತಿಗ  ಸಹ ಸತಯ 
ಬ ರೇಧಿಸುವರು ಇಚ ೆ ಇರಬ ೇಕು. 
 
ಚರ್ಚ್ ಬನೈಬಲ್ಲನ್ ಹ್ನಸರನ ಏನ್ನ? 

 
ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚಚ್ಚ್ಗ  ಒಂದು ಸುಳವು ಹ ಸರು. 
 
ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಪೂಧಾನ್ ಬ ೈಬಲು ಹ ಸರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ದ ೇವರ 
ಚರ್ಚ್" ಎಂದು ಅನ್ುವಾದಿಸಲಾಗುತುದ  (ಕಾಯದ ಗಳು 20:28; 1 ಕ ರರಿಂಥ್ 1: 2; 10:32; 11: 

16,22; 15: 9; 2 ಕ ರರಿಂಥ್ 1 : 1; ಗಲಾತಯದವರಿಗ  1:13; 1 ಥ ಸಲ ರೇನಿಕದವರಿಗ  2:14; 2 

ಥ ಸಲ ರನಿೇಕ 1: 4; 1 ತಿಮೊಥ ಯನಿಗ  3: 5,15). 

 
ಕ ಲವು ಸರಚ್ಚಸಿದಾದರ  ಆದರರ "ಕಾಯಥ ರಲ್ಲಕ್ಸ ಚರ್ಚ್" ಮರಲ ಹ ಸರು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ  ಪದ 
"ಕಾಯಥ ರಲ್ಲಕ್ಸ ಚರ್ಚ್" ಬಳಸಲಾಗುತುದ  ರ ರೇಮ್ಸ ಉಲ ಿೇಖಿಸುವಾಗ ನ್ಂಬಲಾಗಿದ  



ಹ ೇಳಬ ೇಕಾಗುತುದ . ಇದು ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರ ಸಿಮನಾ್ ರಲಿ್ಲ ಆಂಟಿಯೇಚು ಇಗ ುೇಶ್ಚಯಸ್ ಪತೂದಲಿ್ಲ 
ಬಳಸಲಾಯತು. (Smyrnaeans ಗ  ಇಗ ುೇಷಿಯಸ್ 'ಲ ಟ್ರ್, ಸಿ 
120 ಕ್ರೂ.ಶ..): ಆತ "ಚರ್ಚ್ಏಷಾಯದಲಿ್ಲ, ಸಿಮನಾ್ ನ್ಲಿ್ಲ ಇದು ದ ೇವರ 
ಚರ್ಚ್ ..." ಇದು ಉದ ದೇಶ್ಚಸಿ. ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ (CCOG) ನ್ಂತಹ ಗುಂಪುಗಳು ಚರ್ಚ್ 
ದ ೇವರ ಸಿಮನಾ್ ವಂಶದವರು. ಮತುು ಗಿೂೇಕ್ಸ-ರ ರೇಮನ್ ಚರ್ಚ್ ಭನ್ುವಾಗಿ, ನಾವು ಇತಾಯದಿ 
ಪ್ಾಸ್ಓವರ್ ಸಬಿತ್ ಸಹಸೂಮಾನ್ದ, ಪರಮ ತನ್ು ಆರಂಭಕ ನಾಯಕರು ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಅದ ೇ ಬ ರೇಧ್ನ ಗಳು ಹಿಡಿದುಕ ರಳು. 
 
ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಇತಿಹಾಸದುದದಕರು, ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಭವಯಕ್ರು "ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರ" 
ಒಂದು ಆವೃತಿುಯನ್ುು ಬಳಸಿದ  (ಅಥ್ವಾ "ಕ್ರೂಸುನ್ ಚಚೆ್ಳು," ಸಿಎಫ್ ರ ರೇಮನ್ುರು 16:16) ಆದರರ 
ಇನ ರುಂದು ಪದ (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ 1 ಕ ರರಿಂಥ್ 1 ಆಗಾಗ: 2; 1 ತಿಮೊೇತಿ 3:15). ಆದರ  ದ ೇವರ ಸಿುರಿಟ್, 

ಒಂದು ಹ ಸರು, ನಿಜವಾದ ಮಾನ್ದಂಡಗಳು (1 ಪ್ ೇತೂ 2: 5). 

 
ಆದದರಿಂದ, ಕ ೇವಲ ಬಲ ಹ ಸರನ್ುು ಹ ರಂದಿರುವ ಅಗತಯವಾಗಿ ಪುರಾವ ಯಾಗಿತುು. ಇನ್ರು ಬಲ 
ಹ ಸರನ್ುು ಹ ರಂದಿರುವ ಒಂದು ಅನ್ಹ್ಗ ರಳಸಲಾಗುವುದು ಅಂಶವಾಗಿ ಬಯಸುತಿುದದ: 

 
ನಾನ್ು ನಿಮಮ ಕೃತಿಗಳು ಗ ರತುು. ನ ರೇಡಿ, ನಾನ್ು ನಿೇವು ಮೊದಲು ತ ರ ದ ಬಾಗಿಲು 
ಹ ರಂದಿಸಿರುವುದು, ಮತುು ಯಾರರ ಅದನ್ುು ಮುಚ್ಚಿ; ನಿೇವು ಸಾಲು ಶಕ್ರು ಹ ರಂದಿವ , ನ್ನ್ು ಪದ 
ಇದದರು, ಮತುು ನ್ನ್ು ಹ ಸರು ನಿರಾಕರಿಸಿತು ಹ ರಂದಿರುವ 9 ವಾಸುವವಾಗಿ ಅವರು 
ಯಹರದಿಗಳು ಮತುು ಅಲಿ ಯಾರು ಹ ೇಳುವರು ಸ ೈತಾನ್ ನ್ ಸಿನ್ಗಾಗ್ ಆ ಮಾಡುತುದ , 
ಆದರ  ಸುಳುು -.ವಾಸುವವಾಗಿ ನಾನ್ು ಅವುಗಳನ್ುು ಬಂದು ಮಾಡುತುದ  ಮತುು ನಿಮಮ ಅಡಿ 
ಮೊದಲು ಪೂಜ , ಮತುು ನಾನ್ು ನಿೇವು ಪಿೂೇತಿಸಿದ ಎಂದು ತಿಳಯಲು. (ಪೂಕಟ್ನ  3: 8-9) 

 
ಯೇಸು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಅವರ ಹ ಸರು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಇಲಿ, ಅಪ್ಸ 'ಆಧಾಯತಿಮಕ' 

ಯಹರದಿಗಳು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತುದ  ಹ ೇಳದರು ಸಾಲು ಶಕ್ರು ಹ ರಂದಿದ , ಮತುು ಕ್ರೂಸುನ್ ಪದ 



ಇಡುತುದ . ಆದರ  ಯೇಸು ನಿಷಾಾವಂತ ಹ ೇಳಬಹುದಾದ ಕ ಲವು ಎಂದು ಸಹ ಸುಷ್ುವಾಗಿದ  
ಗಮನಿಸುವುದಿಲಿ. 
 
ಏಕನ ಹ್ನಸರನ "ಮನುಂದನವರಿಕನ ಚರ್ಚ್ ದ್ನೀವರ"? 

 
ವಿಶಾದ ಕ ಲವು ಚಚು್ಗಳ ಚರ್ಚ್ ಬ ೈಬಲು ಹ ಸರು ಬಗ ೆ ಸತಯ ಸ ೈದಾಧಂತಿಕ ಪ್ಾಯಂಟ್ 
ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದಾದರ . ಕ ಲವು ಈ ಹ ಸರಿನ್ ಕನಿಷ್ಾ ಭಾಗ ಅಳವಡಿಸಿಕ ರಳುಲಾಯತು, ಮತುು ತಮಮನ್ುು 
ಕರ  "ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರ." 
 
ಆದಾಗರಯ, ಇದು ಒಂದು ಹ ಸರನ್ುು ಅಥ್್ವನ್ುು ಮಾಡುವಂತಹಾ ಅರಿತುಕ ರಳುುವುದು 
ಮುಖಯವಾಗಿರುತುದ . ಈ ವಿಶಾದ ವಿವಿಧ್ "ದ ೇವರ ಚಚು್ಗಳು" ತಮಮ ಆಡಳತಗಾರ ದ ೇವರನ್ುು 
ಗುರುತಿಸಿ ಇಲಿದಿದದರ , ಆತನ್ನ್ುು ಅಥ್ವಾ ಅವರ ಪದ ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಒಳಪಟಿುವ , ಅವನ್ನ್ುು 
ಅನ್ುಸರಿಸುತಿುಲಿ, ಮತುು ಇತರ ಪೂಮುಖ ಸಾಕ್ಷ್ೂಗಳನ್ುು ಅನ ೇಕ ಇಲಿ ಈ booklet- ನ್ಂತರ ಸಹ 
ಸಿುರಪಿರ್ ಬಳಸಿಕ ರಳುಲಾಗುತುದ  ಹ ಸರು ಹ ರಂದಿರುವ ಆದರರ, ಅವರು ದ ೇವರ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ 
ಭಾಗವಾಗಿರದ. 
 
ಇದು ಜನ್ರು "ಸ ೈತಾನ್ನ್ ಸಿನ್ಗಾಗ್" ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸುಳುರು (ಪೂಕಟ್ನ  3:10) ಹಾಗರ ಒಳಗ  
"ಸದಾಚಾರ ಮಂತಿೂಗಳು" ತಮಮನ್ುು ರರಪ್ಾಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕ ರಳುುವ ಸುಳುು ಮಂತಿೂಗಳು ಬಗ ೆ ಆ 
ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸುವ ಬ ೈಬಲ್ ಎಚಿರಿಕ ಗಳನ್ುು ಸಿಥರವಾಗಿದ  (2 ಕ ರರಿಂಥಿಯಾನ್್ 11: 14-15). 

 
ಆ ಲೌಕ್ರಕ ಸಂಘಟ್ನ ಗಳು ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಹ ಸರು ಹಕುು ಸಾಧಿಸಿತು ಏಕ ಂದರ , ನ್ಡಿೇತಾ - 
ಕ ೇವಲ "ತಮಗಿರುವ" ಕ ೈಸುರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಿೇಸಸ್ ಕ ೈಸ್ು (ಮತಾುಯ 7: 21-23) 

ಹ ಸರು ಹಾಕ್ರತು ಹಕುು ಹ ರಂದಲು ಬಯಸುವ -ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಭರಮಿಯ ಮೇಲ  ದ ೇವರ 
ವಾಯಪ್ಾರ ನ್ಡ ಸುವ ಉದ ದೇಶಕಾುಗಿ, ದ ೇವರ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ ಸಾಥಪಿಸಲು, ನಾವು, 
ಸರಳವಾಗಿ, "ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರ." ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭಯವಿಲಿ, ಹಾಗರ ಅದನ್ುು ಅಳವಡಿಸಲು 



ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲರ ಚರ್ಚ್ ನ್ಮಮ ಸಂಪಕ್ ತ ರೇರಿಸಲು (ಕಾಯದ ಗಳು 2), ನಾವು 
ಪದವನ್ುು ಆಯು "ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್." 
 
ಮನ್ಃಪ್ೂವ್ಕವಾಗಿ ವಾದಿಸಿದರನ ಮತ್ನು ಟ್ಯಿ ೕನೀತು 
 
ಅತಯಂತ ಪೂಮುಖವಾದ ಗುರುತು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ದ ೇವದರತರು ವಿತರಿಸಲಾಯತು 
ಮರಲ ನ್ಂಬಕ  ಹ ರಂದಿದ . 
 
ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜರಡ್ ಕಂಡುಕ ರಂಡರು ಮತುು ಅದರ ಬಗ ೆ ಮಾಡಲು ನಿಷಾಾವಂತ ಕ ೈಸುರು 
ಹ ೇಳದರು ಏನ್ು ಒಂದು ಸಮಸ ಯ ಗಮನಿಸಿ: 

 
ಪಿೂೇತಿಯ, ನಾನ್ು ನ್ಮಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊೇಕ್ಷ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬರ ಯಲು ಅತಯಂತ ದಕ್ಷ್ 
ಸಂದಭ್ದಲಿ್ಲ, ನಾನ್ು ಅಗತಯ ಎಲಾಿ ಸಂತರು ವಿತರಿಸಲಾಯತು. ಕ ಲವು ಪುರುಷ್ರ 4 ಇದು 
ಹಿಂದ ರಮಮ ನ್ಂಬಕ  ಶೂದ ಧಯಂದ ಸುಧಿ್ಸಬ ೇಕಾಗುತುದ  ನಿೇವು 
ಹುರಿದುಂಬಸಲು ಗಮನಿಸಲ್ಲಲಿ ರಲಿ್ಲ ಸಾಗಿದರು ನಿಮಗ  ಬರ ಯಲು ಕಂಡು ಯಾರು ಬಹಳ 
ಹಿಂದ  ಈ ಖಂಡನ , ಅಶ್ಚಿೇಲ ನ್ಮಮ ದ ೇವರ ಅನ್ುಗೂಹದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಮಾತೂ ದ ೇವರು ಮತುು 
ನ್ಮಮ ಕತ್ನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರೂಸುನ್ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಅನಾಚಾರದ ಪುರುಷ್ರು, 
ಗುರುತಿಸಲುಟ್ುವು. (ಜರಡ್ 3-4) 

 
ಜರಡ್ ಬಗ ೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಹ ೇಳದರು. ಎಲಾಿ ಸಂತರು ವಿತರಿಸಲಾಯತು ಒಮಮ ಎಂದು 
ಮರಲ ನ್ಂಬಕ  ವಾದಿಸಿದರು ಎಂದು ಯಾರು, ಮತುು ಅನ್ುಚ್ಚತವಾಗಿ ಅದನ್ುು ಬದಲಾಯಸಲು 
ಪೂಯತಿುಸುತಿುದದ ಆ. ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ವಿತರಿಸಲಾಯತು ನ್ಂಬಕ  
ಹ ರಂದಿದ . ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇನ್ರು ಎಂದು ಒಂದು ನ್ಂಬಕ  21 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ದ ಕ್ರೂಸುನ್ 
ಶೂದಾಧಭಕ್ರುಯನ್ುು ಅತಯಂತ ನಿಜವಾಗಿಯರ ಮರಲ ಕ ೈಸುರು ವಾಸುವವಾಗಿ ನ್ಂಬಲಾಗಿದ  ಎಂಬುದನ್ುು 
ತಿಳಯಲು ಮತುು ಅಭಾಯಸ ಇಲಿ (ಇದನ್ರು ನ ರೇಡಿ ನ್ಮಮ ಉಚ್ಚತ ಪುಸುಕ ಮುಂದುವರಿಕ  ಇತಿಹಾಸ 
ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್). 



 
ಆ ದ ೇವರ ಪಿೂೇತಿ ಕ್ರೇಪಿಂಗ್, ಮತುು ಅವನ್ ಕರುರ್  ಕಡ ಗ  ನ ರೇಡುವ, ಪವಿತೂ ನ್ಂಬಕ ಯು 

 
ಆದರ  ನಿೇವು ಪಿೂಯರ ೇ, ನಿಮಮ ಅತಯಂತ ಪವಿತೂ ನ್ಂಬಕ  ಮೇಲ  ನಿೇವ ೇ ನಿಮಿ್ಸಲು ಪವಿತೂ 
ಆತಮದ ರಲಿ್ಲ ಪ್ಾೂಥ್್ನ , 21 ನಿೇವ ೇ ದ ೇವರ ಪಿೂೇತಿಯಲಿ್ಲ ನ್ಮಮ ಕತ್ನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರೂಸುನ್ 
ಕರುರ್  ನಿತಯಜಿೇವಕಾುಗಿ ಹುಡುಕುತಿುರುವ ಇರಿಸಿಕ ರಳುಲು. (ಜರಡ್ 20-21) 

 
ಬ ೈಬಲ್ ನಿಜವಾದ ಮಂತಿೂಗಳು, ನಿಜವಾದ ಬ ೈಬಲು ಸಿದಾಧಂತಗಳನ್ುು ಪದ ಬ ರೇಧ್ನ  ಮತುು 
ಅಸಿುತಾದಲಿ್ಲರುವಂತ , ಬದಲಾಯಸಲು ಎಂದು ತ ರೇರಿಸುತುದ : 

 
ಪದ ಬ ರೇಧಿಸುವರು! ಋತುವಿನ್ಲಿ್ಲ ಮತುು ಋತುವಿನ್ ಔಟ್ ಸಿದಧರಾಗಿ. ಮನ್ವರಿಕ , ಛೇಮಾರಿ, 

exhort, ಎಲಾಿ longsuffering ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ 3 ಬಾರಿಗ  ಜ ರತ  ಅವರು ಧ್ವನಿ 
ಸಿದಾಧಂತ ಬಾಳಕ  ಯಾವಾಗ ಬರುತುವ , ಆದರ  ತಮಮದ ೇ ಆದ ಆಸ ಗಳನ್ುು ಪೂಕಾರ, ಅವರು 
ತುರಿಕ  ಕ್ರವಿಗಳು ಏಕ ಂದರ , ಅವರು ತಮಮನ್ುು ಶ್ಚಕ್ಷ್ಕರಿಗ  ರಾಶ್ಚ ಕಾಣಿಸುತುದ ;. 4 ಮತುು ಅವರು 
ದರರ ಸತಯ ಅವರ ಕ್ರವಿಗಳು ಮಾಡುತುದ , ಮತುು ನಿೇತಿಕಥ ಗಳ. 5 ಪಕುಕ ು ತಿರುಗಿ ಆದರ  
ನಿೇವು ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲರಿ ಕಾದು ಎಂದು, ಕ ಿೇಶಗಳನ್ುು ಅಸಿುತಾದಲಿ್ಲರುವಂತ  ನಿಮಮ 
ಇಲಾಖ್ ಯು ಪೂರ ೈಸಲು ಒಂದು ಸುವಾತಾ್ಬ ರೇಧ್ಕ ಆಫ್ ಕ ಲಸ. (2 ತಿಮೊೇತಿ 4: 2-5) 

 
ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚಚು್ಲಿ್ಲ ಮರಲಭರತ ಸಿದಾಧಂತಗಳ ಕ ಲವು ಇಬೂಯರಿಗ  6 ಕಂಡುಬರುತುವ : 1-3. ಸತು, 
ಮತುು ಶಾಶಾತ ತಿೇಪು್ ಪುನ್ರುತಾಥನ್ದ, ಪಶಾಿತಾುಪ, ಬಾಯಪಿುಸಮ್ಸ ಸ ೇರಿದಂತ  ಕ ೈಗಳನ್ುು ದಿೇಕ್ಷ ಯ, 

ಪರಿಪೂಣ್ತ  ಕಡ ಗ  ಹ ರೇಗಿ, ಆ ಸಿದಾಧಂತಗಳನ್ುು ದ ೇವದರತರು ಮತುು ಆರಂಭದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು 
ಅವರು ಈಗ ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ಕಲ್ಲಸಲಾಗುತುದ  ಮರಲಭರತವಾಗಿ 
ಮರಲಕ ಕಲ್ಲಸಲಾಗುತಿುತುು. 
 
ಏನ ರೇ ಜಿೇಸಸ್ ಚರ್ಚ್ ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಭಾಗವನ್ುು ಬಗ ೆ ಕಲ್ಲಸಲಾಗುತುದ  ಗಮನಿಸಿ: 



... ಗ  ... ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯ ... 8 ಚರ್ಚ್ ... ನಿೇವು ಸಾಲು ಶಕ್ರು, ನ್ನ್ು ಪದ ಇದದರು, ಮತುು ನ್ನ್ು 
ಹ ಸರು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದ  ಮಾಡಿಲಿ ... 11 ನ ರೇಡು, ನಾನ್ು ಬ ೇಗ ಬರುವ ನಾನ್ು! ನಿನ್ು 
ಕ್ರರಿೇಟ್ವನ್ುು ಯಾರರ ತ ಗ ದುಕ ರಳುಬಹುದು ನಿೇವು ಏನ್ು ವ ೇಗದ ಹಿಡಿದುಕ ರಳು. (ಪೂಕಟ್ನ  
3: 7,8,11) 

 
ಯೇಸು ಒಂದು ಬ ೈಬಲು ಸತಯಗಳು ಇಟ್ುುಕ ರಳುುತಾುರ  ಮತುು ತಮಮನ್ುು ದ ೇವರ ವಾಕಯಕ ು ಅದ ೇ 
ಬದಧತ  ಹ ರಂದಿರದ ಇತರರು ದಾರಿತಪಿುಸಿತ ಂದರ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಬ ರೇಧ್ನ . ದ ೇವರ ನಿಜವಾದ 
ಚರ್ಚ್ ನಿಜವಾದ ನ್ಂಬಕ  ವಿರುದಧ ಹ ರೇಗಿ ಚರ್ಚ್ ಮಂಡಳಗಳು ಸಿಾೇಕರಿಸಲು, ಬ ೈಬಲು ಸತಯಗಳು 
ವ ೇಗದ ಹಿಡಿದಿಟ್ುುಕ ರಳುುತುದ  ಅಲಿ, ಅಥ್ವಾ ಪುರುಷ್ರ ಕ ಲಸ ವಿರ ರೇಧಿಸುತುವ  
ಆಗಿದ . 21 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ದ, ಇದು (ನ ರೇಡಿ ಅಧಾಯಯ 4 ಕ ಲವು ವಿವರಗಳಗಾಗಿ) ಈ ಅತುಯತುಮ 
ಮಾಡುವ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಭಾಗವನ್ುು ಕುರುಹು ಆಗಿದ . 
 
ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜಾನ್ ಏನ್ನ ರುೇ ಗಮನಿಸಿ: 

 
ನಾವು ಮೇಲ  ನ ರೇಡುತಿುದದರು ಇದು ನ್ಮಮ ಕಣುುಗಳು ಮತುು ನ್ಮಮ ಕ ೈಗಳಂದ ಕಂಡ 
ನಿವ್ಹಿಸಿದ  ನಾವು ಕ ೇಳದ ದೇವ  ಆರಂಭದಲಿ್ಲ, ಜಿೇವನ್ದ ಪದಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಗಿತುು ಅದು 
- 2ಜಿೇವನ್ ಸುಷ್ುವಾಗಿ, ಮತುು ನಾವು ನ ರೇಡಿಯರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಾದರ , ಮತುು ನಿೇವು 
ಘರೇಷಿಸುವಂತ  ತಂದ  ಹಾಗರ ಇದು ನ್ಮಗ  ಪೂತಯಕ್ಷ್ವಾಗಿದ  ನಿತಯಜಿೇವವನ್ುು -
 ಮತುು 3 ನಾವು ನ ರೇಡಿದ ದೇವ  ನಾವು, ನಿೇವು ಘರೇಷಿಸಲು ನಿೇವು ನ್ಮಗ  
ಅನ ರಯೇನ್ಯತ ಯಂದ ಹ ರಂದಿರಬಹುದು ಕ ೇಳ ಮತುು ನಿಜವಾದ ನ್ಮಮ ಫ ಲ ರೇಷಿಪ್ಸ ತಂದ  
ಮತುು ಆತನ್ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರೂಸುನ್. 4 ಇವುಗಳನ್ುು ನಾವು ನಿಮಗ  ಬರ ಯಲು ನಿಮಮ 
ಸಂತ ರೇಷ್ ಪೂಣ್ ಎಂದು ಆಗಿದ . (1 ಶೌಚಗೃಹ 1: 1-4) 

 
ಗಮನಿಸಿ ಜಾನ್ ಅವರು ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಕಲ್ಲತ ಕಲ್ಲಸಿದ ಹ ೇಳದರು. ಸತಯ ಬದಲಾಯಸಲು ಅಲಿ. 
 
ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜಾನ್ ಕ್ರೂಸುನ್ ತತಾ, ಮುಂದುವರ ಯಲು, ಬದಧವಾಗಿರಲು ಕಲ್ಲಸಿದ: 



 
ಯಾರು ಮತುು ದ ೇವರ ಹ ರಂದಿಲಿ ಕ್ರೂಸುನ್ ಸಿದಾಧಂತ ಬದಧರಾಗಿರಬ ೇಕಾಗುತುದ  ಇಲಿ. ಕ್ರೂಸುನ್ 
ಸಿದಾಧಂತ ಬದಧವಾಗಿದ  ಅವರು ತಂದ  ಮತುು ಮಗ ಇಬಿರನ್ರು ಹ ರಂದಿದ .(2 ಜಾನ್ 9) 

 
ಒಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಅಲಿಗಳ ಯುವ ಸಿದಾಧಂತದಿಂದ ಬದಲಾವರ್  ಮರಲಕ ಬ ರೇಧ್ನ ಗಿಂತ ಬದಧವಾಗಿದ .  
 
ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜಾನ್ ನಿಷಾಾವಂತ ಮತುು ನಿಷಾಾವಂತ ಎಂದು ಆರ ರೇಪಿಸಿದ ಆ ನ್ಡುವ  
ವಯತಾಯಸವನ್ುು ಬಗ ೆ ವರದಿ: 

 
ಚ್ಚಕು ಮಕುಳ ೇ, ಇದು ಕಳ ದ ಗಂಟ ; ಮತುು ನಿೇವು ಆಂಟಿಕ ೈಸ್ು ಎಂದು ಕ ೇಳದ ಪೂಕಾರ ಇದು 
ನಾವು ಕಳ ದ ಗಂಟ  ಎಂದು ಗ ರತಿುಲಿ, ಶ್ಚಬರಗಳು ಈಗ ವಿರ ರೇಧಿಗಳು ಬಹುಮಂದಿ 
ಬಂದಿದ ದೇನ , 19 ಅವರು ನ್ಮಿಮಂದ ಹ ರರಟ್ುಹ ರೇದರು, ಆದರ  ಅವರು 
ನ್ಮಗ  ಇರಲ್ಲಲಿ.; ಅವರು ನ್ಮಗ  ಇದದ ಪಕ್ಷ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು ನ್ಮಮನ್ುು ಮುಂದುವರ ಯತು 
ಎಂದು; ಆದರ  ಅವರು ಯಾರರ ನ್ಮಗ  ಎಂದು, ನ್ಮಮವರಲಿವ ಂಬದು ಎಂದು ಹ ರೇದರು. (1 

ಜಾನ್ 2: 18-19) 

 
ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜಾನ್ ನಿಷಾಾವಂತ ಯಾರು ಅವರ ಬ ರೇಧ್ನ ಗಳು ಮತುು ಆಚರರ್ ಗಳು 
ಅನ್ುಸರಿಸಬ ೇಕಾದ, ಆದರ  ಎಂದು ಆ ಆಚರರ್ ಗಳಾದ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಎಂದು ಬರ ದ ಗಮನಿಸಿ. 
 
ಗಿೂೇಕ್ಸ ರ ರೇಮನ್ುರು ಕಳ ದುಹ ರೇಗಿವ  ಎಂಬುದನ್ುು ಮರಲ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಧ್ಮ್ ಅನ ೇಕ ಆಚರರ್ ಗಳು 
ಇವ , ಬಹುಶಃ ಇಲಿ್ಲ ಮಾಡಬ ೇಕು ಆಚರರ್ ಗಳು ಮತುು ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜಾನ್ ಬ ರೇಧ್ನ ಗಳು 
ಮುಂಚ್ಚನ್ ದಾಖಲ ಯಾದ ಬದಲಾವರ್ ಗಳ ಒಂದು ದಿನಾಂಕ ಮತುು ಪ್ಾಸ ರೇವರ್ ಆಚರರ್ ಗ  
ಮಾಡಲು ಹ ರಂದಿದ  ಎಂದು . ಈ ಮತುು ವಿವಿಧ್ ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ ಚರ್ಚ್ ಆರಂಭಕ 
2 ND ಶತಮಾನ್ದ ಪರಿಚಯಸಿದ ಒಂದು ಬದಲಾವರ್  ವಿವಾದಕ ು (ಏಉಸ ಬಉಸ್ 
'ಚರ್ಚ್ ಇತಿಹಾಸ, ಪುಸುಕ V, ಅಧಾಯಯಗಳು 23-24) ಉಂಟಾಗುತುದ . 
 



ಅವರು ನಿಸಾನ್ು 14 ನ ೇ ಯೇಸು ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜಾನ್, ಮತುು ವಿವಿಧ್ ನಿಷಾಾವಂತ ಚರ್ಚ್ 
ನಾಯಕರು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ  ಮೇಲ  ಪ್ಾಸ ರೇವರ್ ಇರಿಸಿಕ ರಳುಲು 
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು(14 ನ ೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಯಾರು ಬೃಹತ್ ಭಾನ್ುವಾರ ಬದಲಾಯಸಿದರು). ಆರಂಭಕ 
2 ND ಶತಮಾನ್ದ ವ ೇಳ ಗ , ಸಿಮನಾ್ ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಬಷ್ಪ್ಸ ಪ್ರೇಲಾಯಾಪ್ಸ್ "ಅನ ೇಕ" "ತಪುು 
ಸಿದಾಧಂತ" ಎಂದು ನಿಶಿಯಸಿ ಟ ರಳುುತನ್ / ನಿಷ್ರಯೇಜಕ (ಪ್ರೇಲಾಯಾಪ್ಸ್ ನ್ ಫಿಲ್ಲಪಿು ಪತೂ) ತಮಮ 
ನ್ಂಬಕ  ಕರ ಯಲಾಗುತುದ . 
 
ಆರಂಭಕ 3 RD ಶತಮಾನ್ದ ವ ೇಳ ಗ , ಗಿೂೇಕ್ಸ ರ ರೇಮನ್ುರು ಅನ ೇಕ ಆಂಟಿಯೇಚು ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ 
ಬಷ್ಪ್ಸ ಷ ರಪಿಒನ್ ಒಂದು "ಸುಳುು ಮೈತಿೂ" (ಮತುು ಪ್ಾಂಟಿಕಸ್ ಗ  ಷ ರಪಿಒನ್ಎಪಿಸಲ್) ಎಂದು 
ಕರ ಯಲಾಗುತುದ  ಏನ್ು ತಯಾರಾದರು. 
 
ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ ಚರ್ಚ್ ಪ್ರೇಲಾಯಾಪ್ಸ್ ಎರಡರ ಮತುು ಷ ರಪಿಒನ್ ತಮಮದ ೇ ಎಂದು (ಮತುು 
ಷ ರಪಿಒನ್ ಸುಷ್ುವಾಗಿ ವಿಶಾಾಸದ ರೂೇಹಿ ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ ನಾಯಕರು ಆಂಟಿಯೇಚು 
ಸಫಲನಾದನ್ು) ಹ ೇಳಕ ರಂಡಿದದರರ, ರಿಯಾಲ್ಲಟಿ, ಅವರು (ಮತುು ಅವರು ನಿಷ ಾಯಂದ ಚಚ್ಚೇ್ಯವಾಗಿ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆ) ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ನ್ಡ ದ ಆಗಿದ  ಮತುು ಗಿೂೇಕ್ಸ-ರ ರೇಮನ್ ಅಲಿ ಸಿದಾಧಂತಗಳನ್ುು. 
 
ವಿಶಾಾಸದ ರೂೇಹಿ ಚಚು್ಗಳು ಹಲವಾರು ಬದಲಾವರ್ ಗಳವ  ಇದದವಾದರರ, ವಿದಾಾಂಸರು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜಾನ್ 14 ರಂದು ಪ್ಾಸ್ಓವರ್ 
ಇಟ್ುುಕ ರಂಡಿದದರು ಒಪುುತಿುೇರಿ.ಆದದರಿಂದ, ಈ ಒಂದು ಸಿದಾಧಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೂಂಥ್ಗಳಲಿ್ಲ 
ಕ ೇಳುಗರಲಿ್ಲ, ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜಾನ್ ಆಚರರ್ ಗಳ ಅವರನ್ುು ಆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ  
ಯಾರು ಹ ೇಳಲು ಒಂದು ಮಾಗ್ವಾಗಿದ . ಪ್ ೇಗನ್ ಚಕೂವತಿ್ ಕಾನಾ್ಟಂಟಿನ್ ನ್ಂತರ 
ಸಮಸ ಯಯನ್ುು ನಿಬ್ಂಧಿಸಿದಾಗ ಭಾನ್ುವಾರ ಬದಲಾಯತು ಪ್ಾಸ್ಓವರ್ ದಿನಾಂಕ 
ಸಾವ್ತಿೂಕವಾಗಿ ತಿಳಸಲಾಗಿತುು ಆಯತು.ಕಾನ್್ತಂತಿನ  ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲಿ. ಅವರು 
ಯಾವುದ ೇ ಸಾರಿದ ಕ ೈಸು ಒಳಗ  ಬಾಯಪ್ ುೈಜ್ ಆಗಿದದ ಸಹ, ಆತ ಲ ೇ ಬಷ್ಪ್ಸ ಘರೇಷಿಸಿ ಕಾನ್್ಟಂಟ ೈನ್ 
ಅವರು ಸಮಾಧಿಯ ಒಂದು ಸರಯ್ ದ ೇವ ರಿೇತಿಯ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯತು ನಿಧ್ನ್ರಾದಾಗ 
ಕೌನಿ್ಲ್ 325 ಕ್ರೂ.ಶ. ಅಂತಿಮಗ ರಳಸಲಾಗುತುದ  ಭಾನ್ುವಾರ ಪ್ಾಸ್ಓವರ್ ಸಮಸ ಯಯನ್ುು 



ಬಲವಂತವಾಗಿ . ಬ ೈಬಲು ಅಭಾಯಸ ನಿಷ್ಾರಾಗಿರುವ ಬಯಸುವವರಿಗ  ಅಥ್ವಾ ಅವನ್ ಕೌನಿ್ಲು 
ಶಾಸನ್ ಕ ೇಳಲು ಎಂದು. ಅವರು ಅನ ೇಕ ನ್ಂತರ ಕ ರಲುಿತಾುಳ . 
 
 

ಇತಿಹಾಸದುದದಕರು ಇಲಿ, ಮರಲತಃ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು, ಮರಲ ನ್ಂಬಕ  ನ್ಡ ದ ಒಂದು ಎಂದು 
ಹ ೇಳಕ ರಂಡ ಆದರ  ಮಾಡಲ್ಲಲಿ ಇತರ ಮುಖಯ ಒಂದು ಸಂದಭ್ದಲಿ್ಲ. 

ಏನ್ು 'ಏಸುದರತರ ಉತುರಾಧಿಕಾರತಾದ' ಬಗ ೆ? 3 RD ಶತಮಾನ್ದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಬಳ, ನ್ಂತರ 
ರ ರೇಮನ್ ಆಸರ ಯ ಟ ಟ್ು್ಲ್ಲಯನ್ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು (ಮತುು ರ ರೇಮನ್ುರು) ಅಪ್ರಸುಲರ 
ಸಂಬಂಧ್ ಆರ ರೇಪಿಸಿದ (ಟ ಟ್ು್ಲ್ಲಯನ್ ನ್ ಲ್ಲಬರ್ ಡಿ praescriptione haereticorum. ಅಧಾಯಯ 
32) ಬರ ಯುತಾು, ಆದರ  ಕ ೇವಲ ಒಂದು ಮತುು ಉಳದಿದ  ನಿಷಾಾವಂತ ಮತುು ಇತರ ಅಲಿ. ಒಂದು 
ಗುಂಪು ರ ರೇಮ್ಸ ಉತುರಾಧಿಕಾರಿಯಂದು ಘರೇಷಿಸಿತು, ಮತುು ಸಿಮನಾ್ ಅದನ್ುು ಪೂತಿಪ್ಾದಿಸಿದದ 
ಇತರ (ಗ  ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜಾನ್, ಇತಾಯದಿ ಮರಲಕ). 

ಏಸುದರತರ ಉತುರಾಧಿಕಾರತಾದ ಹ ರೇಗುತುದ  ದರರದ, ಇದು ನಿಜ ಚರ್ಚ್ ಕಾಡಿ್ನ್ಲ್್ ಕಾಲ ೇಜ್ 
ಅಥ್ವಾ ಒಂದು ಪ್ಾಂಟಿಫ ಕ್ಸ್ ಮಾಯಕ್ರ್ಮಸ್ ಬಗ ೆ ಬ ೈಬಲ್ ಯಾವುದ ೇ ಸರಚನ  ಎಂಬುದನ್ುು 
ಅರಿತುಕ ರಳುುವುದು ಮುಖಯವಾಗಿರುತುದ  ಇರಬಹುದು. ಆ ಎರಡರ ಪ್ ೇಗನಿಸಂ 
ಅವಶ ೇಷ್ಗಳಾಗಿವ . ಕಾಯಥ ರೇಲ್ಲಕ್ಸ ವಿಶಾಕ ರೇಶ ಪೂಕಾರ, ಶ್ಚೇಷಿ್ಕ  ಪ್ಾಂಟಿಫ ಕ್ಸ್ ಮಾಯಕ್ರ್ಮಸ ರೂೇಮನ್ 
ಬಷ್ಪ್ಸ ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ 4 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ದವರ ಗ , ಕಾಡಿ್ನ್ಲ್್ ಕಾಲ ೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 
11 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ದವರ ಗ  ರರಪಿಸುವುದಿಲಿ ಆದರ  ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲ್ಲಲಿ. ಕ ೇವಲ ಮರಲ ನ್ಂಬಕ  
ಭಾಗವಲಿ ಏನ್ು ರ ರೇಮ್ಸ ಈಗ ತನ್ು ಅಗೂ ನಾಯಕ ಆಯು ಮಾಡುತುದ . 

ಬ ೈಬಲ್ ದ ೇವರ ಉನ್ುತ ಮಾನ್ವ ನಾಯಕ ಮರಲಕ ಕ ಲಸ ಒಲವು ಎಂಬುದನ್ುು ತ ರೇರಿಸುತುದ , 
ಈ ನಾಯಕ ಎರ್ ು ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ  ಅವನ ೇ (; 1 ತಿಮೊೇತಿ 4:14; 5:22; 2 ಕ ರರಿಂಥ್ದವರಿಗ  
1:21 2 ತಿಮೊೇತಿ 1: 6) ಮತುು ಯಾರು ನಾಯಕತಾ ಪೂದಶ್ಚ್ಸುವ ಹಣುುಗಳು (:;: 1-7 1 

ತಿಮೊಥ ಯನಿಗ  3 15-20 ಮಾಯಥ್ರಯ 7) ತ ರೇರಿಸುತುದ . ಬಹುಶಃ ಇದು ಮರಲ ದ ೇವದರತರು ನ ೇರ 
ಅನ್ುಕೂಮವಾಗಿ ಹ ರಂದಿತುು ಎಂಬ ಆರಂಭಕ ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ್ ದಾಖಲ ಗಳ ಮರಲಕ ಸಾಬೇತು 
ಮಾಡಬಹುದು ದ ೇವರ ಮಾತೂ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಎಂದು ಉಲ ಿೇಖಿಸಬಹುದು. ಸಹ ಜ ರ ರೇಮ್ಸ 



ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜಾನ್ ಸಿಮನಾ್ (ಜ ರ ರೇಮ್ಸ ಡಿ. ಅಧಾಯಯ 17)  ದಿೇಕ್ಷ  ಗಮನಿಸಿದರು. ಗಿೂೇಕ್ಸ 
ರ ರೇಮನ್ುರು ಪಿೇಟ್ರ್ ಮತುು ಲ್ಲನ್ಸ್ ಮತುು ಕ ಿಮಂಟ್ ಬಗ ೆ ತಮಮ ವಿರ ರೇಧಾತಮಕ ವರದಿಗಳು ಬಗ ೆ 
ಅವರ ಹಕುುಗಳನ್ುು ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಪೂಸಿದಧರ ಮೇಲ  ಅವಲಂಬಸುವ ಪೂವೃತಿುಯನ್ುು, ಜ ರತ ಗ  
ಸಿದಾಧಂತಗಳನ್ುು ಬದಲಾಗಿದ . ಏಸುದರತರ ಉತುರಾಧಿಕಾರತಾದ ಮತುು ಮರಲ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ 
ನ್ಂಬಕ ಗಳ ಬಗ ೆ ಹಲವು ವಿವರಗಳು ನ್ಮಮ ಉಚ್ಚತ ಪುಸುಕ ಮುಂದುವರಿಕ  ಇತಿಹಾಸ ದ ೇವರ 
ಚಚ ್ೇ್ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ . 

ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜಾನ್ ಸಮಯದಿಂದ ಬ ೈಬಲ್ ನ್ರಯ 

ಇದು ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ನಾಯಕ ಸಮಯದಿಂದ ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಕ ರನ ಯ ಪುಸುಕ ಬರ ದ ಬ ೈಬಲ್ 
ಎಲಾಿ ಪುಸುಕಗಳನ್ುು ತಿಳದಿದದರು? 

ಅಲಿದ , ಆ ತಾಕ್ರ್ಕವಾಗಿ ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜಾನ್ ಎಂದು. ಕ ೇವಲ ಅವರು ಸಾಯುವ ಮರಲ 
ಏಸುದರತರ ಕ ರನ ಯ ಎಂದು ನ್ಂಬಲಾಗಿದ , ಅವರು ಕಳ ದ ಹಲವಾರು ರಿವ ಲ ಶನ್ ಪುಸುಕ (: 9-19 

ಪೂಕಟ್ನ  1) ಸ ೇರಿದಂತ  ಬ ೈಬಲ್ ಪುಸುಕಗಳನ್ುು ಬರ ದಿದಾದರ  ನ್ಂಬಲಾಗಿದ . 

ಮರಲ ದ ೇವದರತರು ಜಿೇವಂತ ಇದಾದಗ ಅವರು ಕ ೈಸುರು ವ ೈಯಕ್ರುಕವಾಗಿ ಮತುು ಬರವಣಿಗ ಯಲಿ್ಲ 
ತಿಳಯಲು ಅಗತಯವಿದ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಆದರ  ಉದ ದೇಶ (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಯಶಾಯ 
8:16) ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರಿಗ  ಆಧಾಯತಿಮಕವಾಗಿ ಪರಿಪೂಣ್ ಎಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಸಾಕಷ್ುು ಎಂದು 
ಕ ರನ ಗ ರಳುುತುದ  ಎಂದು ಎಂದು ಗಮನ್ಕ ು: 

ಎಲಾಿ ಸಿುರಪಿರ್ ದ ೇವರ ಸರಫತಿ್ ನಿೇಡಿದ, ಮತುು ಲಾಭದಾಯಕ ಸಿದಾಧಂತ, ತ ಗಳುವುದು 
ಫಾರ್, ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಸದಾಚಾರಗಳ, 17 ಸರಚನಾ ದ ೇವರ ಮನ್ುಷ್ಯನ್ು ಸಂಪೂಣ್ ಎಂದು, 
ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಪೂತಿ ಉತುಮ ಕ ಲಸ ಸಜುಜಗ ರಂಡಿದದ ಆಗಿದ . (2 ತಿಮೊೇತಿ 3: 16-17) 

ಅಲಿ ಗೂಂಥ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆರಂಭಕ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ುು ಸಮಯ (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಯಶಾಯ 8:16) ಅವುಗಳನ್ುು 
ತಿಳದಿರುವ ಮೇಲ  ನಿಜವಾದ ಅದರ ಸಿದಾಧಂತಗಳನ್ುು ಕಾರಣವನ್ುು ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್?ಅಥ್ವಾ 
ಇದು ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ ಚರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಂತ ಯೇ ಸಮಸ ಯಯನ್ುು ಚಚ ್ಗ  ಮನ್ುಷ್ಯನ್ಂತ  
ಸಭ ಸ ೇರಿತು ಚರ್ಚ್ ಕೌನಿ್ಲು ಶತಮಾನ್ಗಳ ತ ಗ ದುಕ ರಳುುತುದ ? 



ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಧಾರಗಳು ಮತುು ಸಮಸ ಯಗಳು 

ಹಾಯರಿಸ್ ತುಂಡುಗಳು ಎಂದು ಕರ ಯಲಾಗುತುದ  ಪುರಾತನ್ ಡಾಕುಯಮಂಟ್ ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜಾನ್ 
ತನ್ು ಹ ಸರಿನ್ Polycarp ಶ್ಚಷ್ಯರರ (ಸಹ ಸಿಮನಾ್ ಎಂದು ಕರ ಯಲಾಗುತುದ ) ಜಾರಿಗ  
"ನಿಯಮಗಳು" ಹ ೇಳುತುದ  ಇಲಿ.  ಅಲಿ ಒಬಿ ಯಹರದಿ (ತನ್ು ಹ ಸರನ್ುು ಗಿೂೇಕ್ಸ), ಮತುು ಬಹುಶಃ 
ಎರಡನ ೇ ಶತಮಾನ್ದಲಿ್ಲ ದ ೇವರ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಅತಯಂತ ಪೂಭಾವಶಾಲ್ಲ ಜ ಂಟ ೈಲ್ 
ಆಗಿತುು. ಅವರು ಬಹುಶಃ 135 ಕ್ರೂ.ಶ. ದಶಕಗಳ ಒಂದ ರಡು ನ್ಂತರ ತಮಮ ಸಾವಿನ್ ತನ್ಕ 
(ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ ಯರದನ್ು ತನ್ು ಕ ರನ ಯ ಯಹರದಿ ಬಷ್ಪ್ಸ / ಪ್ಾದಿೂ ಸ ರೇತಾಗ) ಅತಯಂತ 
ಪೂಭಾವಶಾಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ನಾಯಕರಾಗಿದದರು. 

ಫಿಲ್ಲಪಿುಯವರಿಗ  ಗ  ಪತೂ ಉಲ ಿೇಖಿಸುತಾುರ  ಅಥ್ವಾ ಹ ರಸ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ (ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಮತಾಧಾರದ ಟಿಪುಣಿಗಳ  ಂದಿಗ  ಫಿಲ್ಲಪಿು 
ಗ   ಪತೂ. ಟಿೂನಿಟಿ ಜನ್್ಲ್ ಸಮಥ್್ನ ಗಳು ಜರನ್ 2008 ರ ಜರನ್) ಎಲಾಿ 27 

ಪುಸುಕಗಳು ಪೂಸಾುಪಿಸಿದಾದರ . ತನ್ು ಸಹ ರೇದರ, ಸಾಡಿ್ಸು (ಒಂದು ಉತುರಾಧಿಕಾರಿ) ಪತೂವಂದರಲಿ್ಲ 
ನ ೇರವಾಗಿ ಮತುು ಪರ ರೇಕ್ಷ್ವಾಗಿ ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ನಾವು ಇನ್ರು ಬಳಸುವ ಹಳ ಯ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ 39 ಪುಸುಕಗಳು ಪಟಿು ಮಾಡುತುದ . ಮತುು ಪಟಿುಯಲಿ್ಲ ರ ರೇಮನ್ ಮತುು ಪೂವ್ 
ಸಾಂಪೂದಾಯಕ ಕಾಯಥ ರೇಲ್ಲಕ್ಸ ಚಚು್ಗಳು ಈಗ ಬಳಸುವ ಕರ ಯಲುಡುವ ಪುಸುಕಗಳ ಯಾವುದ ೇ 
ಒಳಗ ರಂಡಿಲಿ. 
ಆರಂಭಕ 2 ND ಶತಮಾನ್ದಲಿ್ಲ ಜ ರುಸಲ ೇಂನ್ ನ್ಂಬಗಸು ಕ ೈಸುರನ್ುು ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಎಲಾಿ 
ಅಥ್ವಾ ಭಾಗ ಎಂದು ಮರಲಭರತವಾಗಿ ಹ ೇಳುತುದ  ಒಂದು ಅರ ೇಬಕ್ಸ ಡಾಕುಯಮಂಟ್ ಇಲಿ,ಆದರ  
ಕ್ರೂಸುನ್ ಕಡಿಮ ನಿಷಾಾವಂತ ರ ರೇಮನ್ ಆಸರ ಯ ಪ್ಾೂಧಾಯಪಕರು ಮಾಡಲ್ಲಲಿ ಮತುು ಅವರು ಅಲಿದ 
ಅವಲಂಬಸಿದ - ಪುಸುಕಗಳು (ಒಂದು ಹ ರಸ ಮರಲ, 1966 ಪೂಕಾರಪ್ ೈನ್್ ಎಸ್ ಯಹರದಿ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ 
ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಧ್ಮ್ ಆರಂಭಕ ಶತಮಾನ್ಗಳ). 
ದ ೇವದರತ ಜಾನ್ ಸಮಯದಿಂದ ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ (ರ ವ ಲ ಶನ್ 1: 9) ಸಿಮನಾ್ (ಎರಡನ ೇ 
ಶತಮಾನ್) ಮರಲಕ ಏಷಾಯ ಮೈನ್ರ್ (ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಮೊದಲ ಶತಮಾನ್) ಸಂಪೂಣ್ ಕಾಯನ್ನ್ 
ಗೂಂಥ್ದ ಹ ರಂದಿತುು. ಇನ್ರು, ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ ಚಚೆ್ಳ ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಗಳಲಿ್ಲ 
ಶತಮಾನ್ಗಳಂದ ಪುಸುಕಗಳು, ಅನ ೇಕವ ೇಳ  ಸ ೇರಿಸಿಕ ರಂಡ ಅಧಿಕೃತವಲಿದ ಪದಗಳಗಿಂತ 



ಚಚ್ಚ್ಸಿದರು. ಇದು ಕ ೇವಲ ಏಷಾಯ ಮೈನ್ರ್ ಮತುು ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ (ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಕ ಲವು 
ಸ ೇರಿದಂತ ) ಆ ಚಚ್ಚ್ಸಿದ ಗಿೂೇಕ್ಸ ರ ರೇಮನ್ುರು ಸರಿಯಾದ ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಕಾಯನ್ನ್ 
ಮಂದಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಮಥ್್ರಾದರು ಎಂದು ನ್ಂತರ. 
ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಆರಂಭಕ ಆರಂಭದಿಂದಲರ ಸಂಪೂಣ್ ಕಾಯನ್ನ್ ತಿಳಯುವುದಿಲಿ? 

ರ ರೇಮ್ಸ ಮರಲಕ ಬಂದ ಸುಧಾರರ್  ಪ್ಾೂಟ ಸ ುಂಟ್, ಅವರು ಮೊದಲು ವಿವಿಧ್ ರ ರೇಮನ್ 
ಪಟಿುಗಳನ್ುು ನ್ಂಬದದವು, ಅವರು ಆರಂಭಸಿದಾಗ ಸಹ ಇದು 16 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ದ ತನ್ಕ ತಮಮ 
ನಿಯಮಗಳು ಅಂತಿಮ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಅಥ್ವಾ ರ ರೇಮ್ಸ ಚರ್ಚ್ 
ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಟ ೂಂಟ್ 16 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ದ ಕೌನಿ್ಲ್ ರವರ ಗ  ಅದರ ಕಾಯನ್ನ್ 
ಅಂತಿಮ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಟ ೂಂಟ್ ಕೌನಿ್ಲ್ ಸಿಾೇಕರಿಸಲುಡುವುದಿಲಿ ಆ ಪುಸುಕಗಳು ಹಳ ಯ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಪುಸುಕಗಳ ಕಥಾವಸುು ಜ ರ ರೇಮ್ಸ (ತಮಮ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ವ ೈದಯರು) ತಮಮ ಆರಂಭಕ 
ನಾಯಕರು, ನಿಜವಾದ ಗೂಂಥ್ವನ್ುು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಒಳಗ ರಂಡಿತುು. ಆಗಲ್ಲ ಪೂಸುುತ 
ಪ್ಾೂಟ ಸ ುಂಟ್ ಅಥ್ವಾ ಗೂಂಥ್ವನ್ುು ಅವುಗಳನ್ುು ಸಿಾೇಕರಿಸಲು ದ ೇವರ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ನ್ಮಗ  ಆ 
ಮಾಡಲು. 
ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ಬ ೈಬಲ್ ನ್ರಯಸ್ ಪ್ರೂಫ ಸಿ ಪತಿೂಕ  ಗೂಂಥ್ಗಳ 
ಸಂತ ಹ ಚ್ಚಿನ್ ವಿವರಗಳಗಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ 2013 ಎರಡು ದಾಖಲ್ಲಸಲುಟ್ು ಲ ೇಖನ್ಗಳನ್ುು 
ಪೂಕಟಿಸಿದನ್ು. ಆ ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕ ಗಳಗ  ಸಾಹಿತಯ ಟಾಯಬ್ ಬಟ್ನ್, www.ccog.org  

ವ ಬ ್ೈಟ್ುಲಿ್ಲ ಕಾಣಬಹುದು. 
 
ಟ್ಯಿ ಚರ್ಚ್ ಸತ್ಾ ಪ್ರಮ ಬಗನೆ ನನಯೀಸ್ 

 
ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಯಾವಾಗಲರ ಪಿತ, ಸುತ ಮತುು ಪವಿತೂ ಆತಮದ ನ್ಂಬಕ  
ಬಂದಿದ . ಹಿಂದಿನ್ ಕಾಲದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು ಬ ೈಬಲ್ ತಂದ ಯ ಕಲ್ಲಸುತುದ  ಎಂದು ಅಥ್್ (ಉದಾ 
ಜಾನ್ 6:27; ಕ ರಲ ರಸ ್ಯವರಿಗ  2: 2) ಮತುು ಸನ್ (ಉದಾ ಜಾನ್ 20: 28-29; 

ಕ ರಲ ರಸ ್ಯವರಿಗ  2: 2) ಎಂದು ದ ೈವಿಕ ಜಿೇವಿಗಳು (ಕ ರಲ ರಸ ್ಯವರಿಗ  2: 9) ಮತುು ಪವಿತೂ 
ಎಂದು ಸಿುರಿಟ್ ತಂದ ಯ (ಉದಾ ಮಾಯಥ್ರಯ 10:20) ಮತುು ಸನ್ (ಫಿಲ್ಲಪಿು 1:19) ಬರುತುದ  ದ ೇವರ 
ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಹ ರಂದಿದದಳು. 

http://www.ccog.org/


ಸಿುರಿಟ್ ನ್ ವಯಕ್ರುತಾ ಬಗ ೆ:; (9 ಕ ರಲ ರಸ ್ಯವರಿಗ  2 ರ ರೇಮನ್ುರು 1:20) 381 AD ಯಲಿ್ಲ ಗಿೂೇಕ್ಸ 
ರ ರೇಮನ್ುರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಮ ಬ ೇರ ಯದನ ುೇ ಅಳವಡಿಸಿಕ ರಂಡಿತು. ಕ ಲವು ಗಿೂೇಕ್ಸ 
ರ ರೇಮನ್ುರು ಆತಮದ ತಂದ ಯ "ವಯಕ್ರುತಾ" ನ್ಂಬಕ  ಆದರರ ಮೊದಲು, ಬಹುತ ೇಕ ಕನಿಷ್ಾ ಆ 
"ಪೂವ್ದಲಿ್ಲ," ಕಾಯಥ ರಲ್ಲಕ್ಸ ಎನ ್ೈಕ ರಿೇಪಿೇಡಿಯಾ ಪೂಕಾರ, ಅಥ್ವಾ, ಇನ್ರು ಕ ಲವು ದಶಕಗಳ 
ಹಿಂದ ಯೇ ಟಿೂನಿಟಿ ಸಿಾೇಕರಿಸಿಲಿ ಎಂದು. ಈ ಗಿೂೇಕ್ಸ ರ ರೇಮನ್ುರು ಬಹುಪ್ಾಲು ಸಿಾೇಕರಿಸಿರುವುದಾಗಿ 
ಒಂದು ಸ ೈದಾಧಂತಿಕ ಬದಲಾವರ್ . ಟಿೂನಿಟಿ ತತಾವು ಸಹ ಕ್ರರುಕುಳ ಚಕೂವತಿ್ ಥಿಯೇಡ ರಸಿಸ್ 
(ಮರಲಭರತವಾಗಿ ರ ರೇಮನ್ ಸಾಮಾೂಜಯದ ನ್ಂಬಕ  ನ್ಂತರ ಪರಿಷ್ೃತ ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ 
ನ್ಂಬಕ  ತಿಳಸಲಾಗಿತುು ಇವಳ ೇ) ಇಂಪಿರಿಯಲ್ ರಾಜಾಜ್ಞ  ವಿಧಿಸುತಿುತುು. 
ಟ್ರೂ ಚರ್ಚ್ ಮಾಡುತಿುಲಿ ಟಿೇರ್ಚ ಅರಾಜಕತ  ಇದು ದ ೇವರ ಲಾ ಎತಿು 
ಹಳ ಯ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ, ದ ೇವರ ಕಾನ್ರನ್ುಗಳು ಅವನ್ನ್ುು ಮತುು ನಿಷಾಾವಂತ (: 1-8 

ಧ್ಮೊೇ್ಪದ ೇಶಕಾಂಡ 6) ನ್ಡುವ  ಚ್ಚಹ ು ಎಂದು ಬರ ದಿದಾದರ . ಕ ಲವು ಪ್ರೂಟ ಸುಂಟ್ ನಾಯಕರು 
ಹತುು ಅನ್ುಶಾಸನ್ಗಳನ್ುು ದರರ ಮಾಡಲಾಗುತುದ  ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಲು, ಈ ಯೇಸು ಅವರ 
ದ ೇವದರತರು, ಅಥ್ವಾ ಆದಿ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರ ಸಾಥನ್ವನ್ುು ಅಲಿ. 
ಯೇಸುವಿನ್ tares '(ಕಳ ) ಶತುೂ (: 37-40 ಮಾಯಥ್ರಯ 13) ಸಹ ರೇದರರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನ ಡಲಾಗುತುದ  
ಎಂದು ಎಚಿರಿಕ . ಯೇಸು ವಿಶಾಾಸದ ರೂೇಹಿ "ಅರಾಜಕತ " (ಮಾಯಥ್ರಯ 13:41) ಅಭಾಯಸ, ಆದರ  
ನ್ಂತರ ನಿಮರ್ಲನ್ (ಮತಾುಯ 13:42) ಕಲ್ಲಸಿದ. ಯೇಸು ಕಲ್ಲಸಿದ ಯಾವುದ ರೇ ಗಮನಿಸಿ: 

"ನ್ನ್ಗ  ಹ ೇಳುತಾುರ  ಎಲಿರರ, 'ಕತ್ನ ೇ, ಕತ್ನ ೇ' ಸಾಗ್ದ ರಾಜಯವನ್ುು ನ್ಮರದಿಸಿ 
ಹಾಗಿಲಿ, ಆದರ  ಸಾಗ್ದಲಿ್ಲ ನ್ನ್ು ತಂದ ಯ ಇಚ ೆಗ  ಮಾಡುತುದ . 22 ಆ ದಿನ್, 'ಕತ್ನ ೇ, 
ಕತ್ನ ೇ ಮಿ ಹ ೇಳುವುದಿಲಿ, ನಾವು ನಿಮಮ ಹ ಸರಿನ್ಲಿ್ಲ ದ ವಾಗಳನ್ುು, ನಿಮಮ ಹ ಸರಿನ್ಲಿ್ಲ 
ಭವಿಷ್ಯ, ಮತುು ನಿಮಮ ಹ ಸರಿನ್ಲಿ್ಲ ಅನ ೇಕ ಅದು್ತಗಳನ್ುು ಮಾಡಲಾಗುತುದ  23 ಮತುು 
ನ್ಂತರ ನಾನ್ು ಅವರಿಗ  ತಿಳಸು 'ನಾನ್ು ತಿಳದಿಲಿ;?!, ನಿೇವು ಅರಾಜಕತ  ಅಭಾಯಸ ನ್ನ್ಗ  
ನಿಗ್ಮಿಸುತುದ ' (ಮತಾುಯ 7: 21-23) 

ಯೇಸು ಸುಷ್ುವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅವನ್ನ್ುು ಕರ ಯುತಾುನ  "ಲಾಡ್್" ಮತುು ಅವನ್ ಹ ಸರಿನ್ಲಿ್ಲ 
ಮಾಡಿದ ಪವಾಡಗಳನ್ುು ಹ ರಂದುವಂತ  ಹ ೇಳುವ ಬ ರೇಧ್ನ , ಆದರ  ಅವರು ಹಾಗ  ಯಾರು, ಆದರ  
ನಿಗ್ಮಿಸುವ "ಅರಾಜಕತ " ಅಭಾಯಸ ಆ ಹ ೇಳುವ ಇದ . ಹಿೇಗಾಗಿ, ನಿಖರ ಪ್ರೂಫ ಸಿೇಸ್ ಮತುು ರಾಕ್ಷ್ಸ 



ಭರತ ರೇಚಾಿಟ್ನ , ತಮಮ ಅಲಿದ ಹಿಸಾುನಿಕ್ಸ ನಿಷಾಾವಂತ ಗುಂಪುಗಳು ಕ ಲವು ಬಾರಿ ಅವುಗಳನ್ುು 
ಹ ರಂದಿದುದ ಗಮನ್ ಲಕ್ಷ್ಣಗಳಾಗಿವ . 
ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಪ್ಾಲ್ "ದುಷ್ುತಾದ ಮಮ್ವು" ಈಗಾಗಲ ೇ ತನ್ು ದಿನ್ದಲಿ್ಲ ಆರಂಭಸಿದ ಯಂದು 
ವರದಿ (2 ಥ ಸಲ ರೇನಿಕದವರಿಗ  2: 7) ಮತುು ಜನ್ರು ಮಾಡಬಾರದು ಅವುಗಳನ್ುು ಮುರಿ ಪಡ ಯಲು 
"ಖ್ಾಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ುು" ಮೊೇಸಗ ರಳಸುವಂತಹ (ಎಫ ಸದವರಿಗ  5: 6). ಇದು ದ ೇವರ ನಿಯಮಗಳ 
ಅನ ೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಬಂದಾಗ "ನಿಗರಢ" ದಿ ಗಿೂೇಕ ರ ರ ರೇಮನ್ುರು ಸುಷ್ುವಾಗಿ ಇದ  (ಅವರು 
ಸುಮಾರು ಕಾರಣ). 
ದ ೇವರ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರ ಕಾನ್ರನ್ು (: 1-3 1 ಜಾನ್ 5) ಎತಿು. ಇದು ಪೂತಿೇ ಪದವನ್ರು 
ಅಕ್ಷ್ರಶಃ ಪ್ಾಲ್ಲಸಿದರು ವ ೇಳ , ಮಾನ್ವಿೇಯತ ಯ ಹ ೇರಳವಾಗಿ ಯೇಗಕ್ಷ ೇಮ ಮತುು ಉತಾುದಕ 
ಪೂಣ್ ಜಿೇವನ್ ಸ ೇರಿದಂತ  ಹ ಚುಿ ಉತುಮ ತರುವುದನ್ುು ದ ೇವರ, ಚಲನ ಯ ನಿಯಮಗಳು ಸ ಟ್ 
ಕಲ್ಲಸುತುದ . 
ದ ೇವರ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರ ಕಾನ್ರನ್ು ದರರ ಮಾಡಲಾಗುತುದ , ಆದರ  "ಉದಾತು" ಮತುು 
ಜಿೇಸಸ್ ಕ ೈಸ್ು (: 17-48 ಮಾಯಥ್ರಯ 5) ಮಾಡಿದ "ಗೌರವಾನಿಾತ" (ಯಶಾಯ 42:21) ಮತುು 
ವಿಸುರಿಸಿತು ಎಂದು ಘರೇಷಿಸುವ. 
ದ ೇವರ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಬ ೈಬಲ್ ಕಲ್ಲಸುತುದ  ಏನ್ು ಬ ರೇಧಿಸುತುದ : 

ನಿಮಮ ಪದ ನ್ನ್ು ಅಡಿ ಒಂದು ದಿೇಪ ಮತುು ನ್ನ್ು ಮಾಗ್ ಒಂದು ಬ ಳಕು. (ಪ್ಾ್ಮ್ಸ್ 119: 

105) 

ನ್ನ್ು ನಾಲ್ಲಗ , ನಿಮಮ ಪದ ನ್ುಡಿಯುವದು ಎಲಾಿ ನಿಮಮ ಆಜ್ಞ ಗಳನ್ುು ಸದಾಚಾರ 
ಇವ . (ಪ್ಾ್ಮ್ಸ್ 119: 172) 

ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರ ಹತುು ದ ೈವಾಜ್ಞ ಗ  ಕಾನ್ರನ್ು ಮಾನ್ವಕುಲದ ಅವರ ಅತುಯತುಮ 
ಉಡುಗ ರರ ಗಳನ್ುು ಒಂದಾಗಿದ  ಮತುು ಅವರ ಅನ್ುಶಾಸನ್ಗಳನ್ುು ಸದಾಚಾರ ಎಂದು 
ಬ ರೇಧಿಸುತುದ . ಇಟ್ುು ಪಿೂೇತಿ ಪೂತಿಬಂಬಸುತುದ . "ಈಗ ಆಜ್ಞ ಯನ್ುು ಉದ ದೇಶ ಪಿೂೇತಿ" (1 ತಿಮೊೇತಿ 1: 

5). 

ದ ೇವರ ನಾಯಯಪೂಮಾಣದ ಸುಮಾರು ಸಮಥ್್ನ ಯ: ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ ಕ ಲವು ಚಚು್ಗಳ 
ತಮಮ ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ಮಾದರಿ "ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಧ್ಮ್" ತಮಮ ಸಿಾೇಕೃತಿ ಮತುು ಇತರ ಕಾನ್ರನ್ು ರಹಿತ 



ಸಿದಾಧಂತಗಳನ್ುು ಮರಲಕ ನ್ಂಬದ ವಾದಿಸುತಾುರ , ಅವರು ಹಳ ಯ ಫರಿಸಾಯರು (3-9 ಮಾಯಥ್ರಯ 
15) ನ್ಂತಹ ಹ ರಂದಿವ  ಆಚರರ್ ಗಳು ಮತುು ವಿರುದಧವಾಗಿದ  ಎಂದು ಸಂಪೂದಾಯಗಳು ಒಪಿು. 
ಜಾನ್ ಬಾಯಪಿುಸ್ು (ಲರಯಕ್ಸ 3:14) ಮತುು ಜಿೇಸಸ್ (ಜಾನ್ 18:36) ಈ ಯುಗದಲಿ್ಲ ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ  ವಿರುದಧ ಕಲ್ಲಸಿದ. ಎಲಾಿ ನಿಜವಾದ ವಿದಾಾಂಸರು ಆರಂಭದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು 
ವಿಷ್ಯಲ ರೇಲುಪತ ಯ ಯುದಧ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಎಂದು ಅಥ್್. ಆಂಟಿಯೇಚು ಥಿಯೇಫಿಲಸ್ ಕ ೈಸುರು 
ಸಹ ಹಿಂಸಾತಮಕ ಕ್ರೂೇಡಾ ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ವಿರುದಧ ಬರ ದರು ಅಂತಹ ಸಾಡಿ್ಸು ದ ೇವರನ್ುು ನಾಯಕರ 
ಚರ್ಚ್, ಇದು ವಿರುದಧ ಬರ ದರು. ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ಇನ್ರು ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ  ಈ 
ಯುಗದಲಿ್ಲ ಉದ ದೇಶಪೂವ್ಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಾತಮಕ ಕ್ರೂೇಡಾ ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ವಿರುದಧ ಕಲ್ಲಸುತುದ . 
ಸಹ ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ  ಅವರ ಸಾವಿನ್ ಒಂದು ಶತಮಾನ್ದ ರಳಗಾಗಿ 3 RD ಸ ಂಚುರಿ ಎಡಿ 
ರ ರೇಮನ್ ಬಷ್ಪ್ಸ ಮತುು ಸಂತ ಮರಲಕ ತಡವಾಗಿ ಅಂದರ  ಖಂಡಿಸಿದರುಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ 
ಚಚು್ಗಳು ಈ ತಾಣದಲಿ್ಲ ಬದಲಾಗಿದ . ಧಾಮಿ್ಕ ಧ್ಮ್ಯುದಧ ಕಾದಾಡುತಿುದದ ಹ ರೇರಾಡಲು 
ಕ ಲವರು 1095 ಕ್ರೂ.ಶ. ಪ್ರೇಪ್ಸ ಅಬ್ನ್ II ರ ಕಟ್ುಳ ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ "ಪ್ಾಪಗಳ ಉಪಶಮನ್" 
ನಿೇಡಲು ಎಂದು ಅವರು ನ್ಂತರ ಇದುವರ ಗ  ಹ ರೇದರು. 
ಯೇಸು, "ದ ೇವರ ಸಿುರಿಟ್, ಮತುು ಅವನ್ನ್ುು ಪೂಜ  ಯಾರು ಆತಮ ಮತುು ಸತಯ ರಲಿ್ಲ ಪೂಜ  
ಮಾಡಬ ೇಕು" (ಜಾನ್ 4:24). ಇನ್ರು, ಗಿೂೇಕ್ಸ ರ ರೇಮನ್ುರು ವಿವಿಧ್ ವಿಗೂಹಗಳು ಮತುು ಅವರು 
ಗೌರವಿಸು ಚ್ಚಹ ುಗಳನ್ುು ಬಳಕ  ಸಮಥಿ್ಸುವುದಿಲಿ. ಟ ನ್ ಕಮಾಯಂಡ್ (ಎಕ ರ್ೇಡಸ್ 20: 4-6) 

2 ND ಶತಮಾನ್ದಲಿ್ಲ ಸಾಡಿ್ಸು ಮಾಡಿದಂತ  ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜಾನ್ (1 ಜಾನ್ 5:21) 

ವಿರುದಧ ಎಚಿರಿಕ . 
ಇಬೂಯರ ಪುಸುಕ ಏಳನ ೇ ದಿನ್ ಸಬಿತ್ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರಿಗ  ನಿದ ೇ್ಶ್ಚಸಿದ  ಎಂದು (ಇಬೂಯ 4: 1-9) 

ಖಚ್ಚತಪಡಿಸುತುದ  ಆದಾಗರಯ, ಅತಯಂತ ಇದು ಸುಮಾರು ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಧ್ಮ್ ಕಾರಣ 
ಶೂದಾಧಭಕ್ರುಯನ್ುು. 
ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಪ್ಾಲ್ ಸ ೈತಾನ್ ಮಂತಿೂಗಳು ಬಹಳ ಒಳಗ  "ಸದಾಚಾರ ಮಂತಿೂಗಳು" ತಮಮನ್ುು 
ರರಪ್ಾಂತರ ಕಾಣಿಸುವುದು (: 14-15 2 ಕ ರರಿಂಥ್ದವರಿಗ  11) ಎಚಿರಿಕ . 
ಚಚ್ಚ್ನ್ ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ, ಮತುು ಬ ೈಬಲ್ ಔಟ್, ಆದದರಿಂದ ಇರುವವರಲಿ್ಲ ಅನ ೇಕ ವಂಚ್ಚಸುವಲಿ್ಲ 
ಯಶಸು್ ಎಂದು ತ ರೇರಿಸುತುದ  
. 



ಟ್ಯಿ ಚರ್ಚ್ ಕ್ರರನಕನಳ, ಆದರನ ನನವರ್  
 

ಜಿೇಸಸ್ ಮತುು ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಪ್ಾಲ್ ನಿಜವಾದ ಕ ೈಸುರು ಕ್ರರುಕುಳ ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ (ಮಾಯಥ್ರಯ 5: 

10-12; 10:23; 2 ತಿಮೊೇತಿ 3:12). ಇದು ಸರಿಯದದರರ ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ ಚಚೆ್ಳ 
ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ ಕ್ರರುಕುಳಗಳನ್ುು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು ಆಗಾಗ ೆ ದ ೈಹಿಕ ಕ್ರರುಕುಳ ಎಂದು ನಿಜವಾದ 
ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಭನ್ುವಾಗಿವ . 
ಇತಿಹಾಸದುದದಕರು ದ ೇವರ ನಿಜವಾದ ಚಚು್ಗಳು ಅಲಿದ ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ  ಎಂದರ 
ದ ೈಹಿಕ ಕ್ರರುಕುಳ (ಹಸ್ ಮತುು ಧ್ಮ್ಭೂಷ್ುರ ಅವುಗಳನ್ುು 
ಭಾಗವಾಗಿ ಎಂದು ಆರ ರೇಪಿಸಿದಹ ರಂದಿರಬಹುದು ಆದರರ). 
, ಇದು ಕಾರಣ ನ ರವಾದ: ಬ ೈಬಲ್ "ಮಿಸುರಿ ಬಾಯಬಲ ರೇನ್ ಗ ೂೇಟ್" ಹುತಾತಮರಾದ ಸಂತರು 
ರಕುವನ್ುು ಕುಡಿಯುತಾುಳ  (4-5 ರ ವ ಲ ಶನ್ 17) ಆಗಿತುು ಕಲ್ಲಸುತುದ . ಬ ೈಬಲ್ ಏಳು hilled ಆಧಾರಿತ 
"ಮಿಸುರಿ ಬಾಯಬಲ ರೇನ್ ಗ ೂೇಟ್" ದ ೇವರ ಖಂಡಿಸುತುದ  ಎಂದು ಒಂದು ಅಪವಿತೂ ಮೈತಿೂ ಪೂಪಂಚದ 
'ಸಕಾ್ರಗಳು ಸಿಕ್ರುಹಾಕ್ರಕ ರಂಡು ಎಂದು ಕಲ್ಲಸುತುದ  (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ರ ವ ಲ ಶನ್ 17: 1-9,18; 18: 1-

10). 

ಏಕ ಂದರ  ವಿಷ್ಯಲ ರೇಲುಪತ ಯ ರ ರೇಮನ್ ಮತುು ಇತರ ನಾಯಕರನ್ುು ರಾಜಿ, ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು 
ರ ರೇಮನ್ ಚರ್ಚ್ ಕ ೇವಲ ಇತಿಹಾಸದುದದಕರು ವಿವಿಧ್ ಆಥಿ್ಕ ಕ್ರರುಕುಳಗಳನ್ುು ಜಾರಿಗ , ಅವರು 
ಜಿೇಸಸ್ ಮತುು ಅವನ್ ಮರಲ ಅನ್ುಯಾಯಗಳು ಅದ ೇ ಆಚರರ್ ಗಳು ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಕ ರಲಿಲುಟ್ುರು 
ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು ಇಂತಹ ಸಬಿತ್ (ಕಾಯದ ಗಳು ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಹ ರಂದಿತುು 13: 13-15; 18: 4; 

ಇಬೂಯ 4: 9), ಬ ೈಬಲಿ್ಲನ್ ಅಶುಚ್ಚಯಾದ ಮಾಂಸ ತಪಿುಸುವ, ಮತುು 
14 ರಂದು ಪ್ಾಸ್ಓವರ್ ಕ್ರೇಪಿಂಗ್. 
ಪ್ರೂಟ ಸ ುಂಟ್ 'ಸುಧಾರಕರು' ಸಹ ಹ ರಂದಿತುು ಜನ್ರು ಶ್ಚಶುಗಳ ಬಾಯಪಿುಸಮು ಅಲಿದ ಬ ೈಬಲು 
ಅಭಾಯಸ ವಿರ ರೇಧಿಸಿದ ಕ ರಲಿಲುಟ್ುರು. 
ಗಿೂೇಕ್ಸ ರ ರೇಮನ್ುರು ಕ ೈಸುರು ಮರಲ ಬ ೈಬಲು ಸಿದಾಧಂತಗಳನ್ುು ಇಂತಹ ಪರಮ ಬಗ ೆ ಸತಯ, 
ವಿಗೂಹಗಳು / ಚ್ಚಹ ುಗಳು / ಶ್ಚಲುಬ ಗಳನ್ುು ಸಿಾೇಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಬ ೈಬಲು ಪವಿತೂ ದಿನ್ಗಳ 
ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಹಿಡುವಳ, ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ ಪ್ಾದಿೂವಗ್ದ ಪ್ ೇಗನ್ ಉಡುಗ  ಗುರಿಯ ಕ್ರರುಕುಳ 
ಪರಿಗಣಿಸಿ ರ ರೇಮ್ಸ ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಪೂತಿನಿಧಿಸುತುದ  ಬಾಬ ಲ್ಲನ್ ಟ ೈಮ್ಸ 'ಪವಿತೂ' ದ ೇವರ ರಾಜಯಕ ು 



ಬ ರೇಧ್ನ  ಅಲಿದ ಬ ೈಬಲು ವಿರ ರೇಧಿಸುವ ಮತುು ಯೇಸು ಕ್ರೂಸುನ್ ಸಾವಿರ ವಷ್್ದ ಆಳಾಕ ಯ 
ಬ ರೇಧ್ನ . 
ಇದು ಗಿೂೇಕ್ಸ ರ ರೇಮನ್ುರು ಕ ರನ ಯ ಬಾರಿ ಮತ ು ಇದನ್ುು ಕಲ್ಲಸಲು ಎಂದು ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ 
'ಖ್ಾಸಗಿ ಪ್ರೂಫ ಸಿೇಸ್' ವಾಸುವವಾಗಿ ಇವ  ಎಂಬುದನ್ುು ಆಸಕ್ರು ಇರಬಹುದು. 
ದ ೇವರ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ದಿೇಘ್ ದ ೇವರ ಸ ೇವ  ಮಾಡುವ ಎಂದು ಆರ ರೇಪಿಸಿದ ಆ ಕ್ರರುಕುಳ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ . 2-4: ಜಿೇಸಸ್ ಜಾನ್ 16 ಈ ಬಗ ೆ ಎಚಿರಿಕ . 
ಹ ರರಗಣ ತ ರೇರಿಕ ಗಳನ್ುು ಮತುು ಗ ರೇಚರತ  
ಮರಲ ಪ್ಾದಿೂಗಳು (ಧ್ಮಾ್ಧಿಕಾರಿಗಳು / ಹಿರಿಯರ / ಮಂತಿೂಗಳು / ಬಷ್ಪ್ಸ / ಮೇಲ್ಲಾಚಾರಕರಿಗ ) 
ಈಗ ರ ರೇಮನ್ ಮತುು ಪೂವ್ ಸಾಂಪೂದಾಯಕ ಕಾಯಥ ರಲ್ಲಕ್ಸ ಪ್ಾದಿೂ ಬಳಸುತಿುದದ ವಿಶ್ಚಷ್ು 
ಗುರುತಿಸುವ ವಸರಗಳ ರಿೇತಿಯ ಧ್ರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ ಚರ್ಚ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಥ್್. 
ಮರಲ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ನಾಯಕರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ್ರು ಕಂಡನ್ು. ಅವರು ಬಹಳ ಇತರರಿಗಿಂತ 
ವಿಭನ್ುವಾಗಿ ಧ್ರಿಸುತಾುರ  ಇಲಿ ಎಂದು: ಜಿೇಸಸ್, ಸಾತಃ ಜುದಾಸ್ (43-46 ಮಾಕ್ಸ್ 14) 

ಗಮನ್ಸ ಳ ದಿದಾದರ  ಅನ್ುಮತಿಸಲಾಯತು. ಒಂದು ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ನಾಯಕ ಸರಕುವಾಗಿ ಧ್ರಿಸುವ 
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹ ೇಳದರು (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಮಾಯಥ್ರಯ 22: 11-14), ಆರಂಭಕ ನಾಯಕರು ಬಹಳ 
ವಿಭನ್ುವಾಗಿ ಸಾವ್ಜನಿಕರಿಂದ ಬಟ ು ಇಲಿ. 
ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ ಪ್ಾದಿೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಟ ು ಕೌಟ್ುಂಬಕತ  ಸರಯ್ ದ ೇವ ಮಿತಾೂಸ್ 
ಪಿೂೇಸ್ು್ ಧ್ರಿಸುತಿುದದ ಧ್ರಿಸುತಾುರ . ಅವರು 4 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ದಲಿ್ಲ ಪ್ ೇಗನ್ ಚಕೂವತಿ್ ಕಾನಾ್ಟಂಟಿನ್ 
ಪೂಭಾವಿತರಾಗಿದದರು (ಮಿತಾೂಸ್ ಅನ್ುಯಾಯ ಯಾರು ಮತುು ತನ್ು ಆಪ್ಾದಿತ ಪರಿವತ್ನ  ನ್ಂತರ 
ನಾಣಯಗಳಲಿ್ಲ ಮಿತಾೂಸ್ 'ಚ್ಚತೂ ಪುಟ್) ರವರ ಗ  ಉಡುಗ  ಈ ರಿೇತಿಯ ರ ರೇಮನ್ ಮತುು ಪೂವ್ 
ಸಾಂಪೂದಾಯಕ ಮರಲಕ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲ್ಲಲಿ. 
ಏನ್ು ಪ್ರೂಟ ಸ ುಂಟ್ ಮಂತಿೂಗಳು ಬಗ ೆ? ಅಲಿದ , ಕ ಲವು, ಆಂಗಿಿಕನ್ುರು (ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಇಂಗ ಿಂಡ್) 
ಅನ ೇಕ ರಿೇತಿಯ, ಗಿೂೇಕ್ಸ ರ ರೇಮನ್ ಗಾೂಬ್ ಅದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಧ್ರಿಸುತಾುರ  ಇಲಿ. 
ಮತುು ಇತರರು? ಅಲಿದ , ಅನ ೇಕ ಮಂತಿೂಗಳು ಧ್ರಿಸುತಾುರ  ಬಳ ಕಾಲರ್ ಬ ೈಬಲ್ 
ಬರಲ್ಲಲಿ. ಆಧ್ುನಿಕ ರಿವಸ್್ ಬಳ ಕಾಲರ್ 19 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ದಲಿ್ಲ ಆವಿಷ್ುರಿಸಲಾಯತು 
ವರದಿಯಾಗಿತುುಸಹ, ಇದು ಸರಯ್ನ್ ಪ್ಾದಿೂಗಳನ್ುು ಕನಿಷ್ಾ ಹಿಂದ ಯೇ 1000 ಕ್ರೂ.ಪೂ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ 
ಕ ಲವು ಆವೃತಿು ಧ್ರಿಸುತಿುದದರು ಎಂದಿದಾದರ  ಮಾಡಲಾಗಿದ  



ದ ೇವರ ಸಭ ಗಳಲಿ್ಲಯರ ಸಚ್ಚವಾಲಯದ ಗಿೂೇಕ್ಸ ರ ರೇಮನ್ುರು ಮಾಡಲು ಅನ ೇಕ ರಿೇತಿಯ 
ಪುರ ರೇಹಿತ ಕಾಲರ್ ಧ್ರಿಸುವುದಿಲಿ. 
ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ುಡಗಳ ಬಗ ೆ? 

ಇದು ಮೊದಲ ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ ನಿಮಿ್ಸಿದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ುಡ ಇಲಿ್ಲ 70 ಕ್ರೂ.ಶ. ನಾಶ ಯಹರದಿ 
ದ ೇವಸಾಥನ್ದ ಇಟಿುಗ ಗಳನ್ುು ಔಟ್ ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ ರರಪಿಸಲಾಗಿದದ ಇದು ಒಂದು 4 ನ ೇಶತಮಾನ್ದ 
ಮೊಸ ೈಕ್ಸ ಪೂತಿನಿಧಿಸುತುದ  ಕಾಣಿಸಿಕ ರಳುುತುದ : 

 

ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ ನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಿಲುಲಿ್ಲ ದ ೇವರ ಸಭ ಯನ್ುು ಮೌಂಟ್ ಕಾಲ್್ ಜಿಯಾನ್ 
 

ಮೇಲ  ಕಟ್ುಡ 1 ಸು ಶತಮಾನ್ದ ನಿಮಾ್ಣವಾಗಲುಟ್ುವು ಮತುು ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯಹರದಿ 
ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಹ ರೇಲುವ ನ ರೇಡುತಿುದದರು ನ್ಂಬಲಾಗಿದ . , ಆದರ  ಇಲಿ ಹ ರಂದಿರುತುವ  
ಶ್ಚಲುಬ ಗಳನ್ುು, ಚೌಕ ಸರಜಿಯಂಥ್ ಕಂಬ, ಅಥ್ವಾ: ಇದು ಸುರಕ್ಷ್ತ ಗಾಗಿ (8 ಧ್ಮೊೇ್ಪದ ೇಶಕಾಂಡ 
22) ಹ ರಂದಿತುು. 
ಯೇಸು ಪುನ್ರುತಾಥನ್ಗ ರಂಡ ಬಳಕ ಕಾೂಸ್ ಕನಿಷ್ಾ 150 ವಷ್್ಗಳ ಗಿೂೇಕ್ಸ ರ ರೇಮನ್ುರು ದತುು 
ಆಗಲ್ಲಲಿ. ವಾಸುವವಾಗಿ ಮರಲ ಗಿೂೇಕ್ಸ 'ಧ್ುೂವ' ಮತುು 'ಶ ಲಕ ುೇರಿಸಲಾಯತು,' ಕೂಮವಾಗಿ ಅಥ್್ 
ಪದಗಳನ್ುು 'ಅಡ್' ಮತುು 'ಶ್ಚಲುಬ ಗ ೇರಿಸಿದ' ಎಂದು ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ತಪ್ಾುಗಿ. 
Steeples, ಚೌಕ ಸರಜಿಯಂಥ್ ಕಂಬ, ಒಂದು ಶ್ಚಶುದ ಚ್ಚಹ ು ಹಾಗರ ಪ್ ೇಗನ್ ಸರಯ್ ದ ೇವರುಗಳ 
ಸಂಕ ೇತವಾಗಿದ  ಎಂದು. ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಕಟ್ುಡಕ ು ರಿೇತಿಯ ಚ್ಚಹ ುಗಳನ್ುು ಸ ೇರಿಸುವ ದ ೇವರ ಜನ್ರು (: 



29-32 ಸಿಎಫ್ ಧ್ಮೊೇ್ಪದ ೇಶಕಾಂಡ 12) ಸಮಂಜಸವಲಿ. ನಿಜವಾಗಿಯರ ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಆ 
ಕಟ್ುಡಗಳ ಮೇಲ  ಈ ರಿೇತಿಯ ಚ್ಚಹ ುಗಳನ್ುು ಇಡಬ ೇಡಿ. 
ಅದ ೇ ಸಹ ಬಳಕ  ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ ಚರ್ಚ್ ಕಟ್ುಡಗಳ ಮೇಲ  ನಿಜ.  ಚರ್ಚ್ ದರರ 
ದುಷ್ುಶಕ್ರುಗಳನ್ುು ಹ ದರಿಸುವ ಹ ೇಳಲಾಗುತುದ . 12 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ದ ಕ ಿೇವಾಕ್ಸ್ ಕಾಯಥ ರಲ್ಲಕ್ಸ ಸ ೇಂಟ್ 
ಬನಾ್ಡ್್ ಎಂದು ವ ೈರ ಅವರ ವಿರುದಧ ಮಾತನಾಡಿದದರಿಂದ ಹ ಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತುು, ಇನ್ರು ಅನ ೇಕ 
ಪೂಸಿದಧ ಕಟ್ುಡಗಳು (ನ ರಟ ೂ ಡ ೇಮ್ಸ ಕಾಯಥ ರಲ್ಲಕ್ಸ ಕಾಯಥ ಡೂಲ್ ನ್ಂತಹ) ಮೇಲ  ಹ ರಂದಿವ .  
ಪೂಜಾ ಸರಕುವಾಗಿ ಅಲಂಕೃತ ಸಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಾಥನ್ವನ್ುು ಮಾಡಬಹುದು (ಉದಾ 1 ಅರಸುಗಳು 
6), ನಾನ್ು ಇಲಿ್ಲ ಹ ೇಳಲು ಬಯಸುತ ುೇನ  ಕಾಲುನಿಕ ಕಥ . "ಇಂಡಿಯಾನಾ ಜ ರೇನ್್" ಚ್ಚತೂಗಳಲಿ್ಲ 
ಒಂದು, ಹಲವಾರು ಜನ್ರು ಯೇಸು ಹ ೇಳಲಾದ ಅವರ ಕ ರನ ಯ ಪ್ಾಸ್ಓವರ್ (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಲರಯಕ್ಸ 
22:20) ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಔಟ್ ಸ ೇವಿಸಿದಾದರ  ಕಪ್ಸ ಹುಡುಕುತಿುರುವ. ಒಂದು ದೃಶಯದಲಿ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಪೆಳು 
ಒಂದು ಟ ೇಬಲ್ ತ ರೇರಿಸಿದರು. ಇದು ಬಂದು ಪೂಯತಿುಸಿದರು ಜನ್ರ ವಿವಿಧ್ ಅಸಿಥಪಂಜರ 
ತ ರೇರಿಸಿದರು ತಪುು ಕಪ್ಸ ತಪುು ಕಪ್ಸ ಆರಿಸಿಕ ರಂಡು ಚ್ಚತೂ ಪೂಕಾರ ಮತುು ಸಾವಿಗ  ಕಾರಣವಾಯತು 
ಬಡಲು ಪ್ಾೂರಂಭಸಿ. ಪೂಮುಖ ಪ್ಾತೂ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಜ ರೇನ್್, ಕಪೆಳು, ಅಲಂಕೃತ ಮತುು ಸರಳ 
ಎರಡರ ಆಯು ನ ರೇಡಿದ ನ್ಂತರ, ದುಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ರಂಡ ಒಂದನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ರಳುಲು 
ಆರಂಭಸಿದರು. ನ್ಂತರ, ಎನ ರೇ ಹ ೇಳದ "ಜಿೇಸಸ್ ಒಂದು ಬಡಗಿ ಮತುು ಅವನ್ ಅನ್ುಯಾಯಗಳ 
ಮಿೇನ್ುಗಾರರು ಇದದರು. ಅವರು ಒಂದು ರತುಖಚ್ಚತ ಚ್ಚನ್ುದ ಕಪ್ಸ ಹ ರಂದಿತುು ಯಾವುದ ೇ 
ಮಾಗ್ಗಳಲಿ. "ಆದದರಿಂದ, ಇಂಡಿಯಾನಾ ಜ ರೇನ್್ ದುಬಾರಿ ಕಪ್ಸ ಪತನ್ವಾದರ . ನ್ಂತರ ಚ್ಚತೂ 
ಪೂಕಾರ ಬಲ ಕಪ್ಸ ಅಗೆದ ಹುಡುಕುತಿುರುವ ಕಪ್ಸ, ಆಯು, ಮತುು ವಾಸಿಸುತಿುದದರು. 
ನ್ನ್ು ಪ್ಾಯಂಟ್? 

ಇಂಡಿಯಾನಾ ಜ ರೇನ್್ ಕಥ  ವಿಜ್ಞಾನ್ ಆದರರ, ನಿಜ ಜಿೇವನ್ದಲಿ್ಲ, ಕ ಲವು ಜನ್ರು ಹಳ ಯ ಮತುು 
ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡರ ಕಟ್ುಡಗಳಲಿ್ಲ ಹ ರರಗ  ಕಾಣಿಸಿಕ ರಳುುತಿುದುದದು ದರರದಶ್ನ್ 
ಪೂಸುುತಿಗಳು, ಉಡುಗ , ಇತಾಯದಿ ತುಂಬಾ ಒತುು, ಇರಿಸಲು ದ ೇವರ ಅವರು ಬಾಹಯ ನಿಣ್ಯ 
ಮಾಡುವುದಿಲಿ ಎಂದು ಸುಷ್ುವಾಗಿ ಮಾನ್ವರ ಹಾಗ  ನ ರೇಟ್ವನ್ುು (1 ಸಮುವ ೇಲನ್ು 16: 7; 

ಮತಾುಯ 7: 21-23, 23: 27-28) ಹಾಗ . ಅವರು ನಿದಿ್ಷ್ುವಾಗಿ ಉತುಮ ಸಿುೇಕರ್ (2 ಕ ರರಿಂಥ್ 
10:10) ಆಗಿತುು: ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಪ್ಾಲ್ ಅವರು ದ ೇವರು ಆಯುಯಾದರು ಆದಾಗರಯ (10-18 

ಕಾಯದ ಗಳು 9) ಸುಷ್ುಪಡಿಸಿದಾದರ . ಮತುು ಜ ರ ಮಿಯ (ಜ ರ ೇಮಿಃ 1: 6): ಅದ ೇ ಮೊೇಸ ಸ್ (10-14 



ವಿಮೊೇಚನ್ಕಾಂಡ 4) ನಿಜವಾಗಿದ . ಪ್ಾಲ್, ಮೊೇಸ ಸ್, ಮತುು ಜ ರ ೇಮಿಃ ಎಲಾಿ ಉತುಮ ಬರಹಗಳಗ  
ಕರ ಯಲಾಗುತುದ . 
ಕ ೈಸುರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸತಯ (2 ತಿಮೊೇತಿ 2:15) ವಾಕಯವು ವಿಭಾಗಿಸುತುದ  ಪ್ರೂೇತಾ್ಹ ಮತುು (ಜಾನ್ 
5:39) ದ ೇವರ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ುು (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ 2 ತಿಮೊೇತಿ 3:16), ಮತುು ಹ ರರಗ  ನ ರೇಟ್ವನ್ುು (2 

ಕ ರರಿಂಥಿಯಾನ್್ ಇವ  ಧ್ಮ್ಗೂಂಥ್ದ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ುು ಅವಲಂಬಸಿವ , ಮಾಡಲಾಗುತುದ  10: 

7-11), ನಿಷ ಾಯಂದ ನಿಜವನ್ುು ಮತುು ಯಾರು ನಿಧ್್ರಿಸಲು ಪೂಯತಿುಸುವಾಗ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ 
ಚರ್ಚ್ ಆಗಿದ . 
ಟ್ರೂ ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರ ರಾಜಯದ ನಿಜವಾದ ಗಾಸ ುಲ್ ಬ ರೇಧಿಸುತಾುರ  
ಯೇಸು ದ ೇವರ ರಾಜಯದ ಸುವಾತ ್ಯನ್ುು ಸಾರುತಾು ಬಂದ: 

ಪಶಾಿತಾುಪ ನಿೇವು, ಮತುು ಸುವಾತ ್ ನ್ಂಬಕ : ಜಿೇಸಸ್ ದ ೇವರು, 15 ರಾಜಯದ 
ಸುವಾತ ್ಯನ್ುು ಸಾರುತಾು ಮತುು ಸಮಯ ಪೂಣ್ಗ ರಳಸಿದ, ಮತುು ದ ೇವರ ರಾಜಯವನ್ುು 
ಕ ೈಯಲಿ್ಲ ಇದ ಎಂದು ಹ ೇಳ ಗಲ್ಲಲಾಯಕ ು ಬಂದಿತು. (ಮಾಕ್ 1: 14-15, ಕ ಜ ವಿ) 

ಯೇಸು ರಾಜಯದ ಸುವಾತ ್ಯನ್ುು ನ್ಂಬಲು ಅವರ ಅನ್ುಯಾಯಗಳು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ . (ಉದಾ 
ಮಾಯಥ್ರಯ 13: 3-50; ಮಾಕ್ಸ್ 4: 2-12; ಲರಯಕ್ಸ 13: 20-21) ಅವರು ದೃಷಾುಂತಗಳಲಿ್ಲ ಅದರ ಬಗ ೆ 
ಮಾತನಾಡಿದರು ಅನ ೇಕ ದ ೇವರ ರಾಜಯದ ರಹಸಯಗಳು ಈ ಯುಗದಲಿ್ಲ (ಮಾಕ್ಸ್ 4 

ಅಥ್್ಮಾಡಿಕ ರಳುಲು ಸಿದಧ ಇರಲ್ಲಲಿ: 11; ಮಾಯಥ್ರಯ 13: 10-11). 

ಜಿೇಸಸ್ ಅವರ ಅನ್ುಯಾಯಗಳು ಹಾಗರ ರಾಜಯದ ಸುವಾತ ್ಯನ್ುು ಘರೇಷ್ರ್  ತ ರಡಗಿಸಿಕ ರಳು 
ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ: 

ಮತುು ಸಾಮಾೂಜಯದ ಈ ಸುವಾತ ್ ಎಲಾಿ ಜನಾಂಗಗಳಗ  ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಎಲಾಿ ವಿಶಾದ 
ಬ ರೇಧಿಸಿದ, ಮತುು ನ್ಂತರ ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಬರುತುವ . (ಮತಾುಯ 24:14) 

ತಂದ ಯ ಹ ಸರಿನ್ಲಿ್ಲ ಮತುು ಸನ್ ಮತುು ಪವಿತೂ ಆತಮದ, 20 ನಾನ್ು ನಿಮಗ  ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ 
ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಬ ರೇಧ್ನ  ಅವುಗಳನ್ುು ಬಾಯಪ್ ುೈಜ್, ಆದದರಿಂದ ಹ ರೇಗಿ 
ಮತುು ಎಲಾಿ ರಾಷ್ರಗಳ ಅನ್ುಯಾಯಗಳ ಮಾಡಲು; ಇಗ ರೇ, ನಾನ್ು ನಿೇವು ಯಾವಾಗಲರ 
ಸಹ ವಯಸು್ ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ನಾನ್ು. (ಮಾಯಥ್ರಯ 28: 19-20) 



ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಜಗತಿುಗ  ದ ೇವರ ರಾಜಯದ ಸುವಾತ ್ಯನ್ುು ಸಾರುತಾು ನಾವು ಕ್ರಂಗ್ಮ್ಸ ಸಂದ ೇಶ ಎಲಾಿ 
ರಾಷ್ರಗಳು ತಲುಪಲು ಎಂದು ಅಥ್್. ದ ೇವರು (ಜಾನ್ 6:44) ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸುವ ಪೂತಿಕ್ರೂಯಸಬಹುದು 
ಯಾರು, ನಾವು ನ್ಂತರ ಯೇಸು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಕಲ್ಲಸಲು ಶೂಮಿಸಬ ೇಕು. 
ಅವರ ಪುನ್ರುತಾಥನ್ದ ನ್ಂತರ, ಜಿೇಸಸ್ ದ ೇವರ ರಾಜಯವನ್ುು ಬಗ ೆ ಆತನ್ ಶ್ಚಷ್ಯರು ಕಲ್ಲಸಿದ: 

ಅವರು ಸಾತಃ ನ್ಲವತುು ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ ಮತುು ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ದ ೇವರ ರಾಜಯವನ್ುು 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತನಾಡುವ ಅವುಗಳನ್ುು ನ ರೇಡಿದಾಗ ಅನ ೇಕ ದ ರೇಷಾತಿೇತ 
ಸಾಕ್ಷ್ೂಗಳನ್ುು ಅವರ ನ ರೇವನ್ುು, ನ್ಂತರ ಜಿೇವಂತವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. (ಕಾಯದ ಗಳು 1: 

3) 

ದ ೇವದರತರು ನ್ಂತರ ದ ೇವರ ರಾಜಯದ ಬರುವ ವಿಶಾ ಸಕಾ್ರದ ಅದ ೇ ಸಂದ ೇಶವನ್ುು (ಉದಾ 
ಕಾಯದ ಗಳು 19: 8) ಎಂದು ಬ ರೇಧಿಸಿದ, ಇನ್ರು ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ಮಾಡುತುದ .ರಾಜಯದ 
ಸುವಾತ ್ಯನ್ುು ಸಾರುತಾು ಹಿಂದ  ಶ  ೇಷ್ರ್ ಗ  ತಂದಿದ  ಮತುು (ಹಲವಾರು ಗೂಂಥ್ಗಳ ಪೂಕಾರ 
ಮಾಯಥ್ರಯ 24 ಮುಂಬರುವ ಶ  ೇಷ್ರ್ ಗ  ಪೂಚ ರೇದಿಸುತುದ : 9-14; ಮಾಕ್ಸ್ 13: 10-13; ಸಿಎಫ್ 
ಲರಕ 21: 12-19; ಡ ೇನಿಯಲ್ 11: 28-35). 

 

ನಿಜವಾದ ಮತುು ಮರಲ ಸುವಾತ ್ ಸಂದ ೇಶವನ್ುು ಇಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ ಒಂದಾಗಿದ : 

ನಾನ್ು ನಿಮಗ  ಒಂದು ವಿಭನ್ು ಸುವಾತ ್, 7 ಮತ ರುಂದು ಅಲಿ ಇದು, ಕ್ರೂಸುನ್ ಕೃಪ್ ಯು ನಿೇವು 
ಕರ ದ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ್ುು ದರರ ತಿರುಗಿ ಎಂದು ಮಾವ ್ಲ್; ಆದರ  ಕ ಲವು ತ ರಂದರ  ನಿೇವು 
ಮತುು ಕ್ರೂಸುನ್ ಸುವಾತ ್ಗ  ವಿರರಪಗ ರಳಸು ಬಯಸುವ. 8 ಆದರ  ನಾವು, ಅಥ್ವಾ 
ಸಾಗ್ದಿಂದ ಒಂದು ದ ೇವತ , ನಾವು ನಿಮಗ  ಬ ರೇಧಿಸಿದ ಬಟ್ುರ  ನಿೇವು ಯಾವುದ ೇ 
ಸುವಾತ ್ಯನ್ುು ಸಹ, ಅವರಿಗ  ಶಾಪಗೂಸು ಅವಕಾಶ. 9 ನಾವು ಆದದರಿಂದ ಈಗ ನಾನ್ು 
ಯಾರಾದರರ ನಿೇವು ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ ಬಟ್ುರ  ನಿೇವು ಯಾವುದ ೇ ಇತರ ಸುವಾತ ್ 
ಬ ರೇಧಿಸುತಾುರ , ಮತ ು ಹ ೇಳುತ ುೇನ  ಮೊದಲು ಹ ೇಳರುವುದು, ನಾನ್ು ಈಗ ಪುರುಷ್ರ 
ಮನ್ವಲ್ಲಸಲು, ಅಥ್ವಾ ದ ೇವರ ಅವರಿಗ  ಶಾಪಗೂಸು 10 ಅವಕಾಶ.? ನಾನ್ು ಮನ್ುಷ್ಯ 
ದಯವಿಟ್ುು ಹುಡುಕುವುದು ಇಲಿ? ನಾನ್ು ಇನ್ರು ಪುರುಷ್ರು ಸಂತ ರೇಷ್ ವ ೇಳ , ನಾನ್ು ಕ್ರೂಸುನ್ 
ಒಂದು ಎಂದು. (ಗಲಾ 1: 6-10) 



ಇದು ಅನ ೇಕ ಸಂಪೂದಾಯಗಳು ಮತುು ಪುರುಷ್ರು ಆದಯತ ಗಳನ್ುು ಭನ್ುವಾಗಿದ  ಅನ ೇಕ ರಾಜಯದ 
ಸುವಾತ ್ಯನ್ುು ಸಂದ ೇಶವನ್ುು ಕಲ್ಲಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ. ಜಿೇಸಸ್ ಭರಮಿಯ ಮೇಲ  ಆಳುವ ಮತ ು 
ಬರುತಿುದ  (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಲರಯಕ್ಸ 19:; ಮತಾುಯ 6:10; 11-12 ಪೂಕಟ್ನ  5: 9-10; 20: 4-6) ಮತುು 
(ಆತನ ರಂದಿಗ  ಅವರ ಸಂತರು ಬಹುಮಾನ್ ತರುವ ಯಶಾಯ 40 : 10; 62:11). 

ದುಃಖಕರವ ಂದರ , ಬದಲ್ಲಗ  ಯೇಸು ರಾಜಯದ ಸುವಾತ ್ಯನ್ುು ಬಗ ೆ ಕಲ್ಲಸಲಾಗುತುದ  ಏನ್ು 
ಬ ರೇಧ್ನ , ಅನ ೇಕ ಬದಲ್ಲಗ  ಮುಖಯವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ್ ವಯಕ್ರು ತಮಮ ಆವೃತಿು ಬಗ ೆ ಕಲ್ಲಸಲು (ನ್ಮಮ 
ಉಚ್ಚತ ಕ ೈಪಿಡಿಯನ್ುು ಗಾಸ ುಲ್ ದ ೇವರ ರಾಜಯದ ಕರಡ ನ ರೇಡುತಾುರ .) ಕ ಲವು ತಪ್ಾುಗಿ 
ಕಲುನ ಯನ್ುು ಪೂಚಾರ ಅಂತರರಾಷಿರೇಯ ಸಹಕಾರ ಶಾಂತಿ ಮತುು ಭರಮಿಯ ಮೇಲ  ಏಳಗ  
ತರಲು. 

ಹ ಚಾಿಗಿ, ಹಲವು 'ಒಂದು ಆವೃತಿುಗ  ಮಾಡಲು ಜನ್ರು ಹ ೇಳುವ ಮಾಡಲಾಗುತುದ  Mary'-ಅದರ 
ತಪುು ಸುವಾತ ್ (: 6-9 ಗಲಾತಯದವರಿಗ  1) ಆಗಿದ . ಬ ೈಬಲ್ ದ ೇವರ ಮಾಡಲು ಕಲ್ಲಸುತುದ  
(ಜ ರೇಯಲ್ 2:13; 26:20 ಕಾಯದ ಗಳು), ಮತುು ಚರ್ಚ್ ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು 
ಯೇಸುವಿನ್ ತಾಯ ಮೇರಿ (ಇದನ್ರು ನ ರೇಡಿ ಉಚ್ಚತ ಕ ೈಪಿಡಿಯನ್ುು, ಮುಂದುವರಿಕ  
ಇತಿಹಾಸಗೌರವಿಸು ತಿರುಗುತುದ  ಎಂದು ಅಥ್ವಾ ನ್ಮಗ  ತ ರೇರಿಸುತುದ  ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್). 

ಟ್ರೂ ಚರ್ಚ್ ದ ರಡ್ದು ಆಗಿರಬ ೇಕ್ರತುು? 

ರ ರೇಮನ್ ಕಾಯಥ ರೇಲ್ಲಕ್ಸ ಚರ್ಚ್ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಧ್ಮ್ ಹ ೇಳಕ ರಂಡ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನ್ುು ದ ರಡ್ ಚರ್ಚ್ 
ಆಗಿದ . ಕ ಲವಮಮ ಬಟ್ುು ನ ರೇಡಿ ಆದರರ "ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್," ಇದು ದ ೇವರ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಅದರ 
ಗಾತೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತುದ ? 

ಅಥ್ವಾ ಒಂದು ಸಣು ಗುಂಪು ಮತುು / ಅಥ್ವಾ ಸಣು ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಗೂಹ ವಾಸುವವಾಗಿ ನಿಜ ಚರ್ಚ್ 
ಮುಂದುವರಿಕ  ಎಂದು? 

21 ಸು ಶತಮಾನ್ದಲಿ್ಲ, ಎಂದು ಯೇಸುವಿನ್ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಜಗತಿುನ್ಲಿ್ಲ ತಿರಸಾುರವನ ುದುರಿಸಿದ 
ಅಥ್ವಾ ಹ ಚುಿ ವಿಶಾದ ರಾಜಕ್ರೇಯ ದೃಶಯ ಒಳಗ ರಂಡಿರುವ ಪೂಮುಖ ಆಟ್ಗಾರ? 

ಸರಿ, ಯೇಸು ಮತುು ಏಸುದರತರ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಸಣು ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ: 



ಯಾಕಂದರ  ನಿಮಗ  ರಾಜಯವನ್ುು ಕ ರಡುವದಕ ು ನಿಮಮ ತಂದ ಯು 
ಸಂತ ರೇಷ್ವುಳುವನಾಗಿದಾದನ , ಭಯ, ಸಾಲು ಹಿಂಡು ಇಲಿ. (ಲರಕ 12:32) 

ಏಕ ಂದರ  ಲಾಡ್್ ಒಂದು ಮಾಡುತುದ  ಅವರು ಕ ಲಸವನ್ುು ಪೂಣ್ಗ ರಳಸಲು ಮತುು 
ಸದಾಚಾರ ಇದು ಅಧ್್ಕ ು ಫಾರ್ ಇಸಾೂಯೇಲ್ ಮಕುಳ ಸಂಖ್ ಯ ಸಮುದೂದ ಮರಳನ್ 
ಮಾಹಿತಿ ಇದದರರ ಅವಶ ೇಷ್ ಉಳಸಲಾಗುತುದ  "28: ಯಶಾಯ ಸಹ ಜರ ಯುತಾುನ  
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಸ ೂೇಲ್. ಭರಮಿಯ ಮೇಲ  ಸಣು ಕ ಲಸ (ರ ರೇಮನ್ುರು 9: 27-28). 

ಆದರರ ಸಹ ನ್ಂತರ, ಈ ಪೂಸುುತ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ವಿಶಾಾಸದ ಚುನಾವರ್ ಯಲಿ್ಲ ಪೂಕಾರ 
ಅವಶ ೇಷ್ವಾಗಿದ . (ರ ರೇಮನ್್ 11: 5) 

ಯೇಸು ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ ಹ ಚ್ಚಿನ್ ನಾಶ ಕಾರಣವಾಗುತುದ  ವಿಶಾಲ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ಹ ರೇಗಿ ಕ ಲವ ೇ ಈ 
ಯುಗದಲಿ್ಲ ನಿತಯಜಿೇವವನ್ುು ದಾರಿ ಹುಡುಕಲು ಎಂದು (:; 20:16 13-14 ಮಾಯಥ್ರಯ 7) 

ಕಲ್ಲಸಿದ.ಅವರು ಅನ ೇಕ ನ್ಮರದಿಸಿ ಬಯಸುವ, ಆದರ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲಿ (ಲರಯಕ್ಸ 13:24) 

ಕಲ್ಲಸಿದ. 

ಭಕುರ ಒಂದು ಸಣು ದ ೇಹದ ನಿಜವಾದ ಮತುು ಅತಯಂತ ನಿಷಾಾವಂತ ಚರ್ಚ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರ , 
ಇದು ದ ೇವರ ಮುಖಯವಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ವಯಸಿ್ನ್ಲಿ್ಲ ಕಡಿಮ ಮರಲಕ ಕ ಲಸ ಇದ  ಎಂದು ಅಥ್್ದಲಿ್ಲ 
ಮಾಡುವುದಿಲಿ? ಅತಯಂತ ತಮಗಿರುವ ಕ ೈಸುರು ಸುಷ್ುವಾಗಿ ಎಂದು ವಾಸುವವಾಗಿ ಅನ್ುಮಾನ್. 

ಭವಿಷ್ಯ, ಅನ ೇಕ ದ ೇವರ ಕ ಲಸ ಹ ೇಗ  ಪೂಮುಖವಾದವುಗಳು (ಜ ಕರಾಯಾ 4: 6-9; ಜಾನ್ 6:44) 

ಮತುು "ಸಣು ವಸುುಗಳ ದಿನ್ ತಿರಸಾುರ" (ಜ ಕರಾಯಾ 4:10). 

ಟ್ರೂ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ನ್ಗರದ ಉಳಯುತುದ  ಎಂದು? 

ಇಂತಹ ರ ರೇಮ್ಸ ಅಥ್ವಾ ಕಾನಾ್ಟಂಟಿನ ರೇಪಲುಂತಹ ನ್ಗರದಲಿ್ಲ ಉಳಯಲು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ 
ಚರ್ಚ್ ಪೂಧಾನ್ ವಾಸ್? ಬಹು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾವಿಸುತ ುೇನ  ತ ರೇರುತುದ . 

ಇನ್ರು, ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಪ್ಾಲ್ ಪೂಕಾರ, ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತುು. ಅವರು ಬರ ದದುದ (ಒಂದು ಪ್ರೂಟ ಸ ುಂಟ್ 
ಮತುು ಗೂಂಥ್ದ ಎರಡು ಕಾಯಥ ರಲ್ಲಕ್ಸ ಅನ್ುವಾದಗಳು ಕ ಳಗ  ತ ರೇರಿಸಲಾಗಿದ ) ಎಚಿರಿಕ : 



ಇಲಿ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದ ೇ ಮುಂದುವರಿದ ನ್ಗರ ಹ ರಂದಿವ , ಆದರ  ನಾವು ಬರಲು ಒಂದು 
ಹುಡುಕುವುದು. (ಇಬೂಯ 13:14, NKJV) 

ನಾವು ಇಲಿ್ಲ ಶಾಶಾತ ನ್ಗರ; ಆದರ  ನಾವು ಬರಲು ಇದು ಹುಡುಕುವುದು (ಇಬೂಯ 13:14, 

ರ ೈಮ್ನ ಎನಿು). 

ಇಲಿ್ಲ ನ್ಮಗ  ಯಾವುದ ೇ ಶಾಶಾತ ನ್ಗರ ಇಲಿ; ನಾವು ಎಂದು ಇನ್ರು ಒಂದು 
ಹುಡುಕುತಿುರುವ. (ಇಬೂಯ 13:14, ಹ ರಸ ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ ಬ ೈಬಲ್, NJB). 

ಸುಷ್ುವಾಗಿ ಪ್ಾಲ್ ಬರಲು ಇದು ನ್ಗರದ ರವರ ಗ  ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರಿಗ  ಶಾಶಾತ ನ್ಗರ ಎಂದು ಬ ರೇಧ್ನ  
ಇದ  ( "ಹ ರಸ ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ" ರ ವ ಲ ಶನ್ 21: 2). ಹಿೇಗಾಗಿ, ಪ್ಾಲ್ ಯಾವುದ ೇ ಮಾನ್ವ ನ್ಗರ, 

ರ ರೇಮ್ಸ ಸ ೇರಿದಂತ  ಭಕುರ ಶಾಶಾತ ಪೂಧಾನ್ ನ್ಗರ ಎಂದು ಬ ರೇಧ್ನ . 

ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಪೂಕಾರ, ನಿಜವಾದ ತತಾ (1 ತಿಮೊೇತಿ 4:16; 2 ತಿಮೊಥ ಯನಿಗ  3: 14-16; 

ಗಲಾತಯದವರಿಗ  2: 5; ಕ ರಲ ರಸ ್ಯವರಿಗ  1: 21-23; ಜರಡ್ 3; ಕಾಯದ ಗಳು 14: 21-22) ಮತುು 
ಭಾೂತೃತಾದ ಪಿೂೇತಿ (ಮರಲ ಗಿೂೇಕ್ಸ, ಹಿೇಬರೂ 13: 1), ಒಂದು ಭೌಗ ರೇಳಕ ಸಥಳ, ಮುಂದುವರ ಯಲು 
ಸ ೇರಬ ೇಕ ಂದು. ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ಮರಲ ರ ರೇಮನ್ ಸಿದಾಧಂತಗಳನ್ುು 
ಮುಂದುವರಿಸುತಾು ಫಿಿಲದ ಲ್ಲಫಅನ್ ಪಿೂೇತಿ ಅಭಾಯಸ ಶೂಮಿಸುತುದ  ಬಂದಿದ . 

ನ್ಮಗ  ಜಿೇಸಸ್ ಸಥಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚ್ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕತಾ ಹ ೇಳಕ ರಟ್ುದುದ ಮತುಷ್ುು 
ನ ರೇಡ ರೇಣ: 

ಮತುು ನಿೇವು ನ್ನ್ು ಹ ಸರು ಎಲಾಿ ಪುರುಷ್ರು ದ ಾೇಷ್ ಕ ರಳಸುವ ಕಂಗ ರಳಸುತುವ , ಆದರ  
ಕ ರನ ಯ ವರ ಗರ ಸಾಧಿಸು ನಿೇಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಉಳಸಲು ಹಾಗಿಲಿ 23 ಅವರು ಈ 
ನ್ಗರದಲಿ್ಲ ನಿೇವು ಕ್ರರುಕುಳ ಹಾಗಿಲಿ ಇನ ರುಂದು ಪಲಾಯನ್. (ಮಾಯಥ್ರಯ 10: 22-23, DRB) 

. 

ನಿೇವು ಸಾವ್ತಿೂಕವಾಗಿ ನ್ನ್ು ಹ ಸರು ಖ್ಾತ ಯಲಿ್ಲ ದ ಾೇಷಿಸುತಿುದದನ್ು ನ್ಡ ಯಲ್ಲದ ; ಆದರ  
ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಸಿಥರವಾಗಿರುತುದ  ಯಾರಾದರರ ಉಳಸಲಾಗುತುದ  23 ಅವರು ಒಂದು ಪಟ್ುಣದಲಿ್ಲ 
ನಿಮಮನ್ುು ಹಿಂಸಿಸಿದರ  ಮುಂದಿನ್ ಆಶೂಯ ಪಡ ಯಲು ವ ೇಳ .; ಮತುು ಅವರು ನಿಮಮನ್ುು 



ಹಿಂಸಿಸಿದರ  ವ ೇಳ , ಮತ ರುಂದು ಆಶೂಯ ಪಡ ಯುತಾುರ . ಸತಯ ನಾನ್ು ಹ ೇಳಲು, ನಿೇವು ಸನ್ 
ಮೊದಲು ಇಸ ೂೇಲ್ ಪಟ್ುಣಗಳನ್ುು ಸುತಿುನ್ಲಿ್ಲ ಸಾಗಿದ  ಮಾಯನ್ ಬರುತುದ  
ಕಾಣಿಸುತುದ . (ಮಾಯಥ್ರಯ 10: 22-23, NJB) 

ಕ ೈಸುರು ಸಾಧಿಸು ಮತುು ನ್ಂಬಕ  ಮುಂದುವರಿಸಲು. ಯೇಸು ಇನ್ರು ಬರುವುದಿಲಿ ಮತುು ಯಾವುದ ೇ 
ಕ ೈಸುರು ಪ್ಾಯಲ ಸ ುೈನ್ ನ್ಡ ದಿವ  ಭೌಗ ರೇಳಕ ಪೂದ ೇಶದಲಿ್ಲ ಎಲಾಿ ನ್ಗರಗಳಲರಿ ಅಟಿುಸಿಕ ರಂಡು 
ಮಾಡಲಾಗಿದ  ಯೇಸು ಈ ಹ ೇಳಕ  ರಿಂದ (ಧ್ಮ್ಯುದಧ ಈ ಖಚ್ಚತಪಡಿಸಿಕ ರಳುಲು 
ಸಹಾಯ). ಆದದರಿಂದ ಯೇಸು ನಿಸ್ಂಶಯವಾಗಿ ಪ್ಾಯಲ ಸ ುೈನ್ ಪೂದ ೇಶದಲಿ್ಲ ಎಂದು ಹ ರರತುಪಡಿಸಿ 
ನ್ಗರಗಳಲಿ್ಲ ಸರಚ್ಚಸಿದಾದಳ . (ಮರಲಕ "ಇಸ ೂೇಲ್ ನ್ಗರಗಳು" ಈ ಇಸಾೂಯೇಲ್ಲನ್ ಗ ರೇತೂ ಜ ೇಮ್ಸ್ 1 

ಪೂತಿ ವಿದ ೇಶದಲಿ್ಲ ಅಲಿಲಿ್ಲ ಎಂದು ಒಳಗ ರಂಡಿದ . 1 ಮತುು ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು ಕ ೇವಲ ಆಶೂಯ ಪಡ ಯಲು 
ಇಸ ೂೇಲ್ ಅಥ್ವಾ ಪ್ಾಯಲ ಸ ುೈನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ ಯಲಾಗುತುದ  ಪೂದ ೇಶದಲಿ್ಲ ಆ) 

ಆದದರಿಂದ, ಆಧಾರಿತ ಜಿೇಸಸ್ ಮತುು ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಪ್ಾಲ್ ಕಲ್ಲಸಿದ ಏನ್ು, ಹತಿುರ 2,000 

ವಷ್್ಗಳ ನಿಜವಲಿ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಫಾರ್ ಏಸುದರತರ ಉತುರಾಧಿಕಾರತಾದ ಒಂದು 
ಶಾಶಾತ ನ್ಗರ ಪೂತಿಪ್ಾದಿಸುವ ಚಚು್ಗಳು. ಇನ್ರು, ಇತಿಹಾಸ ದ ೇವರ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಪೂಧಾನ್ 
ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ ಮರಲತಃ ಶತಮಾನ್ಗಳುದದಕರು ಬದಲಾಗಿದ  ಎಂದು ತ ರೇರಿಸುತುದ  ರಿಂದ 
(ಕಾಯದ ಗಳು 2) ಬಹುಶಃ ಆಂಟಿಯೇಚು (ಕಾಯದ ಗಳು 11:26) ಎಫ ೇಸಸು ಗ  ಸಿಮನಾ್ ಯುರ ರೇಪ್ ೆ 
(ವಿವಿಧ್ ನ್ಗರಗಳಲಿ್ಲ) ವಿವಿಧ್ ಸಥಳಗಳಗ  ರಲಿ್ಲ ಉತುರ ಅಮರಿಕಾದಲಿ್ಲ, 

ಈ ದ ೇವರಇಂತಹ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ (ಪೂಸುುತ ಕಾಯಲ್ಲಫೇನಿ್ಯಾ ಐದು ನ್ಗರ ಪೂದ ೇಶದಲಿ್ಲ 
ಆಧ್ರಿಸಿದ) ಒಂದು ಗುಂಪು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಎಂದು ಒಂದು ಚ್ಚಹ ು. 

ಹಿೇಗಾಗಿ, "ಶಾಶಾತ ನ್ಗರ" ಈ ಕ ರರತ  ಒಂದು ಪುರಾವ  'ಎಂದು ಕರ ಯಲುಡುವ' ರ ರೇಮನ್ 
ನ ರೇಡುತಾುನ  'ತ ಗ ದುಹಾಕುವ ರ ರೇಮ್ಸ, ಆಂಟಿಯೇಚು, ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ, ಅಲ ಕಾ್ಂಡಿೂಯ, 

ಕಾನಾ್ಟಂಟಿನ ರೇಪಲ್, ಮತುು ಬ ೇರ ಡ  ಬಹು ಶತಮಾನ್ದ ನಿರಂತರತ ಯನ್ುು ಪೂತಿಪ್ಾದಿಸುವ 
ಚಚು್ಗಳು ಆಗಿದ . 

ಬಹುಶಃ ಇದು ಬ ೈಬಲ್ ನಿದಿ್ಷ್ುವಾಗಿ 'ದ ರಡ್ ನ್ಗರ' ಏಳು ಬ ಟ್ುಗಳ ಮೇಲ  ಕುಳತು (: 9, 18 
ರ ವ ಲ ಶನ್ 17) ಖಂಡಿಸುತುದ  ಎಂದು ಉಲ ಿೇಖಿಸಬಹುದು. ರ ರೇಮ್ಸ ಮತುು ಕಾನ್ 



ಕಾಯಲ್ಲಫೇನಿ್ಯಾ ಐದು ನ್ಗರ ಪೂದ ೇಶದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ಅಲಿ ಎಂದು 'ಏಳು ನ್ಗರಗಳ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತುದ . 

ಸಬಿತ್ ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಟಾಟ್ ಮತುು ಮುಂದುವರಿಯಬ ೇಕ ಂದರ  ವಾಸ್ 

ಭಾನ್ುವಾರ ಹಾಗ  ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಧ್ಮ್ ಆಕ್ಸು ಶೂದಾಧಭಕ್ರುಯನ್ುು ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು ಉಳದ ದಿನ್ 
ಆದರರ, ಎಲಿ್ಲಯರ ಬ ೈಬಲ್ ಕಲ್ಲಸಲಾಗುತುದ . ಭಾನ್ುವಾರ, ಸಾತಃ ಪ್ ೇಗನ್ ಸಕಾ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಮತುು ಪ್ ೇಗನ್ ಸರಯ್ ದ ೇವ ಪೂಜ  ಹ ರಂದಾಣಿಕ ಗಳನ್ುು ಮರಲಕ ತಮಗಿರುವ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ 
ವಿಶಾದ ಪೂವ ೇಶ್ಚಸಿತು. 

ಹಳ ಯ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಏಳನ ೇ ದಿನ್ ಸಬಿತ್ ದ ೇವರು ಮತುು ಅವನ್ ಜನ್ರು (: 13-18 ಎಕ ರ್ೇಡಸ್ 
31) ನ್ಡುವ  ಚ್ಚಹ ು ಕಲ್ಲಸುತುವ . 

ಆದರ  ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಬಗ ೆ? ಹಾಗರ ಏಸುದರತರ ಮತುು ನಿಷಾಾವಂತ (ಕಾಯದ ಗಳು 13: 

13-15, 42-44; 17: ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಸುಷ್ುವಾಗಿ ಜಿೇಸಸ್ (; 6 13:10 6 ಲರಯಕ್ಸ 4:16, 21) 

ಎಂದು ತ ರೇರಿಸುತುದ  1-4; 18 : 4; ಇಬೂಯ 4: 9-11) ಏಳನ ೇ ದಿನ್ ಸಬಿತ್ (ಇದು ಇಂಗಿಿೇಷ್ 
ಕಾಯಲ ಂಡಗ್ಳು ಶನಿವಾರ ಕರ ಯಲಾಗುತುದ  ಇದದರು). 

ಕ ಲವು ಪೂಜಾ ಈ ದಿನ್ ಬದಲಾವರ್  ಮತುು ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರಿಗ  ಉಳಯಲು ಉದ ದೇಶವನ್ುು ಎಂದು 
ಹ ೇಳುತಾುರ , (ಒಂದು ಪ್ರೂಟ ಸ ುಂಟ್ ಕ ಳಗ  ತ ರೇರಿಸಲಾಗಿದ  ಎರಡು ರ ರೇಮನ್ ಕಾಯಥ ರಲ್ಲಕ್ಸ 
ಅನ್ುವಾದದ) ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಸಾತಃ ವಾಸುವವಾಗಿ ಕಲ್ಲಸುತುದ  ಏನ್ು ಗಮನ್ಕ ು: 

ಉಳದಿದ , ನ್ಂತರ, ಒಂದು ದ ೇವರ ಜನ್ರಿಗ  ಸಬಿತ್ ಉಳದ; ದ ೇವರ ಉಳದ 
ಪೂವ ೇಶ್ಚಸುತುದ  ಯಾರಾದರರ 10, ತನ್ು ಸಾಂತ ಕ ಲಸದಿಂದ ನಿಂತಿದ  ದ ೇವರು 
ತನ್ು 11 ಮಾಡಿದಂತ ನ್ಮಗ , ಆದದರಿಂದ, ಉಳದ ನ್ಮರದಿಸಿ ಎಲಾಿ 
ಪೂಯತುಗಳನ್ುು ಮಾಡ ರೇಣ. ಯಾರರ ಅಸಹಕಾರ ತಮಮ ಉದಾಹರರ್ ಗ  (: 9-11, ಹ ರಸ 
ಇಂಟ್ನಾಯ್ಷ್ನ್ಲ್ ಆವೃತಿು ಇಬೂಯ 4)ಕ ಳಗಿನ್ ಇಳಕ ಯಾಗಲ್ಲದ  ಎಂದು ಆದದರಿಂದ. 

ಇನ್ರು ಅಲಿ್ಲಯೇ, ಆದದರಿಂದ, ಏಳನ  ದಿನ್ ವಿಶಾೂಂತಿ ದ ೇವರ ಜನ್ರಿಗ , ಉಳದ ಸಥಳವನ್ುು 
ಪೂವ ೇಶ್ಚಸುತಿುದದಂತ  10 ರಿಂದ ನಿಮಮ ಕ ಲಸದ ನ್ಂತರ ವಿಶಾೂಂತಿ, ದ ೇವರು ತನ್ು ನ್ಂತರ 



ಮಾಡಿದಂತ  ಕಾಯದರಿಸಲಾಗಿದ  ಮಾಡಬ ೇಕು. 11, ನ್ಂತರ, ಮುಂದ  ಒತಿು ಈ ಸಥಳದಲಿ್ಲ 
ಪೂವ ೇಶ್ಚಸಲು ಅವಕಾಶ ಉಳದ, ಅಥ್ವಾ ನಿೇವು ಕ ಲವು ನ್ಂಬುತಾುರ  ಕಳ ದು ನಿರಾಕರಿಸಿದುದ 
ಈ ಉದಾಹರರ್  ನ್ಕಲ್ಲಸಿ ಇರಬಹುದು (ಇಬೂಯ 4: 9-11, NJB). 

.. ಆದದರಿಂದ ದ ೇವರ ಜನ್ರಿಗ  ಬಡಲಾಗುತುದ  ಅವರು 10 ತನ್ು ಉಳದ ಪೂವ ೇಶ್ಚಸಿತು ಅದ ೇ 
ಸಹ ಹ ೇಳರಿ ತನ್ು ಕೃತಿಗಳು, ದ ೇವರು ತನ್ು 11 ಮಾಡಿದಂತ  ನ್ಮಗ  ಉಳದ ಪೂವ ೇಶ್ಚಸಲು 
ಆದದರಿಂದ ಅವಸರವಾಗಿ ಲ ಟ್ ವಿಶಾೂಂತಿ; ಯಾವನಾದರರ ಆಗದಂತ  ನ್ಂಬದ ಅದ ೇ 
ಉದಾಹರರ್ ಗ  ಸ ೇರುತುವ  (ಇಬೂಯ 4: 9-11, ಮರಲ ಮತುು ಟ್ರೂ ರ ೈಮ್ನ ಹ ರಸ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಆನ ರುೇ ಆಫ್ 1582). 

ಇತಿಹಾಸ ಸಬಿತ್ ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಚಕಾೂಧಿಪತಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುು ಪುರುಷ್ರ ಮಂಡಳಗಳು 
ಖಂಡನ ಗಳ ಹ ರರತಾಗಿಯರ ಇತಿಹಾಸದುದದಕರು ಇರಿಸಲಾಗಿತುು ಎಂದು ತ ರೇರಿಸುತುದ . ಮರಲ 
ಚರ್ಚ್ ಆರಂಭಕ ಶತಮಾನ್ಗಳಲಿ್ಲ ಸಬಿತ್ ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಏಷಾಯ ಮೈನ್ರ್, ಆಫಿೂಕಾ, ಯುರ ರೇಪ್ಸ ಮತುು 
ಏಷಾಯ ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ ಸಬಿತ್ ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಹರಡುವಿಕ  ಶತಮಾನ್ಗಳುದದಕರು ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು 
ಎಂದು ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದ  ಮತುು ಯಾವುದ ೇ ನ್ಂತರ 1600 ರ ಪ್ಾಶ್ಚಿಮಾತಯ ಅಧ್್ಗ ರೇಳಗಳಾಗಿ 
ಬಂತು. 

ಕ ೇವಲ 21 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ದ ತನ್ಕ ಸಬಿತ್ ಉಳಸಿಕ ರಂಡಿದಾದರ  ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಹ ರಸ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಪೂಕಾರ ದ ೇವರ ಜನ್ರಿಗ  ಸತಯ ಚರ್ಚ್ ಆಗಿರಬಹುದು (ಇಬೂಯ 4: 4 

ಪೂದಶ್ನ್ಗಳು ಈ ಸಬಿತ್ ಉಳದ ಏಳನ ೇ ದಿನ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ). 

ಅನ ೇಕ ಇಂದು ಪವಿತೂ ಬ ೈಬಲ್ ಈ ಬಗ ೆ ಕಲ್ಲಸುತುದ  ಏನ್ು ಅಥ್್ವಾಗದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕ ಲವು 
ಅನ್ುವಾದಕರು ಉದ ದೇಶಪೂವ್ಕವಾಗಿ ಗಿೂೇಕ್ಸ ಪದ  (ςαββατισμóς) ಇಬೂಯ 4 

ಕಂಡುಬರುವ ತಪ್ಾುಗಿ ಎಂಬುದು: 9. ರ ೈಮ್ನ ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಬದಲಾಗಿದ  ಆವೃತಿು, 
ಸಹ  ಆವೃತಿು (18 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ದಲಿ್ಲ ಬದಲಾಯಸಲಾಗಿದ ) ಎಂಬ ಮಾಡುವಂತ  ಪ್ರೂಟ ಸ ುಂಟ್ ಕ ಜ ವಿ 
ಮತುು NKJV ಇದು ತಪುು ತಜು್ಮ ಮಾಡು. ಮರರರ ಜನ್ರು ಪದ ತಪುು ತಜು್ಮ ಮಾಡು 'ರ ಸ್ು' 
ಬ ೇರ  ಗಿೂೇಕ್ಸ ಪದ (katapausin ಎಂದು ಲ್ಲಪಯಂತರ),ಇವು ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ 'ಉಳದ' ಎಂದು 
ಅನ್ುವಾದ ಇಲಿ ಆದರ .  ಸುಷ್ುವಾಗಿ 'ಸಬಿತ್ ಮರ್ ' ಮತುು ಎಲಾಿ ಒಪಿುಕ ರಂಡರು ಪ್ಾೂಮಾಣಿಕ 



ವಿದಾಾಂಸರು ಸರಚ್ಚಸುತುದ  .ಏಕ ಂದರ  ತಪುು ಭಾಷಾಂತರದ ಅತಯಂತ ಇಂದು ಏಳನ ೇ ದಿನ್ ಸಬಿತ್ 
ನಿದಿ್ಷ್ುವಾಗಿ ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರಿಗ  ನಿದ ೇ್ಶ್ಚಸಿದ  ಎಂದು ತಿಳದಿರುವುದಿಲಿ. 

ಪವಿತೂ ಡ ೇಸ್ ಮತುು ಸಾಲ ಾೇಶನ್ ದ ೇವರ ಯೇಜನ  

ಜ ನ ಸಿಸ್ 1:14, ದ ೇವರು ಅವರು ಕ ಲವು ದಿೇಪಗಳನ್ುು ಮಾಡಲಾಗಿದ  ಎಂದು ಹ ೇಳದಾದರ  (ಸರಯ್ 
ಮತುು ಚಂದೂನ್ ಹಾಗ ) ಯೇಸು ಹಕುು ಇನ್ರು ಕ ಲವು ಯಾರು ಪವಿತೂ ದಿನ್ಗಳ / ಧಾಮಿ್ಕ 
ಉತ್ವಗಳು (ದ ೇವರ ಪದಗಳ ಅನ್ುವಾದ), ಗುರುತಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ುು. 

ದ ೇವರ ಹರಿದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ ಮತುು ಪವಿತೂ ಎಲಾಿ ಯಾಜಕಕಾಂಡ 
ಪುಸುಕದ 23 RD ಅಧಾಯಯದಲಿ್ಲ ಬ ೈಬಲ್ ಪಟಿು. ಅವರು ಏಳನ ೇ ದಿನ್ ಸಬಿತ್ ಪ್ಾಸ್ಓವರ್ ಡ ೇಸ್ 
ಹುಳಯಲಿದ ರ ರಟಿುಯ, ಪ್ ಂಟ ಕ ರೇಸ್ು, ಫಿೇಸ್ು ತುತರುರಿ, ಅಟ ರೇನ ಮಂಟ್ ಆಫ್ ಡ ೇ, ಫಿೇಸ್ು 
ಗುಡಾರಗಳ, ಮತುು ಕ ರನ ಯ ಗ ೂೇಟ್ ಡ ೇ ಇವ . ಅನ ೇಕ ಆಧ್ುನಿಕ ಕರ  ಹ ೇಳದರು "ಯಹರದಿ," 

ವಾಸುವವಾಗಿ ಯೇಸು ಆತನ್ ಶ್ಚಷ್ಯರು ಮತುು ತಮಮ ಆರಂಭಕ ನಿಷಾಾವಂತ ಅನ್ುಯಾಯಗಳು 
ಇರಿಸಿಕ ರಂಡಿದದರು ಎಂದು. ಹಿೇಗಾಗಿ, ಅವರು ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ಆ ಇರಿಸಲಾಗುತುದ . ಈ 
ಬ ೈಬಲು ಪವಿತೂ ಡ ೇಸ್ ಮೊದಲ ಮತುು ಮತುು ಸಹಾಯ ಎರಡನ ೇ ಜಿೇಸಸು ಆಗಮನ್ದ ಪೂದಶ್ನ್ 
ಮೊೇಕ್ಷ್ದ ದ ೇವರ ಯೇಜನ  ಕಡ ಗ  ಬ ರಳು. 

ಅನ ೇಕ ಆಧ್ುನಿಕ ಆರಂಭದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು ಎಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ  ಎಂದು ಅಥ್್ ಆಶಿಯ್ ಎಂದು 
ಸುಮಾರು ಇದುವರ ಗ  ಉಳಸಿದ ಮತುು ದ ೇವರ ಶಾಶಾತ ಸಾಮಾೂಜಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಂದು 
ವಾಸಿಸುತಿುದದರು ಎಲಾಿ. ಇಂತಹ ಲ್ಲಯಾನ್ Irenaeus ಅಲ ಕಾ್ಂಡಿೂಯಾದ ಮರಲ, ನ ೈಸ್ ಗ ೂಗ ರರಿ, 

ಮಿಲನ್ು ಆಂಬ ರೂೇಸ್ ಸಹ ಆರಂಭಕ ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ ಬ ಂಬಲ್ಲಗರು ಸಿದಾಧಂತದ ಕನಿಷ್ಾ 
ಭಾಗಗಳನ್ುು ಕಲ್ಲಸಿದ. 

ಈ ಸಿದಾಧಂತದ 'ಕಳ ದುಹ ರೇದ' ಎಂದು ಕಾರಣವ ಂದರ  ಕಡಿಮ ಮತುು ಗಿೂೇಕ್ಸ-ರ ರೇಮನ್ುರು ಕಡಿಮ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು 2 ND ಶತಮಾನ್ದಲಿ್ಲ ಪ್ಾಸ್ಓವರ್ ಬದಲಾಗಿದ  ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ ನ್ಂತರ, ಬ ೈಬಲು 
ಪವಿತೂ ದಿನ್ಗಳ ಮಾಡುತುದ  ಎಂದು ಆಗಿತುು. ಸುಮಾರು ಎಲಾಿ ಪವಿತೂ ದಿನ್ಗಳ ಸಾಂಪೂದಾಯಕ 
ಬಷ್ಪ್ಸ ಜಾನ್ ಕ್ರೂಸ ರೇಸ ರುೇಮ್ಸ, ಚಕೂವತಿ್ ಥಿಯೇಡ ರಸಿಸ್ (ಪ್ಾಸ್ಓವರ್ ಬ ೈಬಲು ದಿನಾಂಕ 
ಇರಿಸಿಕ ರಳುಲು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಧ ೈಯ್ ಎಂದು ಯಾರು ಮರಣದಂಡನ  ಘರೇಷಿಸಿದುದ), ಹಾಗರ 



ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ 4 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ದಲಿ್ಲ ಲಾವಡಿಸಿಯದಲಿ್ಲ ಕೌನಿ್ಲ್ ಮಾಡಿದಂತ  ಮರಲಕ 
ಖಂಡಿಸಲಾಯತು . ಉದಾಹರರ್ ಗ  ಹ ೇಳಕ ಗಳು, ಜ ರತ ಗ  ಕ್ರರುಕುಳ ಅನ್ುಭವಿಸಿ, ಪ್ ೇಗನ್ ಚಕೂವತಿ್ 
ಕಾನಾ್ಟಂಟಿನ್ ಹಿಂದಿನ್ ಶತಮಾನ್ದಲಿ್ಲ, "ನ್ಮಗ  ನ್ಂತರ ಹ ೇಸಿಗ ಯ ಯಹರದಿ ಜನ್ರ ರಂದಿಗ  
ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲಿ ಲ ಟ್," ಸಹ ಒಂದು ಪ್ಾತೂ. 

ರಕ್ಷ್ರ್ ಯ ಯೇಜನ  ಜ್ಞಾನ್ದ ನ್ಷ್ು ಇನ ರುಂದು ಕಾರಣ 5 ನ ೇ ಮತುು 
6 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಖಂಡನ  ಆಗಿತುು. ಮರಲ (ಸಹ ತನ್ು ರಕ್ಷ್ರ್ ಯ ಗೂಹಿಕ ಗಳ ರಲಿ್ಲ) ಅನ ೇಕ 
ನ್ರಯನ್ತ ಗಳನ್ುು ಹ ರಂದಿತುು, ಅವರು ಉಳಸಿದ ಅಥ್ವಾ ಈ ಯುಗದಲಿ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದಂತ  ದುಷ್ು 
ಆ ಮೊೇಕ್ಷ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವರ ಬ ರೇಧ್ನ ಗಳು ಸ ೇರಿಸಲಾಗಿದ . ಶುದಿಧೇಕರಣದ ರ ರೇಮನ್ 
ಕಾಯಥ ರೇಲ್ಲಕ್ಸ ಸಿದಾಧಂತ ಅಲಿದ ಬ ೈಬಲು ಪಯಾ್ಯ (ಪೂವ್ ಸಾಂಪೂದಾಯಕ ಮತುು ಪ್ರೂಟ ಸ ುಂಟ್ 
ಆದರರ ಶುದಿಧೇಕರಣದ ಸಿಾೇಕರಿಸಲ್ಲಲಿ) ಕ ಲವಮಮ ನ್ಂತರ ನಿಂದಿಸಿದರು ಎಂದು ಬಣಿುಸಿವ  
ತ ರೇರುತುದ . 

ಸಾಂಪೂದಾಯಕವಾಗಿ, ರ ರೇಮ್ಸ ಚರ್ಚ್ ಮತುು ಪ್ರೂಟ ಸ ುಂಟ್ ಚಚೆ್ಳ ಈಗ ಮೊೇಕ್ಷ್ದ ಏಕ ೈಕ ದಿನ್ 
ಕಲ್ಲಸಲು ಪೂವೃತಿುಯನ್ುು ಮತುು ಎಲಾಿ (ಹ ೇಡಸ್ / ಗ ಹ ನಾು ಶಾಶಾತವಾಗಿ ಸುಡುತುದ  ಈ ಯುಗದಲಿ್ಲ 
ಉಳಸಲಾಗಿಲಿ ಆದರರ ಪೂಸುುತ ಕ ೈಸು ಧ್ಮ್ದ ಮತುು ಇಂಟ್ರ್ ಚಳುವಳಗಳು ಈ ಮೇ 
ನ್ಡ ಯುತಿುರುವ ಬದಲಾಯಸಲು). ಪೂವ್ ಸಾಂಪೂದಾಯಕ ದಿೇಘ್ ಬಗ ೆ ಮಿೇಸಲಾತಿ ಹ ರಂದಿತುು, 
ಮತುು ದ ೇವರ ಬಳಯ ಸಿಂಹಾಸನ್ದ ತಿೇಮಾ್ನ್ (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಪೂಕಟ್ನ  20: 11-13) ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ 
ಮಾನ್ವಿೇಯತ ಯ ಉಳದ ಉಳಸಬಲಿದು ಎಂದು ತಿಳಸಿದಾದರ  ಜಿ, ಆದರ  ಕ ಲವು ಅಲಿ ( ಕಳ ದ 
ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಮತುು ಕ ರನ ಯ ಘಟ್ನ ಗಳು. ಸಿ 1979 ಮಿಷ್ನ್ರಿ ಕರಪತೂ # E95h ಪವಿತೂ 
ಪ್ರೂಟ ಕ್ಷ್ನ್ ರಷ್ಯನ್ ಸಾಂಪೂದಾಯಕ ಚರ್ಚ್. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಲೇಸ್).ನಿಶ್ಚಿತತ ಯ ಸಾಂಪೂದಾಯಕ 
ಕ ರರತ  ಕಾರಣವ ಂದರ  ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯರ ಬ ೈಬಲು ಪವಿತೂ ದಿನ್ಗಳ ಮಾಡುತುದ  ಎಂಬುದನ್ುು 
ಅಥ್ವಾ ಅವರು ಅವರು ಕ ೈಸುರು ಹ ರಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಅಥ್್ವನ್ುು ತಿಳಯಲು 
ಆಗಿದ . ಮಾನ್ವಿೇಯ ದ ೇವರ ಪವಿತೂ ದಿನ್ಗಳಗಿಂತ ಚ್ಚತೂ ದ ೇವರ ಯೇಜನ ಗಳನ್ುು. 



ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ನಾವು ಜಿೇಸಸ್ ಆತನ್ ಶ್ಚಷ್ಯರು, ಮತುು ದ ೇವರ ನಾಯಕರ ಜ ಂಟ ೈಲ್ 
ಪೂದ ೇಶದಲಿ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಸಿಮನಾ್ ಮತುು ಸಾಡಿ್ಸು ಆಫ್ Polycarp ಇದದರು ತಮಮ ನಿಷಾಾವಂತ 
ಅನ್ುಯಾಯಗಳು ಅದ ೇ ಬ ೈಬಲು ಪವಿತೂ ದಿನ್ಗಳ ಇರಿಸಿಕ ರಳುಲು. 

ಬ ೈಬಲು ಪವಿತೂ ದಿನ್ಗಳ ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಮೊೇಕ್ಷ್ ಮತುು ವಿಶಾಾಸದ ದ ೇವರ ನಿಜವಾದ ಯೇಜನ ಯ 
ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು ನ ನ್ಪಿಸುತಾುನ . ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ಪವಿತೂ ದಿನ್ಗಳ ಪೂತಿ 
ಮೊೇಕ್ಷ್ದ ದ ೇವರ ಯೇಜನ  ಟ ೈ ಹ ೇಗ  (ನ್ಮಮ ಉಚ್ಚತ ಬುಕ ಿಟ್ ನಿೇವು ದ ೇವರ ಪವಿತೂ ಡ ೇಸ್ 
ಅಥ್ವಾ ಭರತ ರಜಾದಿನ್ಗಳು ಗಮನಿಸಿ ಮಾಡಬ ೇಕು? ನ ರೇಡಿ) ಅಥ್್ 

ಬ ೈಬಲ್ ಸುಷ್ುವಾಗಿ ಜಿೇಸಸ್ ಕ ೈಸ್ು ಪ್ಾಸ್ಓವರ್ ಲಾಯಂಬ್ ಆಗಿತುು ನ್ಮಗ  ತಾಯಗ ಕಲ್ಲಸುತುದ  
ಮತುು ನಾವು ಎಂದು ಹುಳಯಲಿದ ರ ರಟಿುಯನ್ುು (1 ಕ ರರಿಂಥ್ 5: 7-8) ಆ ಫಿೇಸ್ು 
ಇರಿಸಿಕ ರಳುಲು. ಹುಳಯಲಿದ ರ ರಟಿುಯ ಸಹಾಯ ಚ್ಚತೂದ ಡ ೇಸ್ ನಾವು ಎಂದು ನ್ಮಮ ಜಿೇವನ್ದ 
ಔಟ್ ಪ್ಾಪ ಮತುು ಬರಟಾಟಿಕ  ಹಾಕಲು ಶೂಮಿಸಬ ೇಕು (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಮಾಯಥ್ರಯ 16: 6-12; 23:28). 

ಹಳ ಯ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಮತುು ಪೂಥ್ಮ ಫಲದ ದಿನ್ (ಸಂಖ್ ಯ 28:26) ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ 
ಪ್ಾೂಮುಖಯತ ಯನ್ುು ಹ ರಂದಿತುು: ಗಿೂೇಕ ರೇ-ರ ರೇಮನ್ ಚರ್ಚ್ ಪ್ ಂಟ ಕ ರೇಸ್ು, ಸಹ ವಾರಗಳ ಫಿೇಸ್ು 
(15-16 ಯಾಜಕಕಾಂಡ 23) ಎಂದು ಕರ ಯಲಾಗುತುದ  ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತಾುರ . ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು 
ಅದನ್ುು ಪೂಥ್ಮ ಫಲದ ಕಲುನ  ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ (ಜ ೇಮ್ಸ್ 1:18) 

ದೃಢೇಕರಿಸಲುಟಿುದ . ಪ್ಾೂಚ್ಚೇನ್ ಇಸ ೂೇಲ್ ನ್ಲಿ್ಲ, ಸಿರಂಗ್ ಒಂದು ಸುಗೆಿಯ ಮತುು ಪತನ್ ಒಂದು ದ ರಡ್ 
ಸುಗೆಿಯ ಇತುು. ಸಿರಂಗ್ ಹ ರೇಲ್ಲ ಡ ೇ ಪ್ ಂಟ ಕ ರೇಸ್ು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥ್್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಾಡುತುದ  
ದ ೇವರು ಮಾತೂ ಮೊೇಕ್ಷ್ ಕ ಲವು ಈಗ ಕರ  ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ  ಚ್ಚತೂ (ಜಾನ್ 6:44; 1 ಕ ರರಿಂಥ್ 
1:26; ರ ರೇಮನ್ುರು 11:15) ದ ರಡ್ ಸುಗೆಿಯ ನ್ಂತರ ಬರುವ (ಜಾನ್ 7: 37- 38). 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ ಚರ್ಚ್ ಪತನ್ ಸಂಭವಿಸುವ ಬ ೈಬಲು ಪವಿತೂ ದಿನ್ಗಳ 
ಇರಿಸಿಕ ರಳುಲು ಇಲಿ. ಅವರು ಮಾಡಿದರ , ಅವರು ಉತುಮ ಅಥ್್ ಇರಬಹುದು ಭರಮಿ ಮತುು 
ಯೇಸು ಕ್ರೂಸುನ್ ರಿಟ್ನ್್ ರ ವ ಲ ಶನ್ ಅಧಾಯಯಗಳು 8 ಮತುು 9 ಮತುು 11 ಏಳು ತುತರರಿ ಮರಲಕ 
ದ ೇವರ ಬರುವ ಶ್ಚಕ್ಷಿಸುವ ಮಧ್ಯಸಿಥಕ ಗಳು ತುತರುರಿ ಚ್ಚತೂಗಳನ್ುು ಫಿೇಸ್ು ಎಂದು: 15-19.ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು 
ರ ರೇಮನ್ ಚಚು್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರ ವ ಲ ಶನ್ ತುತರುರಿ ಆ ವಿಷ್ಯಗಳ (ಕ ಲವು ಸಾಂಕ ೇತಿಕ 



ಈ ತುತರುರಿ ನ ರೇಡಿ) ಜ ರತ  ಮಾಡಬ ೇಕು ಎಂದು ಒಪುುತಿುೇರಿ, ಅವರು ತುತರುರಿ ಬ ೈಬಲ್ ಫಿೇಸ್ು 
ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದ ೇ ಕಾರಣವು ನ್ನ್ಗ  ಕಾಣಿಸುತಿುಲಿ. 

ಮುಂದಿನ್ ಪತನ್ ಪವಿತೂ ದಿನ್ ಅಟ ರೇನ ಮಂಟ್ ದಿನ್ವಾಗಿದ . ಕ ೈಸುರು ಸ ೈತಾನ್ ಬದಧರಾಗಿದಾದರ  
ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ದರರ ಸಹಸೂಮಾನ್ದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಚ್ಚತೂಗಳನ್ುು ಸಮಯ ಆಜಜ ಲ್ ಮೇಕ  
ಕಳುಹಿಸುವ ಕಂಡಿತು ಆದರ : ಹಳ ಯ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ, ಈ ದಿನ್ ಆಜಜ ಲ್ ಮೇಕ  ಕಾಡು (1-10 

ಯಾಜಕಕಾಂಡ 16) ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ  ಸಮಾರಂಭದ ಒಳಗ ರಂಡಿತುು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವಷ್್ಗಳ 
ತಳಕಾಣದ ರಲಿ್ಲ (ಪೂಕಟ್ನ  20: 1-4). ಈ ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪೂಚ ರೇದಿಸುತುದ  ಮತುು 
ಮೊೇಸಗ ರಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲಿ ಎಂದು ಅಥ್್. 

ಫಿೇಸ್ು ಸ ೈತಾನ್ನ್ ತಂತೂಗಳು (: 1-6 ಪೂಕಟ್ನ  20) ಇಲಿದ  ಯೇಸು ಕ್ರೂಸುನ್ ಸಾವಿರ ವಷ್್ದ 
ಆಳಾಕ ಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತುದ  ಎಂದು ಜನ್ರು ದ ೇವರ ನಿಯಮಗಳನ್ುು ಮಾಡುತುದ  
ಆಧಾಯತಿಮಕ ಮತುು ವಸುು ಹ ೇರಳವಾಗಿ ಚ್ಚತೂಗಳು. ಈ ಯಾವ ಸ ೈತಾನ್ ಮರಲಕ ವಂಚ್ಚಸಿದ 
ಜಗತಿುನ್ಲಿ್ಲ ಈಗ ನ್ಡ ಯುತಿುದ  ವಿರುದಧವಾಗಿದ  (ಪೂಕಟ್ನ  12: 9). ಪ್ ೈಶಾಚ್ಚಕ ವಂಚನ  ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ 
ಧ್ಮ್ ಶೂದಾಧಭಕ್ರುಯನ್ುು ಅತಯಂತ ಸುಳುು ಮಂತಿೂಗಳು (: 14-15 2 ಕ ರರಿಂಥ್ದವರಿಗ  11) ಮರಲಕ 
ತಪಿುಸುತಾು ಏಕ  ಭಾಗವಾಗಿದ . 

ಬ ೈಬಲು ಪವಿತೂ ದಿನ್ಗಳ ಕಳ ದ (ಯಾಜಕಕಾಂಡ 23: 36b) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರ 
ವಲಯಗಳಗ  ಕ ರನ ಯ ಗ ೂೇಟ್ ಡ ೇ ಎಂದು ಕರ ಯಲಾಗುತುದ . ಯೇಸುಕ್ರೂಸುನ್ು ಕಲ್ಲಸಿದ ಏನ್ು 
ಗಮನಿಸಿ: 

ಕ ರನ ಯ ದಿನ್, ಹಬಿದ ಮಹಾನ್ ದಿನ್, ಜಿೇಸಸ್ "ಹ ೇಳುವ ಯಾರಾದರರ ಬಾಯಾರಿದ 
ವ ೇಳ , ಅವನ್ನ್ುು ಮತುು ಮಿ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲ್ಲ ನಿಂತು ಕರಗಿ. 38 ಸಿುರಪಿರ್ ತನ್ು ಹೃದಯದಲಿ್ಲ 
ಹ ೇಳದರು ಮಿ ನ್ಂಬಕ  ಇವರು ವಾಸಿಸುತಿುರುವ ನಿೇರಿನ್ ನ್ದಿಗಳ ಹರಿಯುತುದ . " (ಜಾನ್ 7: 

37-38) 

ಇದು ಮೊೇಕ್ಷ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಹ ರಂದಿಲಿ ಯಾರು ಎಲಾಿ ನಿಜವಾಗಿಯರ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ುು 
ಹ ರಂದಿರುತುದ , ಮತುು ಸುಮಾರು ಎಲಾಿ ಪೂಸಾುಪವನ್ುು ಒಪುುತ ುೇನ  ಕ ರನ ಯ ಗ ೂೇಟ್ ಡ ೇ ಈಡ ೇರಿದ 
ಆಗಿದ . 



ಸುಮಾರು ಎಂದ ಂದಿಗರ ಇರುವ ಎಲಾಿ ಮಾನ್ವರು ಉಳಸಲಾಗಿದ ! 

ಬ ೈಬಲು ಸತಯ ಏಕ ಂದರ  ದ ೇವರ ಪಿೂೇತಿಯ ಯೇಸು ಎಲಾಿ ಸಾಯುವ ಬಂದು, ಎಂದು: 

ದ ೇವರ ಆದದರಿಂದ ಅವರು ಮಾತೂ ಯಾರು ಅವನ್ನ್ುು ನಾಶವಾಗುತುವ  ಆದರ  ಶಾಶಾತ 
ಜಿೇವನ್. 17 ಹಾಗಿಲಿ ದ ೇವರ ವಿಶಾದ ಖಂಡಿಸಿ ಜಗತಿುನ್ಲಿ್ಲ ಅವನ್ ಮಗ ಕಳಸಲ್ಲಲಿ 
ಫಾರ್ ನ್ಂಬಕ , ಸನ್ ಮಗುವಾದ ನಿೇಡಿದ ವಿಶಾದ ಇಷ್ುವಾಯತು, ಆದರ  ಅವನ್ ಮರಲಕ 
ಜಗತುನ್ುು ಎಂದು ಉಳಸಲಾಗುತುದ . (ಜಾನ್ 3: 16-17) 

ಆದದರಿಂದ ಪಿೂೇತಿಸುವ ದ ೇವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ ಲವು ಅಥ್ವಾ ವಿಶಾದ ಸಾಯುವ ಅವರ ಪುತೂ 
ಕಳುಹಿಸಿದದನ್ು? 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಜಾನ್ 3:16 ಪ್ಾೂಟ ಸ ುಂಟ್, ವಿಶಾದ ಉಳಸಿದ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರ  
ಎಂದ ಂದಿಗರ ಇರುವ ಬಹುಪ್ಾಲು ಶಾಶಾತವಾಗಿ ಹಿಂಸ  ಹಾನಿಯಾಗುತುದ  
ಎಂದುಬ ರೇಧಿಸುತುವ  ಒಲವು. ಎಂದು ರಕ್ಷ್ರ್ ಯ ಯೇಜನ  ಮಾದರಿ ಎಲಾಿ ತಿಳವಳಕ  ಮತುು 
ಪಿೂೇತಿಯನ್ುು ಬರಲ್ಲದುದ ಇದ  ಒಬಿ ದ ೇವರು ಎಂದು? ಬ ೈಬಲ್ ಎಲಿರರ ಈಗ ಉಳಸಬಹುದು 
ಕಲುನ ಯನ್ುು ಬ ಂಬಲ್ಲಸುತುದ ? ಅಲಿ, ಎಂದು ಉತ್ವದ ಹ ಸರ ೇನ್ು? 

ದ ೇವರು ಎಲಾಿ ತಿಳವಳಕ  ರಿಂದ ಹಾಗು ಎಲಾಿ ಪೂಬಲ ಮತುು ಪಿೂೇತಿ (ಜಾನ್ 1 4: 8,16) ಆಗಿದ , 
ಎಂದು ದ ೇವರು ಸುಖಕಾುಗಿ ಇದುವರ ಗರ ನಿತಯಯಾತನ  ಬದುಕ್ರದದರು? 

ನ್ಂ 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯರ ದ ೇವರ ವಾಸುವವಾಗಿ ಕ ಲಸ ಒಂದು ಯೇಜನ ಯನ್ುು ಸಾಕಷ್ುು ಬುದಿಧವಂತ.  

ರ ರೇಮನ್ುರು 9: 14-15 ಹ ೇಳುತುದ : 

"ನಾವು ಏನ್ು ಹ ೇಳ  ೇಣ? ದ ೇವರು ಅಲಿ್ಲ ಅನಾಯಯದ ನ್ಡವಳಕ  ಈಸ್? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯರ 
ಅಲಿ! 15 ಅವರು ಮೊೇಶ ಗ  ಹ ೇಳುತಾುರ ," ನಾನ್ು ಕರುರ್  ನಾನ್ು ಕರುರ್  ಹ ರಂದಿರುತುದ  
ಮಂದಿಗ  ಹ ರಂದಿರುತುದ , ಮತುು ನಾನ್ು ಸಹಾನ್ುಭರತಿ ಹ ರಂದಿರುತುದ  ಯಾರ ೇ ಮೇಲ  
ಸಹಾನ್ುಭರತಿ ಹ ರಂದಿರುತುದ . " 



ನಾವು ದ ೇವರ ಈ ಯುಗದಲಿ್ಲ ಮೊೇಕ್ಷ್ ಹಳ ಯ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಇಸ ೂೇಲ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಯು 
ತಿಳದಿದ , ಮತುು ಕ ಲವು, ಯಾವುದ ೇ ವ ೇಳ , ಇತರರು. ಎಲಾಿ ವ ೇಳ , ಹ ೇಗ  ಪಿೂೇತಿ? 

ಬ ೈಬಲ್ ಅನ ೇಕ ಉದ ದೇಶಪೂವ್ಕವಾಗಿ ಈ ವಯಸಿ್ನ್ಲಿ್ಲ (: 37-40 ಶೌಚಗೃಹ 12) ಬ ಿೈಂಡ ಡ್ ಇನ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ  ಬ ರೇಧಿಸುತಾುರ . (; 16-18 ಯಶಾಯ 42 ಸಿಎಫ್ ಜಾನ್ 9:41) ಈ ಯುಗದಲಿ್ಲ 
ಕುರುಡನ್ನಾುಗಿ ಯಾರು ಇನ್ರು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿದ . ಸಹ ಗಮನಿಸಿ: 

ನಾನ್ು ಮತ ು ಈ ಜನ್ರಲಿ್ಲ ಅದು್ತವಾದ ಕ ಲಸ ಮಾಡುತಾುರ  ... 24 ಈ ಉತಾ್ಹದಲಿ್ಲ erred 

ಇವರು ಗೂಹಿಕ ಗ  ಬರುತುದ , ಮತುು ದರರು ಸಿದಾಧಂತ ಕಲ್ಲಯುವಿರಿ ಆ. (ಯಶಾಯ 29: 

14,24) 

ದ ೇವರು (ರ ರೇಮನ್ುರು 2:11) ಯಾವುದ ೇ ಪಕ್ಷ್ಪ್ಾತ ಇಲಿ. ಇಲಿ "ಭರಮಿಯ ಎಲಾಿ ತುದಿಗಳನ್ುು 
ನ್ಮಮ ದ ೇವರ ರಕ್ಷ್ರ್ ಯನ್ುು ನ ರೇಡುವ ನ್ು" (ಯಶಾಯ 52:10) ಎಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುತುದ . 

(ಕಾಯದ ಗಳು 4:12) ಮಾನ್ವರು ಉಳಸಬಹುದು ಇದು ಸಾಗ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಕ ೇವಲ ಒಂದು ಹ ಸರು 
ಇಲಿ ಮತುು ಜಿೇಸಸ್ ಕ ೈಸ್ು (ಕಾಯದ ಗಳು 4:10) ಆಗಿದ . ಮಾನ್ವಿೇಯತ ಯ ಅತಯಂತ ಜಿೇಸಸ್ ಬಗ ೆ 
ಸತಯ, ಮತುು "ಎಲಾಿ ಮಾಂಸದ ದ ೇವರ ರಕ್ಷ್ರ್ ಯನ್ುು ನ ರೇಡುತಾುರ " ಕ ೇಳದ ಎಂದಿಗರ ರಿಂದ 
(ಲರಯಕ್ಸ 3: 6), ಎಲಾಿ ಮೊೇಕ್ಷ್ ಪಡ ಯಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತುದ  (ಯಶಾಯ 52:10, 56: 1) - ಬರಲು 
(ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಮಾಯಥ್ರಯ 12: 31-32; ಲರಕ 13: 29- 30) ಈ ವಯಸಿ್ನ್ ಅಥ್ವಾ ಯುಗದಲಿ್ಲ. ಮತುು 
ಬಳಯ ಸಿಂಹಾಸನ್ದ ತಿೇಮಾ್ನ್ ಸಮಯ (ಪೂಕಟ್ನ  20: 11-12) ಒಳಗ ರಂಡಿದ  ಈ ಭವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ 
ವಯಸು್ (5-6 ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಜವಾದ ಕ ೈಸುರು ಪೂಕಟ್ನ  20 ಪೂತಿ ಮೊದಲ ಪುನ್ರುತಾಥನ್ದ ಬ ಳ ದ 
ಎಂದು) ಎರಡನ ೇ ಪುನ್ರುತಾಥನ್ದ ನ್ಂತರ ಬರುತುದ .ಯಶಾಯ (ಯಶಾಯ 65:20), ಹಾಗರ 
ರ ರೇಮನ್ ಮತುು ಸಾಂಪೂದಾಯಕ ಕಾಯಥ ರೇಲ್ಲಕ್ಸ ಸಂತ Irenaeus, ಬರಲು ಈ ವಯಸಿ್ನ್ 
ಸುಮಾರು ನ್ರರು ವಷ್್ಗಳಗ  ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ. 

ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಪ್ಾಲ್ ಬ ೈಬಲು ಪವಿತೂ ದಿನ್ಗಳ ಗಮನಿಸಿದಂತ  
ತ ರೇರಿಸುವುದು (: 6,16, 27: ಉದಾ ಕಾಯದ ಗಳು 18:21, 20 9; 1 ಕ ರರಿಂಥ್ 5: 7-8). ಪ್ಾಲ್ 
ಬ ೈಬಲು ಆಚರರ್ ಗಳು (: 20-23 1 ಕ ರರಿಂಥ್ 10) ಪ್ ೇಗನ್ ಅಭಾಯಸಗಳು ಸಂಘಟಿಸಿದ 
ಖಂಡಿಸಿದರು. ಪ್ಾಲ್ ತಮಮ ಜಿೇವನ್ದ ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ತಾನ್ು ಎಲಾಿ ಆಚರರ್ ಗಳು ಯಹರದಿಗಳು 



ಇರಿಸಿಕ ರಳುಲು ಅಗತಯವಿದ  ಇಟ್ುುಕ ರಂಡಿದದರು (ಕಾಯದ ಗಳು 28: 17-19). ಆ ಯಾಜಕಕಾಂಡ 23 

ಪಟಿು ಎಲಾಿ ಪವಿತೂ ದಿನ್ಗಳ ಸ ೇರಿಸಲು ಹ ರಂದಿತುು. 

, ಮತುು ಅವರು ಎಲಾಿ ಬ ೈಬಲು ಪವಿತೂ ದಿನ್ಗಳ ಸಾಗಬ ೇಕ ಂದು: ನಿಯಮದಂತ , ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು 
ರ ರೇಮನ್ ಚಚು್ಗಳು ಅವರು ಕ್ರೂಸುನ್ (1 1 ಕ ರರಿಂಥ್ದವರಿಗ  11) ಅನ್ುಕರರ್  ಎಂದು ಅನ್ುಕರಿಸಲು 
ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಪ್ಾಲ್ ಎಚಿರಿಕ  ಪ್ಾಲ್ಲಸುವುದಿಲಿ. 

ಬದಲ್ಲಗ , ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ ಚಚೆ್ಳು ವಿವಿಧ್ ಪ್ ೇಗನ್ ದ ೇವತ ಗಳು (ಶನಿ, ಮಿತಾೂಸ್, ಪ್ಾಯನ್, 

ಇಷ್ತರ್ ಡಯಾನ್, ಜನ್ುಸ್, ಇತಾಯದಿ) "ಹ ರಸ ರರಪದಲಿ್ಲ ಪೂಸುುತಪಡಿಸಲಾಯತು" ಬಾಹಯ 
ತ ರೇರಿಕ ಗಳನ್ುು ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂದು ಗಳಸಿದಾದರ  ಮಿೇಸಲಾದ ದಿನ್ಗಳ ಇರಿಸಿಕ ರಳುಲು 
ಒಲವು. ಇತಿಹಾಸದ ಸತಯ ಕ್ರೂಸಮಸ್, ಭಾನ್ುವಾರ, ವಾಯಲ ಂಟ ೈನ್್, ಈಸುರ್, ಮೇರಿ ಆರ ರೇಹಣ, 

ಇತಾಯದಿ ಇರಿಸಿಕ ರಳುಲು ಎಂದು ಆರಂಭಕ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು ಸಾಬೇತು 

ಪ್ ೇಗನಿಸಂ ನಿಜ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ರಾಜಿ ಎಂದು? ಅಲಿ, ಏಕ  ರಾಜಿ ಗುಂಪುಗಳು ನಿಜವಾದ 
ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಧ್ಮ್ ಪೂತಿನಿಧಿಸುವ ತಿಳದಿರುವಿರಿ? ಕರ ಯಲುಡುವ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಗುಂಪುಗಳು ಜಿೇಸಸ್ 
ಮತುು ಏಸುದರತರ ಏನ್ು ಆಚರರ್ ಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? 

ನಿಸ್ಂಶಯವಾಗಿ ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್-ಪ್ರೂಟ ಸ ುಂಟ್ರು. ಅಥ್ವಾ ಏಕ ಂದರ  ಚಚ್ಚ್ನ್ ಲಾಯಟ್ರ್ 
ಡ ೇ ಸ ೇಂಟ್್ ಜಿೇಸಸ್ ಕ ೈಸ್ು (ಬ ೈಬಲ್ ಪುಸುಕಗಳನ್ುು ಸ ೇರಿಸಿರುವ), ಬಾಯಪಿುಸುರು (ಅವರು 
ಸುಧಾರರ್ಾ ಕರಡಿತುು ಪೂತಿಪ್ಾದಿಸುವ, ಇನ್ರು ಪ್ರೂಟ ಸ ುಂಟ್ರು ಎಡ  ಸಿದಾಧಂತಗಳ ಬಹಳಷ್ುು 
ಹಂಚ್ಚಕ ರಳುಲು), ಮಸಿ್ಯಾನಿಕ್ಸ ಯಹರದಿಗಳು ಇತರ ಗುಂಪುಗಳು (ಆ ಯೇಸು ಮಾಕ್ಸ್ 7 

ಅಪರಾಧಿಯ ಇದ ೇ ಪುರುಷ್ರು ಸಂಪೂದಾಯಗಳ ಕಲ್ಲಸಲು: 6-13), ಮತುು ಯಹ ರೇವನ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು 
(ಜಿೇಸಸ್ ಕ್ರೂಸುನ್ ದ ೇವತ  ನಿರಾಕರಿಸಲು). 

ಇದು ಪವಿತೂ ಡ ೇಸ್ ಇರಿಸಿಕ ರಳುಲು ದ ೇವರ ಸಬಿತು ಪ್ಾಲಕ ಚರ್ಚ್ ಗುಂಪುಗಳು ನ ೇರವಾಗಿ ಈ 
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಮರಲ ನ್ಂಬಕ  ವಾದಿಸಿದರು ಮತುು "ಫಿಿಲದ ಲ್ಲಫಅನ್ ಕ ೈಸುರು" ಬಹುಶಃ ಪರಿಗಣಿಸಬ ೇಕು 
ಹ ೇಳಕ ರಳುುತಾುರ  ಆರಂಭಸಲು ಮಾಡುತುದ . 

 



ನಿರನಯೀಧಿಸನತ್ುದ್ನ ಮತ್ನು ಸಾವ್ತಿಿಕ ಮತ್ನು ಇುಂಟ್ರ್ ಮಯವನೆುಂಟ್ ಖುಂಡಿಸಿದ 

21 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ದ ಅನ ೇಕ ಧಾಮಿ್ಕ ಮತುು ರಾಜಕ್ರೇಯ ನಾಯಕರು ಕ ೈಸು ಧ್ಮ್ದ ಮತುು ಇಂಟ್ರ್ 
ಚಳುವಳಗಳು ಪೂವತ್ನ . ಕ ೈಸು ಧ್ಮ್ದ ಚಳುವಳ ಎಲಾಿ ಪು ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಧ್ಮ್ಗಳ ದ ೇವರ 
ಮುಂದ  ಸಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತಾುರ  ಪೂಯತಿುಸುತುದ , ಇನ್ರು ಬ ೈಬಲ್ ಬಗ ೆ ಸುಳುು ಮಂತಿೂಗಳು 
(2 ಕ ರರಿಂಥಿಯಾನ್್ 11: 14-15) ಎಚಿರಿಕ  ಮತುು ಒಂದು ಸುಳುು "ಮಿಸುರಿ ಬಾಯಬಲ ರೇನಿಯನ್" 
ವಿಶಾದ ರಾಜಕ್ರೇಯ ನಾಯಕರು ಒಳಗ ರಂಡ ನ್ಂಬಕ  (ಪೂಕಟ್ನ  17 : 1-9). ಯೇಸು ಈ ಯುಗದಲಿ್ಲ 
ಅಂತರರಾಷಿರೇಯ ಏಕತ , ಆದರ  ವಿಭಾಗ (ಲರಯಕ್ಸ 12:51) ತರಲು ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಕ ೈಸುರು ಭವಿಷ್ಯ 
ಬಾಯಬಲ ರೇನ್ ಪಲಾಯನ್ ಇವ  (; 6-7; ಜ ಕರಾಯಾ 2 ಪೂಕಟ್ನ  18: 4) ಮತುು ಪೂಪಂಚದ 
ನಿಷ್ುಳಂಕ ಎಂದು (ಜ ೇಮ್ಸ್ 1:27). 

ಹ ಚುಿ ಹ ಚುಿ ಮುಖಂಡರು ಈ ಮರಲಭರತವಾಗಿ ಎಲಾಿ ಧ್ಮ್ಗಳ ದ ೇವರ ಮುಂದ  ಸಮಾನ್ 
ಎಂದು ಸರಚ್ಚಸುತುದ  ಪೂಯತಿುಸುವ ಒಂದು ಇಂಟ್ರ್ ಏಕತ  ಸ ೇರಿದಂತ  ಪೂವತ್ನ . ಇದು ಕ ೇವಲ 
ಯಾವುದ ೇ ಉಳಸಲಾಗುತುದ  (: 10-12 ಕಾಯದ ಗಳು 4) ಎಂದು ಯೇಸುವಿನ್ ಹ ಸರಿನ್ಲಿ್ಲ ಮರಲಕ 
ಈ ಒಂದು ಗಲಭ ಯ ಸುಳುುತನ್ ಆಗಿದ . (ಜ ರ ೇಮಿಃ 48:10)ಶಾಪಗೂಸು ಮೊೇಸದಿಂದ ಲಾಡ್್ ಕ ಲಸ 
ಮಾಡುತುದ  ಅರಿಯುತಾುರ : ಸಂಚ್ಚನ್ ಮತುು ತಪುು ಏಕತ  ಉದ ದೇಶಕಾುಗಿ ಸಿದಾಧಂತಗಳನ್ುು 
ರಾಜಿ, ಇತಾಯದಿ. 

ಕ ೈಸು ಧ್ಮ್ದ / ಇಂಟ್ರ್ ಧಾಮಿ್ಕ ಒಗೆಟಿುಗ  ಪೂಚಾರ ಆ ಹಳ ಯ ಮತುು ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಗಳಲಿ್ಲ 
ಎರಡರ ನ್ಂಬಕ ಯ ನಿಜವಾದ ಏಕತ  ಯೇಸು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತುದ  ಮುಗಿಯುವವರ ಗ  ನ್ಡ ಯುತಿುಲಿ 
ಎಂದು ಕಲ್ಲಸುವ ಅಥ್್ ತ ರೇರುತಿುಲಿ: 

ನಾವು ಎಲಾಿ ನ್ಂಬಕ ಯ ಏಕತ  ದ ೇವಕುಮಾರನ್ ಜ್ಞಾನ್ದ ಕ್ರೂಸುನ್ ಉಬುಿವಿಕ  ನಿಲುವಿನ್ 
ಅಳತ , ಪರಿಪೂಣ್ ಮನ್ುಷ್ಯ ಬರುವವರ ಗ . (ಎಫ ಸಿಯನ್್ 4:13) 

"ಚ್ಚೇಯೇನಿನ್ ಮಗಳ ೇ ಸಿಂಗ್ ಮತುು ಹಿಗುೆ! ಇಗ ರೇ, ನಾನ್ು ಬರುವ ನಾನ್ು ಮತುು ನಾನ್ು 
ನಿಮಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು ಕಾಣಿಸುತುದ ," ಲಾಡ್್ ಹ ೇಳುತಾುರ . 11 "ಹಲವಾರು 
ದ ೇಶಗಳು ಆ ದಿನ್ ಲಾಡ್್ ಸ ೇರಿದರು ಹಾಗಿಲಿ, ಮತುು ಅವರು ನ್ನ್ು ಜನ್ರು ಆಗಲು ಹಾಗಿಲಿ. 
ನಾನ್ು ನಿಮಮ ಮಧ ಯ ವಾಸಮಾಡಿ ನ್ಂತರ ನಿೇವು ಸ ೈನ್ಯಗಳ ಕತ್ನ್ು ನ್ನ್ುನ್ುು ನಿಮಮ ಬಳಗ  



ಕಳುಹಿಸಿದಾದನ ಂದು ತಿಳಯುವಿರಿ 12 ಕತ್ನ್ು ಪವಿತೂ ಭರಮಿಯಲಿ್ಲನ್ ಅವರ ಆನ್ುವಂಶ್ಚಕ 
ಮಾಹಿತಿ ಯಹರದದ ಹಿಡಿತ, ಮತುು ಮತ ು ಜ ರುಸಲ ಮ್ಸ ಆಯು ಮಾಡುತುದ  
(ಜ ಕರಾಯಾ 2...: 10-12) 

ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ನ್ಂಬಕ  ಇಲಿ: 
, ಒಂದು ದ ೇಹ ಮತುು ಒಂದು ಆತಮ ಇರುವುದಿಲಿ ನಿಮಮ ಕರ  ಒಂದು ಭರವಸ  ಕರ ಯುತಾುರ  
ಕ ೇವಲ; 5 ಒಂದು ಲಾಡ್್, ಒಂದು ನ್ಂಬಕ , ಒಂದು ಬಾಯಪಿುಸಮ್ಸ; 6 ಒಂದು ತಂದ ಯಾದ 
ದ ೇವರಿಗ  ಎಲಾಿ, ಎಲಾಿ ಮೇಲ , ಮತುು ಎಲಾಿ ಮರಲಕ, ಮತುು ನಿೇವು ಎಲಾಿ. (ಎಫ ಸಿಯನ್್ 
4: 4-6) 

ಒಂದು ನ್ಂಬಕ  ದ ೇವರ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ನ್ಂಬಕ , ಕ ಲವು ರಾಜಿ, ಅಂತರಧ್ಮ್ದ, ಕ ೈಸು 
ಧ್ಮ್ದ, ಬಾಯಬಲ ರೇನಿಯನ್ ಕಲಬ ರಕ  (ಪೂಕಟ್ನ  17) ಯೇಸು ಹಾಳುಮಾಡುತುದ  (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ 
ರ ವ ಲ ಶನ್ 19) ಹ ರಂದಿದ . 

ದರರದ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಏಕತ , ಬ ೈಬಲ್ ಜಿೇಸಸ್ ಮರಳ ರವರ ಗ  ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರ (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ 
ಪೂಕಟ್ನ  2 ಮತುು 3) ವಿಭಜನ ಗಳನ್ುು ಇರುತುದ  ಎಂದು ತ ರೇರಿಸುತುದ . 

ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ನಾವು ಅಲಿ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ುು (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ರ ರೇಮನ್ುರು 
12:18), ಎಂದು ಅಥ್್ವಲಿ ನಾವು ದ ೇವರ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಸಮಾನ್ ಎಲಾಿ ಧ್ಮ್ಗಳು 
ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಎಲಾಿ ನ್ಡುವ  ಉತುಮ ಬಾಂಧ್ವಯ ಇರಬ ೇಕು ನ್ಂಬುತಿುಲಿ ಕ ೈಸು. ನಾವು ಯೇಸುವಿನ್ 
ಉದಾಹರರ್ ಗ  ಅನ್ುಸರಿಸಲು ಮತುು ಹ ಚುಿ ಬ ೈಬಲ್ ಸಂಪೂದಾಯ ಹ ಚುಿ ಅವಲಂಭಸಿದ  ಯಾರು 
ಭವಿಷ್ಯ ಹ ೇಳು ಕಾಣಿಸುತುದ  (ಮಾಕ್ಸ್ 7: 9-13). 

ಚ್ಚಹ ುಗಳು, ದೃಷಾುಂತಗಳು ಮತುು ಸುಳವುಗಳನ್ುು 

ಸಂಕ್ಷಿಪುವಾಗಿ, ಇಲಿ್ಲ ಚ್ಚಹ ುಗಳು, ಸಾಕ್ಷ್ೂಗಳನ್ುು, ಮತುು ಅದು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಗುರುತಿಸಲು 
ಸಹಾಯ ಎಂದು ಸುಳವುಗಳನ್ುು ಒಂದು ಪಟಿುಯನ್ುು ಹ ರಂದಿದ : 

1. ಪುರುಷ್ರು ಸಂಪೂದಾಯಗಳ ಮೇಲ  ದ ೇವರ ಪದ ಇರಿಸುತುದ  ಹಿೇಗಾಗಿ ಸ ೇರಿಸಲಾಗಿದ  
ಬ ೈಬಲ್ (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಮಾಯಥ್ರಯ 15: 3 9) ವಿರುದಧವಾಗಿ ಸಿದಾಧಂತಗಳನ್ುು ಮಾಡಿಲಿ. 



2. ಬ ೈಬಲು ಹ ಸರು "ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರ" ಬಳಸುತುದ  (ಉದಾ 20:28 ಕಾಯದ ಗಳು; 1 

ತಿಮೊಥ ಯನಿಗ  3: 5). 

3. ಮನ್ಃಪೂವ್ಕವಾಗಿ ಮರಲ ನ್ಂಬಕ  (ಜರಡ್ 3), ಸಹ ಶ  ೇಷ್ರ್ ಗ  ಭಯದಿಂದಾಗಿ (: 27-

32 ಉದಾ ಕಾಯದ ಗಳು 5) ಒತಿುಹ ೇಳುತುದ . 

4. ಇತಿಹಾಸದುದದಕರು ತನ್ು ಬ ೈಬಲು ಸಿದಾಧಂತಗಳನ್ುು ಹುಡುಕುವ ಪೂಯತು (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ 1 

ಜಾನ್ 2: 6). 

5. ನಿಸಾನ್ು  (ಮಾಯಥ್ರಯ 26:18 5 ಯಾಜಕಕಾಂಡ 23)  14 ರಂದು ಪ್ಾಸ್ಓವರ್ ಇಡುತುದ . 

6. ಇದು ಪುಸುಕಗಳು ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜಾನ್ ಅವಧಿಯಂದ ಬ ೈಬಲ್ ಭಾಗವಾಗಿದದವು 
ಕರ ಯಲಾಗುತುದ  (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ 2 ತಿಮೊಥ ಯನಿಗ  3: 16-17; ಪೂಕಟ್ನ  1: 9-19; 22: 18-19; 

ಯಶಾಯ 8:16). 

7. ಪರಮ ಬಗ ೆ ಸತಯ ಕಲ್ಲಸುತುದ  (ರ ರೇಮನ್್ 1:20; ಕ ರಲ ರಸ ್ಯವರಿಗ  2: 2,9). 

8. ಕಲ್ಲಸುತುದ  ಮತುು ದ ೇವರ ಪಿೂೇತಿಯ ಕಾನ್ರನ್ುಗಳು ಇಡುತುದ  (1 ಜಾನ್ 2: 4). 

9. ವಿಷ್ಯಲ ರೇಲುಪತ ಯ ಯುದಧ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ  ವಿರ ರೇಧಿಸುತುದ  ಈ ಜಗತಿುನ್ಲಿ್ಲ (ಜಾನ್ 
18:36; ಲರಯಕ್ಸ 3:14). 

10. ಕ್ರರುಕುಳ ಬಂದಿದ , ಆದರ  ಎಂದಿಗರ ದ ೈಹಿಕ (ಜಾನ್ 15: 20-21; 18:36 ಸಿಎಫ್). 

11. ಚಚ್ಚ್ನ್ ಉಡುಗ  ಅಥ್ವಾ ಕಟ್ುಡಗಳು (: 29-30 ಸಿಎಫ್ ಧ್ಮೊೇ್ಪದ ೇಶಕಾಂಡ 12) 

ಪರಿಭಾಷ ಯಲಿ್ಲ ಪ್ ೇಗನಿಸಂ ಬಾಹಯ ತ ರೇರಿಕ ಗಳನ್ುು ದತುು ಮಾಡಿಲಿ. 

12. ಸಾಮಾೂಜಯದ ಸಂಪೂಣ್ ಸುವಾತ ್ (; 19-20 28 ಮಾಯಥ್ರಯ 24:14) ಬ ರೇಧಿಸುತಾುರ . 

13. "ಸಾಲು ಹಿಂಡು" ಈಸ್ (ಲರಕ 12:32; ರ ರೇಮನ್ುರು 11: 5; ಸಿಎಫ್ ಪೂಕಟ್ನ  14: 1-9). 

14. ಅನ ೇಕ ಪೂಮುಖ ನ್ಗರಗಳು (ಇಬೂಯ 13:14) ಮತುು ದಿವಯಜ್ಞಾನ್ ಅಧಾಯಯ 2 ಮತುು 3 

ಏಳು ಚಚು್ಗಳು ಮರಲಕ ತನ್ು ಭೌತಿಕ ಸಥಳ ಹುಡುಕುವ ಪೂಯತು ಮಾಡುತುದ . 



15. ಬ ೈಬಲು ಸಬಿತ್ ಸ ೈನ್ (ಎಕ ರ್ೇಡಸ್ 31:13; ಇಬೂಯ 4: 9). 

ಪವಿತೂ ಡ ೇಸ್ ಮರಲಕ ಚ್ಚತೂ 16 ಯೇಸು ಕ್ರೂಸುನ್ ಮರಲಕ ಮೊೇಕ್ಷ್ದ ದ ೇವರ ಯೇಜನ  
ಅಥ್್ (1 ಕ ರರಿಂಥ್ 5: 7-8; ಜ ೇಮ್ಸ್ 1:18) 

17. ಪ್ ೇಗನ್ ರಜಾ (: 20-22 1 ಕ ರರಿಂಥ್ 10) ವಿೇಕ್ಷ್ರ್  ವಿರುದಧ ಕಲ್ಲಸುತುದ . 

18. ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಸಮಯ ಕ ೈಸು ಧ್ಮ್ದ ಬಾಯಬಲ ರೇನ್ align ವೇಂಟ್ (ರ ವ ಲ ಶನ್ 13: 

4-10; 18: 4) 

ಮಾತೂ ದ ೇವರ ಗುಂಪಿನ್ ಸಬಿತು ಪ್ಾಲಕ ಚರ್ಚ್ ಈ ಎಲಾಿ ಮುಟ್ುುತುದ .  - ರ ರೇಮನ್ ಚರ್ಚ್ 
ನಿಜವಾಗಿಯರ ದ ೇವರ ಅಥ್ವಾ ದ ೇವರ ಯೇಜನ  ಅಥ್್ ಇಲಿ ಅಥ್ವಾ ಅವರು ನಿಜವಾದ 
ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಪೂತಿನಿಧಿಸಲು ಇಲಿ. 

3. ಹ್ನಯಸ ಒಡುಂಬಡಿಕನಯಲ್ಲಲ ಕಾಲದಲ್ಲಲ ಏನಾಯಿತ್ನ? 

ಇಟಾಲ್ಲಕ್ಸ್ ಈ ಆರಂಭಕ ಪ್ಾಯರಾಗಾೂಫ್ ಮತುು ಇಟಾಲ್ಲಕ್ಸ್ ಮುಕಾುಯದ ಪ್ಾಯರಾಗಾೂಫ್ ಬ ೇರ , ಈ 
ಅಧಾಯಯದಲಿ್ಲ ದ ೇವರ ಬರಹಗಾರ ಡಾ ಹಮ್ನ್ ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಮಾಜಿ ಚರ್ಚ್ ಬರ ದು 1985 ರಲಿ್ಲ ಡಾ 
ಪೂಕಟಿಸಲಾಯತು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಏನಾಯತು ತನ್ು ಟ ೇಕ್ಸ ನಿೇಡುತುದ  ಹ ರಸ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಬಾರಿ ಮತುು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ ಜ ವಿ ಉದಾಹರಿಸಿ ವಿಶಾಾಸದ ರೂೇಹಿ ಚಚು್ಗಳು 
ಏರಿಕ . 

ಕ ೈಸ್ು (ಮಾಯಥ್ರಯ 16:18) "ನಾನ್ು ನ್ನ್ು ಸಭ ಯನ್ುು ಕಟ್ುುವ ನ್ು", ಹ ೇಳದರು. ಅತಯಂತ 
ಸಂದ ೇಶವನ್ುು ಅವರು ದ ೇವರ ತಂದಿದದ - - ಎಲಾಿ ಜಗತಿುಗ  ಸಾರಲು ಮತುು ಅವರ ಗಾಸ ುಲ್ 
ಪೂಕಟಿಸಲು ಕಾಯಾ್ರಂಭ ಒಂದು ಚರ್ಚ್, - ಅವರು ನಿಮಿ್ಸಿದಾಗ. 

ಆದರ  ನಾವು ಇಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಹ ೇಗ ? ವಿವಿಧ್ ಮತುು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಚಚು್ಗಳು ನ್ರರಾರು, 
ಎಲಾಿ ಪೂತಿ ಸತಯ ಕಲ್ಲಸಲು ತಮಗಿರುವ, ಇನ್ರು ವಿರುದಧವಾಗಿ ಮತುು ಎಲಾಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, 
ಪುರುಷ್ರು ಸಾಥಪಿಸಿದ. 

ಚರ್ಚ್ ಕಾಲಜ್ಞಾನ್ 



ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಜನ್ರು ಇಂದು ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ದ ರಡ್ದಾಗಿ ಬ ಳ ಯುವ ವ ೇಗವಾಗಿ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕ ರಳು 
ಆದರ , ಪೂಬಲ ಸಂಸ ಥಯಾಯತು, ವಿಶಾದ ಪೂಬಲ ಪೂಭಾವ ಈ ಒಂದು ಉತುಮ ವಿಶಾದ ಮಾಡುವ, 

ವಿಶಾದ ನಾಗರಿಕತ ಯ ಸಿಥರಗ ರಳಸುವ ಪೂಭಾವ ಆಯತು ವಾಸುವವಾಗಿ ಕ್ರೂಸುನ್ ಯಾವುದ ೇ ಅವರ 
ಚರ್ಚ್ ಸಾಥಪಿಸಿದರು ಅಂತಹ ಉದ ದೇಶಕಾುಗಿ. ಅವನ್ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಗಾಗಿ ಆತನ್ ಅಂತಿಮ 
ಪ್ಾೂಥ್್ನ , ಜಿೇಸಸ್ ಪ್ಾೂಥ್್ನ  

. "ನಾನ್ು ಅವರಿಗ  ಪ್ಾೂಥ್್ನ  ನಾನ್ು ವಿಶಾದ ಪ್ಾೂಥ್್ನ  ಇಲಿ ... ಪವಿತೂ ತಂದ ಯ, ನಿಮಮ ಹ ಸರು 
ನಿೇವು ಮಿ ನಿೇಡಿದಾದರ  ಸಹಾ ಕಾಪ್ಾಡು ಅವರು ನಾವು ... ನಾನ್ು ಅವುಗಳನ್ುು ನಿಮಮ ಪದ 
ನಿೇಡಿದಾದರ  ಒಂದು ಎಂದು; ಮತುು ವಿಶಾದ ನಾನ್ು ವಿಶಾದ ಇಲಿ ಕ ೇವಲ, ಅವರು ವಿಶಾದ ಏಕ ಂದರ  
ಅವರಿಗ  ದ ಾೇಷಿಸುತಿುದದನ್ು. ನಾನ್ು ನಿೇವು ಅವುಗಳನ್ುು ವಿಶಾದ ಔಟ್ ತ ಗ ದುಕ ರಳುಬ ೇಕು ಎಂದು 
ಪ್ಾೂಥ್್ನ , ಆದರ  ನಿೇವು ದುಷ್ು ಒಂದು ದರರವಿಡುತುದ  ಎಂದು. ಅವರು ಅಲಿ ವಿಶಾದ ನಾನ್ು ವಿಶಾದ 
ಇಲಿ ಕ ೇವಲ "(ಜಾನ್ 17: 9-16). 

ಕ್ರೂಸುನ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳು - - ಈ ವಿಶಾದ ವಿದ ೇಶ್ಚ - ಇನ್ರು ವಿಶಾದ ಇಲಿದಿರುವಿಕ  ಅವರ ಚರ್ಚ್ ಆ ಈ 
ಜಗತಿುನ್ಲಿ್ಲ ಅಪರಿಚ್ಚತರನ್ುು ಮತುು ವಿದ ೇಶ್ಚಯರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ . 

ಅಲಿಲಿ್ಲ - ದ ೇವರ ಈ ಸತಯ ಚರ್ಚ್ ಕ್ರರುಕುಳ ಆಗಿತುು. "ಅವರು ನ್ನ್ುನ್ುು ಹಿಂಸಿಸಿದರ , ಅವರು ನಿೇವು 
ಕ್ರರುಕುಳ ಕಾಣಿಸುತುದ ," ಅವನ್ ಅನ್ುಯಾಯಗಳು ಜಿೇಸಸ್ (ಜಾನ್ 15:20) ಹ ೇಳದರು. (II ನ ೇ 
ತಿಮೊೇತಿ 3:12) "ಕ್ರೂಸು ಯೇಸುವಿನ್ಲಿ್ಲ ಧಾಮಿ್ಕ ವಾಸಿಸುವ ಶ  ೇಷ್ರ್ ಗ  ಹಾನಿಯಾಗುತುದ  ಆಸ  
ಹ ರಂದಿದದ ಎಲಾಿ". 

ರಾತಿೂ ಯೇಸು ಶ್ಚಲುಬ ಗ  ವಶಪಡಿಸಿಕ ರಂಡಿತು, ಅವರು ಹ ೇಳದರು, "ಇದು ಬರ ಯಲಾಗುತುದ : 
'ನಾನ್ು ಕುರುಬನ್ನ್ುು ಹ ರಡ ಯುವ ನ್ು, ಕುರಿಗಳು ಅಲಿಲಿ್ಲ ನ್ಡ ಯಲ್ಲದ " (ಮಾಕ್ಸ್ 14:27).ಅವರು 
ಶ ಫಡ್್ ಶ್ಚಲುಬ ಗ ೇರಿಸುವ ನ್ಂತರ, "ಕುರಿ" - ಅವರ ಚರ್ಚ್ - ಚದುರಿದ ಭಾಗಗಳಾಗಿದದವು. 

ಹಿಂದ  ಅದ ೇ ಸಂಜ , ಜಿೇಸಸ್ ಅವರ ಶ್ಚಷ್ಯರಿಗ , "ನಿೇವು ಹರಡಿದ" ಹ ೇಳದರು (ಜಾನ್ 16:32) ಎಂದು. 



ಈ ಶ  ೇಷ್ರ್ ಗ  ಮತುು ಸಾುೂಟ್ರಿಂಗ್ ಆರಂಭಕ ಆರಂಭಸಿದರು. ಎಚಿರಿಕ  ಕಾಯದ ಗಳು 8: 1: ". ಆ 
ದ ರಡ್ ಶ  ೇಷ್ರ್ ಗ  ಯರರಸಲ ೇಮಿನ್ಲಿ್ಲ ಇದು ಚರ್ಚ್ ವಿರುದಧ ಹುಟಿುಕ ರಂಡಿತು ನ್ಲಿ್ಲ; ಮತುು ಅವರು 
ಎಲಾಿ ದ ೇವದರತರು ಹ ರರತುಪಡಿಸಿ, ಜುಡ ೇ ಸಮಾಯ್ದ ಪೂದ ೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕ ರಂಡಿವ " 

ಎಲಿ್ಲಯರ ಇಲಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಈ ಜಗತಿುನ್ಲಿ್ಲ ಪೂಭಾವ, ದ ರಡ್ ಮತುು ಶಕ್ರುಯುತ 
ನಾಯಕರಿಗ  ಯಾವುದ ೇ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಆಗಿದ . ಬದಲ್ಲಗ , ಯೇಸು 'ಸಣು ಹಿಂಡು "(ಲರಕ 12:32) 

ಎಂದು. ತಿರಸಾುರ, ಕ್ರರುಕುಳ, ಪೂಪಂಚದ ಅಲಿಲಿ್ಲ - ವಿಶಾದ ಪೂತ ಯೇಕ ... 

ನಿೇವು ಇತಿಹಾಸ ಚಚ್ಚ್ನ್ ಹ ಚುಿ ಓದಲು. ಅಲಿ್ಲ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ನ ರೇಡಲು ಸಹ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು 
ಗ ರತಿುಲಿ - ಅವರು ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಏನ್ು ಗ ರತಿುಲಿ. 

ಬಾೂಡ್ ಬಹುತ ೇಕ ವಂಚ್ಚಸಿದ 

ಮತ ರುಂದ ಡ , ವಿಶಾದ ಎಲಾಿ ಪ್ರೂಫ ಸಿೇಸ್ ಧ್ಮ್ಭೂಷ್ುತ , ವಂಚನ  ಮತುು ವಿಭಾಗ ಎರಡನ್ರು. 

ದ ರಡ್ ವಂಚನ , ನ್ಮಮ ದಿನ್ ಈಗ ಮುಂದ , ಮಹಾನ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಯೇಸುವಿನ್ ಮೊದಲ ಕ್ರೂೇಡ ಯು 
ವಿಶಾಾದಯಂತದ ಬರಲು ಎರಡನ್ರು. 

(: 4-5, ಅಧಿಕೃತ ಆವೃತಿುಯನ್ುು ಮಾಯಥ್ರಯ 24); "ಹಿೇಡ್ ಟ ೇಕ್ಸ," ಅವರು, "ಮತುು ಅನ ೇಕ 
ಮೊೇಸಗ ರಳಸಲು ಹಾಗಿಲಿ ಹ ೇಳುವ ನಾನ್ು ಕ್ರೂಸುನ್ು ಯಾವುದ ೇ ವಯಕ್ರು ನಿೇವು ಮೊೇಸಗ ರಳಸಲು 
ಅನ ೇಕ ನ್ನ್ು ಹ ಸರಿನ್ಲಿ್ಲ ಬಂದು ಹಾಗಿಲಿ." ಹ ೇಳದರು. 

ಎಚಿರಿಕ ಯಂದ ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ವಂಚ್ಚಸಿದ ಇವರು ಕ ಲವು, ಆದರ  ಅನ ೇಕ ಅಲಿ. ಇದು ನಿಜ ಕ ೈಸುರು 
ಯಾರು ಕ ಲವು ಆಗಿತುು! 

ಅವರು ಹ ೇಳದರು ಜಿೇಸಸ್ ಈ ಅದ ೇ ಸಿಥತಿಯಲಿ್ಲ ಚ್ಚತೂದಲಿ್ಲ: "ವ ೈಡ್ ಗ ೇಟ್ ಮತುು ವಿಶಾಲ ನಾಶ 
ಕಾರಣವಾಗುತುದ  ಮಾಗ್ವಾಗಿದ , ಮತುು ಏಕ ಂದರ  ಕ್ರರಿದಾದ ಗ ೇಟಿನ್ ಮತುು ಕಷ್ುದ ಜಿೇವನ್ 
ಕಾರಣವಾಗುತುದ  ದಾರಿ ಅಲಿ್ಲ ಮರಲಕ ಹ ರೇಗಿ ಅನ ೇಕ ಇವ . ಇದು ಹ ೇಗ  ಕ ಲವ ೇ ಇವ  "(ಮತಾುಯ 
7: 13-14). 



, ವಿಶಾದ ನ್ಂಬಕ  ಏನ್ು ಇಲಿ, ಅದು? ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ಕ ೇಳದ ಮತುು ಊಹಿಸುತುವ  ಬಂದಿದ ದೇನ  
ಅಲಿ. ಆದರ  ಕ್ರೂಸುನ್ ಹ ೇಳದರು ಇಲಿ್ಲದ . ಹ ೇಗ  ಈ ಜಗತಿುನ್ಲಿ್ಲ ಮಾಪ್ಟಿುದ  ವಂಚ್ಚಸಿದ! 

ಸ ೈತಾನ್ನ್ು ಈ ಲ ರೇಕವನ್ುು ದ ೇವರು ಎಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಚ್ಚತಿೂಸಲಾಗಿದ . ಅವರು ದ ವಾ ಎಂದು, 
ಕಂಡುಬರುತುದ , ಆದರ  ದ ೇವರ ಂದು - ಬ ಳಕ್ರನ್ ಒಬಿ ದ ೇವತ  ಎಂದು. ಮತುು ದಿವಯಜ್ಞಾನ್ 12: 9, 

ನಿೇವು ಓದಲು "ಇಡಿೇ ವಿಶಾದ ವಂಚ್ಚಸುವಂತ  ಯಾರು ಸ ೈತಾನ್." 

ಜಗತಿುಗ  ಕ್ರೂಸ್ು ಪಿೂೇಚ್ಚಂಗ್, ಹೌದು - ಹೌದು, ಅನ ೇಕ ಘರೇಷಿಸಿದ ಜಿೇಸಸ್ ಕ ೈಸ್ು ಎಂದು, ಯೇಸುವಿನ್ 
ಹ ಸರಿನ್ಲಿ್ಲ ಬರುತುದ . ಮತುು ಇನ್ರು, ಇದನ್ುು ಅರಿತ ಇಲಿದ , ವಿಶಾದ ಮೊೇಸ. 

ಏಸುದರತರ ಏನಾಗಬಹುದು ಗ ರತಿುತುು 

ಯೇಸು ಕ್ರೂಸುನ್ು ತಾನ ೇ ನ ೇರವಾಗಿ ಸರಚನ  ಅಪ್ರಸುಲರರ ಅವರ ಪ್ಾದಿೂವಗ್ ನಿಕಟ್ 
ಕಾಣಿಸಿಕ ರಳುಬಹುದು ಪ್ಾೂರಂಭವಾಗುತುದ  ಎಂದು ನ್ಂಬಕ  ನಿಗ್ಮನ್ದ ಬಗ ೆ ಚರ್ಚ್ ಎಚಿರಿಕ . 

ಕ ೇವಲ 20 ವಷ್್ಗಳ ಜಿೇಸಸ್, ದ ೇವದರತರಾಗಿ ಪ್ಾಲ್ ಶ್ಚಲುಬ ಗ ೇರಿಸಿದ ನ್ಂತರ, ತನ್ು ಮೊದಲ 
ಪ್ ೂೇರಿತ ಅಕ್ಷ್ರಗಳ ಒಂದು ಎಚಿರಿಕ  ಕ ೈಸುರು ಸುಳುು ಉಪದ ೇಶ ಅಥ್ವಾ ದ ೇವದರತರು ಎಂಬುದಾಗಿ 
ತ ರೇರಿಸಿಕ ರಳುುವ ಸುಳುು ಅಕ್ಷ್ರಗಳು ಮೊೇಸಗ ರಳಸುವಂತಹ ಅಲಿ: "ಯಾರರ ಯಾವುದ ೇ 
ವಿಧಾನ್ದಿಂದ ನಿೇವು ಮೊೇಸಗ ರಳಸಲು ಲ ಟ್ ಅಂದರ  ಡ ೇ [ಮಾನ್ವ ವಯವಹಾರಗಳಲಿ್ಲ ದ ೇವರ 
ಹಸುಕ್ಷ ೇಪ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರೂಸುನ್ ರಾಷ್ರಗಳು ಆಳಲು ಹಿಂದಿರುಗುವ] ದರರ ಬೇಳುವ ಮೊದಲ 
ಬರುತುದ  ಹ ರರತು ಬರುವುದಿಲಿ "ಗಾಗಿ (II ನ ೇ ಥ ಸಲ ರನಿೇಕ 2: 3). 

ಕಾಯದ ಗಳು 20: 29-30, ಅನ್ಯಜನ್ರ ಶ್ಚಕ್ಷ್ಕ ಹ ೇಗ  ಧ್ಮ್ಭೂಷ್ುತ  ಪ್ಾೂರಂಭವಾಗುತುದ  
ವಿವರಿಸುತುದ . ಅವರನ್ುು ಸಥಳೇಯ ಸಭ ಗಳು ತಮಮ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತಿಮ 
ಸಂದ ೇಶವನ್ುು ತಲುಪಿಸಲು ಎಫ ಸದಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಚರ್ಚ್ (ಸಚ್ಚವರು) ಸಂಗೂಹಿಸಿದರು. "ಫಾರ್," 

ಪ್ಾಲ್ "ನ್ನ್ು ನಿಗ್ಮನ್ದ ನ್ಂತರ ಘರೇರ ತ ರೇಳಗಳು ರಲಿ್ಲ ಹಿಂಡು ಒಳಗಾಗದ ೇ, ನಿೇವು ನ್ಡುವ  
ಆಗಮಿಸುವ, ಈ ತಿಳದಿದ . ಅಲಿದ  ನಿಮಮ ನಿಮೊಮಳಗ  ಪುರುಷ್ರು ವಕೂ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು 
ಮಾತನಾಡುತಾು ಮರಡುವನ್ು." ಹ ೇಳದರು, ಏಕ ? "ತಮಮನ್ುು ನ್ಂತರ ಅನ್ುಯಾಯಗಳು ವಿದ ೇಶ 
ಸ ಳ ಯಲು." ತಮಮನ್ುು ಒಂದು ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಕ ಳಗಿನ್ ಪಡ ಯಲು. ಹ ರಸ ಪಂಗಡಗಳು ಆರಂಭಸಲು! 



ನಿೇವು ಈ ಎರಡು ಪದಯಗಳನ್ುು ಪೂಣ್ ಪ್ಾೂಮುಖಯತ ಯನ್ುು ಹಿಡಿಯಲು ಇಲಿ? ಪ್ಾಲ್ ಎಫ ೇಸಸು 
ಬಡುತಾುರ  ತಕ್ಷ್ಣ ನ್ಂತರ, ಸುಳುು ಮಂತಿೂಗಳು, ಕುರಿಯ ತ ರೇಳಗಳು, ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರ ಬ ೇಟ ಯಾಗಿ 
ಒದಗಿ ಸಥಳೇಯ ಚರ್ಚ್ ಸಭ ಗಳು ಒಳಗ  ಬರಬ ೇಕು, ಏಕ ಂದರ  ಹಿರಿಯರ ಅಥ್ವಾ ಮಂತಿೂಗಳು 
ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ ಸಂಗೂಹಿಸಿದುದಾಗಿದ . ಮತುು ಚರ್ಚ್ ಸಭ ಗಳು ಈಗಾಗಲ ೇ ಆ ಹಿರಿಯರನ್ುು ಕ ಲವು 
ತಮಮನ್ುು ಕ ಳಗಿನ್ ಭದೂತ ಗ  ಯೇಸುವಿನ್ ಸಿದಾಧಂತ ವಿರರಪಗ ರಳಸು ಎಂದು. 

ಸುವಾತಾ್ಬ ರೇಧ್ಕ ತಿಮೊೇತಿ ಸರಚನ , ಪ್ಾಲ್ "ಮನ್ವರಿಕ  ಮಾಡಿ, ಛೇಮಾರಿ, exhort, ಎಲಾಿ 
ಮತುು ಬ ರೇಧ್ನ ಯಲಿ್ಲ ಬಾರಿಗ  ಅವರು ಧ್ವನಿ ಸಿದಾಧಂತ ಬಾಳಕ  ಯಾವಾಗ ಬರುತುವ , ಆದರ  
ತಮಮದ ೇ ಆದ ಆಸ ಗಳನ್ುು ಪೂಕಾರ." ಅವರಿಗ  ಸರಚನ  - ಏನ್ು ಬ ೇಕಾದರರ ಬಯಸುವ - "... 
ಅವರು ತಮಮನ್ುು ಶ್ಚಕ್ಷ್ಕರಿಗ  ಹ ೇರಳ ಕಾಣಿಸುತುದ " - ಅವರು ಕ ೇಳಲು ಬ ೇಕಾದದನ್ುು ಬ ರೇಧಿಸುವರು 
ಯಾರು ಮಂತಿೂಗಳು ಪ್ರೂೇತಾ್ಹಿಸಲು - "ಮತುು ಅವರು ಸತಯ ದರರ ಅವರ ಕ್ರವಿಗಳು ಮಾಡುತುದ , 
ಮತುು ಕಥ ಗಳಗ  ಪಕುಕ ು ತಿರುಗಿ" (II ನ ೇ ತಿಮೊೇತಿ 4: 2 -4).ಈ ದ ೇವದರತರು ಮತುು 
ಇವಾಯಂಜ ಲ್ಲಸುರಾಗಲು ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಲ ಮಾರುಗಳ ನ್ಂತರ, ಮೊದಲ ಚರ್ಚ್ 
ಸಥಳೇಯ ಸಭ ಗಳು ಯಾರು ಧ್ವನಿ ಸಿದಾಧಂತ ಅಸಿುತಾದಲಿ್ಲರುವಂತ  ಮಾಡಲ್ಲಲಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯರ 
ಪಶಾಿತಾುಪ ಏಕ ಂದರ  ಆದದರಿಂದ ಪವಿತೂ ಆತಮವನ್ುು ಸಿಾೇಕರಿಸಿದಾಗ ಎಂದಿಗರ ಅನ ೇಕ. ಆಧಾಯತಮ 
ಮತುು ಸರಯ್ ಆರಾಧ್ನ  ಆಕಷಿ್ಸುತುವ  ನಿೇತಿಕಥ ಗಳ ರ ರೇಮನ್ ಸಾಮಾೂಜಯದ 
ಆವರಿಸಿಕ ರಂಡಿತು ಎಂದು - ಅವರು ಯಾರು, ಹಣದ ಸಲುವಾಗಿ, ನಿೇತಿಕಥ ಗಳು ಉಪದ ೇಶ 
ಮರಲಕ ತಮಮ ಇಚ ೆಗ  ಸಂತ ರೇಷ್. 

ಪ್ಾಲ್ ಯೇಹರದ ಯೇತರ ಸಂಜಾತ ಥ ಸಲ ರೇನಿಕದವರಿಗ  ತನ್ು ಎರಡನ ೇ ಪತೂ ಬರ ದು, ಅವರು 
"ಅಕೂಮದ ರಹಸಯ" ಬಗ ೆ ಸರಚನ  "ಎಂದು ಅವರನ್ುು ಈಗಾಗಲ ೇ ಕ ಲಸ" (II ನ ೇ 
ಥ ಸಲ ರೇನಿಕದವರಿಗ  2: 7, ಎವಿ). ಎಚಿರಿಕ : ಅರಾಜಕತ  ಬ ರೇಧ್ನ ಗಳು ಪ್ಾಲ್್ ದಿನ್ ಕ ಲಸ 
ಇತುು. ರ ರೇಮ್ಸ ಪೂಪಂಚದ ಹಳ ಯ ಸರಯ್ನ್ ಪೂಜಿಸುವ ರಹಸಯಗಳು ಹುಟಿುಕ ರಂಡಿತುು ಎಂದು 
ರಹಸಯ ಧ್ಮ್ಗಳ ತುಂಬತುು. 

ಹಲವರು ತಮಮ ಹ ಚ್ಚಿದ ಕ ಳಗಿನ್ ಯೇಸುವಿನ್ ಹ ಸರಿನ್ಲಿ್ಲ ಸ ೇರಿದಂತ  ಕಂಡುಕ ರಂಡರು. 



ಕ ಲವು ಪುರುಷ್ರು ಯಾರು ಬಹಳ ಹಿಂದ  ಈ ಖಂಡನ  ಗುರುತಿಸಲುಟ್ುವು, ಗಮನಿಸಲ್ಲಲಿ, 

ಅನಾಚಾರದ ಪುರುಷ್ರಲಿ್ಲ ಸಾಗಿದರು ಜರಡ್ ಪೂತಿ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ "ಎಲಾಿ ಸಂತರು ವಿತರಿಸಲಾಯತು 
ಯಾವ ಹಿಂದ ರಮಮ ನ್ಂಬಕ  ಶೂದ ಧಯಂದ ವಾದಿಸಿದರು ಎಂದು ಎಚಿರಿಕ  ತನ್ು ಪತೂದಲಿ್ಲ 
ಸ ೇರಿಸಿಕ ರಳುಲು., ಯಾರು ಕಾಮುಕತ  ಆಗಿ ನ್ಮಮ ದ ೇವರ ಅನ್ುಗೂಹದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಮಾತೂ ದ ೇವರು 
ನ್ಮಮ ಕತ್ನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರೂಸುನ್ ನಿರಾಕರಿಸಲು .... ಈ ಆತಮ "(ಜರಡ್ 3-4, 19) ಇಲಿದಿರುವ, 

ವಿಭಾಗಗಳು ಉಂಟ್ುಮಾಡುತುದ  ಇಂದಿೂಯ ವಯಕ್ರುಗಳು, ಅವು. ಅವರು ಪ್ಾೂಯಶ್ಚಿತು, ಅಲಿ ಪಶಾಿತಾುಪ 
ಕಲ್ಲಸಿದ. 

ಜರಡ್ ಈ ಬ ರೇಧ್ಕರು ಭಕುರ ದ ೇಹದ ತಮಮ ಅನ್ುಯಾಯಗಳು ಪೂತ ಯೇಕ್ರಸಿ ಹ ೇಳುತಾುರ . 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜಾನ್ ಅವರ ಪತೂ ಬರ ದರು, ಅವರು ಯಾರು ಗಮನಿಸಲ್ಲಲಿ ಮೊದಲ ಸಾಗಿದರು ಆ 
ಬಗ ೆ ಸ ೇರಿಸಲು ವಾಯಪಿು ದುಃಖ ಸರಚನ  ಹ ರಂದಿತುು: "ಅವರು ನ್ಮಗ  ಔಟ್ ಹ ರೇಗಿ, ಆದರ  ಅವರು 
ನ್ಮಗ  ಇರಲ್ಲಲಿ; ಅವರು ನ್ಮಗ  ಇದದ ಪಕ್ಷ್ದಲಿ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ುು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತುದ  ಎಂದು 
ನ್ಮೊಮಂದಿಗ ; ಆದರ  ಅವರು ಯಾರರ ನ್ಮಗ  "(ನಾನ್ು ಜಾನ್ 2:19) ಎಂದು, ಅವರು 
ನ್ಮಮವರಲಿವ ಂಬದು ಎಂದು ಹ ರೇದರು. 

ನಾಸಿುಕ್ಸ ಪಂಥ್ದ ಎಂದು ಈ ಹಲವಾರು ಡಿಸಿೇವಸ್್ ಆದಾಗರಯ, ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಬಟ್ುು 
ಅವುಗಳನ್ುು ನ್ಂತರ ಅನ್ುಯಾಯಗಳು ವಿದ ೇಶ ರ ೇಖ್ಾಚ್ಚತೂ, ತಮಮ ಕ ಳಗಿನ್ ಕ ಲವು ಶತಮಾನ್ಗಳ 
ಹ ಚುಿ ಉಳಯಲ್ಲಲಿ. 

ಆದಾಗರಯ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಅಂತವಾಯ್ಪಿಸುವಂತ  ಎಂದು ಇನ್ರು ಹ ಚುಿ ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ 
ಧ್ಮ್ಭೂಷ್ುತ , ಆಗಿತುು. 

ಸತಯ ಕ ೈಸುರು ಬಲವಂತದಿಂದ 

ಪಿೇಟ್ರ್ ಅನ ೇಕ ತಪಿುಸುತಾು ಎಂದು ಚಚು್ಗಳು ಎಚಿರಿಕ . ಇದದವು ಕ ೈಸುರು ನ್ಡುವ  ಸುಳುು ಶ್ಚಕ್ಷ್ಕರು 
ಅಭಪ್ಾೂಯಗಳ ತರಲು ಆ "ಮತುು ಹಲವು ಇವರಲಿ್ಲ ಸತಯದ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ದರಷಿಸಿದರು ಏಕ ಂದರ , 
ತಮಮ ವಿನಾಶಕಾರಿ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ಅನ್ುಸರಿಸುತುದ " (II ಪಿೇಟ್ರ್ 2: 2). 



ಉದ ದೇಶ ಹ ಚುಿ (: 15-16 II ಪಿೇಟ್ರ್ 3) ಪ್ಾಲ್ ಅಕ್ಷ್ರಗಳನ್ುು ಮತ ರುಂದು ಅಥ್್ವನ್ುು ನಿೇಡಲು 
ತಿರುಚ್ಚದ ಮಾಡಲಾಯತು. ಆದರ  ಬದಲ್ಲಗ  ಇತರರಿಗ  ಮೊದಲ್ಲಗ  ಮಾಡಿದ, ಸಥಳೇಯ ಸಭ ಗಳು 
ಬಟ್ುು ತಮಮ ಪಂಥ್ಗಳು ರರಪಿಸುವ, ಈ ಸುಳುು ಬ ರೇಧ್ಕರು ಸಭ ಗಳು ನ್ಡುವ ಯೇ ಮತುು 
ಶ್ಚೇಘೂದಲ ಿೇ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು ಉಚಾಿಟಿಸಲು ಆರಂಭಸಿದರು. 

ಗ ೈಯಸ್ ಗ  ದ ೇವದರತ ಜಾನ್ ಪತೂದಲಿ್ಲ, ನಾವು ಓದಲು. "ನಾನ್ು ಚರ್ಚ್ ಬರ ದು, ಆದರ  
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ಾೂಮುಖಯತ ಗ  ಇಷ್ುಪಡುತಾುರ  ಯಾರು, ಸಿಾೇಕರಿಸುವುದಿಲಿ ನ್ಮಗ  ಆದದರಿಂದ, ನಾನ್ು 
ಬಂದರ , ನಾನ್ು ಅವನ್ ಕಾಯ್ಗಳು ಮನ್ಸಿ್ಗ  ಕರ  ಅವರು ದುರುದ ದೇಶಪೂರಿತ ಪದಗಳನ್ುು ನ್ಮಗ  
ವಿರುದಧ, ಮಾಡುತುದ . ಮತುು ಆ ವಿಷ್ಯ, ಅವರು ಸಾತಃ ಸಹ ರೇದರರು ಸಿಾೇಕರಿಸುವುದಿಲಿ, ಮತುು 
ಅವುಗಳನ್ುು ಚರ್ಚ್ ಹ ರರಹಾಕುವ, ಬಯಸುವ ಆ ನಿಷ ೇಧಿಸುತುದ  "(III ನ ೇ ಜಾನ್ 9-10). 

ಕ ೇವಲ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಒಳಗ ರಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು, ಪುಟ್ 
ಗ ರೇಚರ ಸಂಘಟಿತ ಸಭ ಗಳಲಿ್ಲ ಔಟ್ ಎಂದು! 

ಈ ಅಲಿಲಿ್ಲ ಪದಗಳಗಿಂತ ಇವರಲಿ್ಲ ಜಾನ್ ಹ ೇಳದರು, "ಆದದರಿಂದ ವಿಶಾದ ನ್ಮಗ  ಗ ರತಿುಲಿ" ಎಂದು 
(ನಾನ್ು ಜಾನ್ 3: 1). 

ಹ ಸರು ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ದ ೇವರ ದ ೇವಾಲಯದ ಅನ ರಯೇನ್ಯತ ಗ  ಸಾಗಿದರು ನಾಯಕರು ದರರ ಹರಡುವ 
ಮಾಡಲಾಯತು, ಸಥಳೇಯ ಸಭ ಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕ ರಂಡು ಕ್ರೂಸುನ್ ಹ ಸರಿನ್ಲಿ್ಲ, ಇದು ಕ್ರೂಸುನ್ ಗಾಸ ುಲ್ 
ಎಂಬಂತ  ತಮಮ ಸುಳುು ಬ ರೇಧ್ನ ಗಳ 'ಕ ಳಗಿನ್ ಅನ ೇಕ ವಂಚ್ಚಸಿದ. (ಎರ್ಚ ಪಂಗಡಗಳ ಏಕ  ಅನ ೇಕ. 
ಗುಡ್ ನ್ರಯಸ್ ಪತಿೂಕ , ಮೇ 1985) 

ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು ಮತುು ನಿಜವಾದ ನಿಷಾಾವಂತ ದಂಗ ಯಲಿ್ಲ ಇತರರ ನ್ಡುವ  
ವಿಯೇಜನ ಯನ್ುು ಬಗ ೆ ಹ ಚ್ಚಿನ್, ನ್ಮಮ ಉಚ್ಚತ ಕ ೈಪಿಡಿಯನ್ುು ನ ರೇಡಿ "ಮುಂದುವರಿಕ  ಇತಿಹಾಸ 
ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್." 

4. ದ್ನೀವರ ಚರ್ಚ್ ಅತ್ಾುಂತ್ ನಿಷ್ಾಾವುಂತ್ ಆಗಿದ್ನ? 

ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಆಗಿದ  ರಿಂದ ಇಂತಹ ಎಲಾಿ ಗುಂಪುಗಳು 
ಒಂದ ೇ? ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ (ಸಹ ಸ ೇರಿದಂತ  ಚರ್ಚ್ ರ ರೇಮ್ಸ) ಎಂದು ಕ ೇಳಕ ರಂಡಿದದರು ಗುಂಪುಗಳ 



ಅಂಕಗಳನ್ುು ಇವ  ಮತುು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಹಲವು ಅತುಯತುಮ ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಫಿಿಲದ ಲ್ಲಫಅನ್ ಅವಶ ೇಷ್ 
ಪೂತಿನಿಧಿಸಲು ಹಕುು. 

ನಿೇವು ಇದು ಒಂದು ನಿಧ್್ರಿಸುವ ಬಗ ೆ ಹ ರೇಗಬ ೇಕು? ನಿೇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಕ್ಷ್ೂಗಳನ್ುು, 
ಸುಳವುಗಳನ್ುು, ಮತುು ಚ್ಚಹ ುಗಳು ಬಯಸುವಿರಾ? 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯರ ಇಲಿ. 

ದ ೇವರು ಜನ್ರು (ಜಾನ್ 6:44) ಕರ ಗಳನ್ುು ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ುು ಆಯುಗಳನ್ುು 
ಮಾಡಲು ಸಾಮಥ್ಯ್ವನ್ುು ನಿೇಡುತುದ . ದ ೇವರ ಬಲ ಚರ್ಚ್ ಆಯು ಬಹಳ ಮುಖಯ. ನಾನ್ು 
ಅನ್ುಭವದಿಂದ ಕಲ್ಲತಿದುದ ವಿಷ್ಯ. 

ಕ ಲವು ಹಿನ ುಲ  

ನ್ನ್ು ಹದಿಹರ ಯದ ಕ ರನ ಯ ಭಾಗದಲಿ್ಲ, ನಾನ್ು ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ನಿಜವಾದ ಹ ಸರು "ದ ೇವರ 
ಚರ್ಚ್" ಹಾಗರ ಇತರ ಸಾಕ್ಷ್ೂಗಳನ್ುು, ಸುಳವುಗಳನ್ುು, ಮತುು ಈ ಕ್ರರುಪುಸುಕದಲಿ್ಲ ಚ್ಚಹ ುಗಳು ಕ ಲವು 
ಎಂದು ಅರಿತುಕ ರಂಡ. ನ್ನ್ು ಹ ತುವರ ಮನ ಯ ಔಟ್ ಚಲ್ಲಸುವ ಕ ಲವ ೇ ವಾರಗಳಲಿ್ಲ, ನಾನ್ು 
ಶನಿವಾರ ನ್ಡ ಯತು ಎಂದು "ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್" ಸ ೇವ ಯ ಸಥಳ ಪಟಿುಯನ್ುು ಒಳಗ ರಂಡಿರುವ 
ಫ ಿೈಯರ್ ನ ರೇಡಲು ಸಂಭವಿಸಿದ. 

ಆದದರಿಂದ, ಆ ಸಬಿತ್ ನಾನ್ು ದ ೇವರ ಸ ೇವ ಯ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಎಂದು ನ್ಂಬಲಾಗಿದ  ಎಂಬುದನ್ುು 
ಹಾಜರಿದದರು. , ಆದದರಿಂದ ನಾನ್ು ಹ ರರನ್ಡ ದರು: ಬದಲಾಗಿ ಬಗ ೆ ಬಹುಶಃ 
100 ನ ೇಸಮಯದ ನ್ಂತರ ಪ್ಾದಿೂ ಭಾಸುರ್ (ಅಥ್್ಹಿೇನ್) ಪುನ್ರಾವತ್ನ  "ಏಸು", ನಾನ್ು ಈ 
ಬಹುಶಃ ದ ೇವರ ಬ ೈಬಲು ಮತುು ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ (7 ಸಿಎಫ್ ಮತಾುಯ 6) ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ ಎಂದು 
ಅರಿತುಕ ರಂಡ ಹ ೇಳದರು ಸ ೇವ ಯ. 

ಆಗಿನಿಂದ, ನಾನ್ು ಫ ಲ ರೇಷಿಪ್ಸ ಮತುು ಬ ಂಬಲ ಸರಿಯಾದ "ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್" ಆಯು ಮುಖಯ ಎಂದು 
ಅರಿತುಕ ರಂಡ. 



7-13: ವಿಷ್ಯ ಚಚು್ಗಳ ಅಧಾಯಯಗಳು 2 & ರಿವ ಲ ಶನ್ 3 ಬಗ ೆ ಹ ಚುಿ ತಿಳದ ನ್ಂತರ, ನಾನ್ು 
ದ ೇವರ ಅತಯಂತ ಸರಿಯಾದ ಚರ್ಚ್ ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಪೂಕಟ್ನ  3 ಚಚ್ಚ್ಸಲಾಗಿದ  
ಸಾಂಗತಯ ಎಂಬ ತಿೇಮಾ್ನ್ವನ್ುು ನಿೇಡಿತು. 

ಫಿ್ಹಲದ್ನಲ್ಲಿಅನ್ ಡಿಿೀಮ್ಸಸ ಮತ್ನು ನ್ುಂಬಕನಗಳು 

ವಿವಿಧ್ ಧ್ಮ್ಶಾಸರಜ್ಞರು ರಿವ ಲ ಶನ್ ಮೊದಲ ಮರರು ಅಧಾಯಯಗಳು ಉಲ ಿೇಖಿಸಲಾಗಿದ  
ಚಚು್ಗಳು ನಿಜವಾದ ಚಚು್ಗಳು, ಆದರ  ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜಾನ್ ಸಮಯದಿಂದ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ 
ಇತಿಹಾಸದ ಏಳು 'ಕಾಲಮಾನ್ದ' ಒಂದು ಬಾಹಯರ ೇಖ್ ಯ ರಿಟ್ನ್್ ಕ ೇವಲ ಪೂತಿನಿಧಿಸುವ ಸಾಥನ್ಕ ು 
ಪಡ ದಿದದರು ಯೇಸು ಕ್ರೂಸುನ್. ಅತಯಂತ ಯೇಸುವಿನ್ ಮಾತುಗಳನ್ುು ಪೂಕಾರ, ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಆ 
ಚಚು್ಗಳು ನಿಷಾಾವಂತ, ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಭಾಗವನ್ುು ಆಗಿತುು. 

ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಯುಗದ ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಹಬ್ಟ್್ ಡಬರಿೂ ಆಮಾ್ಟರ್ಂಗ್ ಮಾನ್ವ ನಾಯಕತಾದಲಿ್ಲ 
1933 ರಲಿ್ಲ ಆರಂಭವಾಯತು ಕ ಲವರು ನ್ಂಬಲಾಗಿತುು (ಇತಿಹಾಸ ಬಗ ೆ ಹ ಚ್ಚಿನ್ ವಿವರಗಳಗಾಗಿ, 

ಉಚ್ಚತ ಕ ೈಪಿಡಿಯನ್ುು ಮುಂದುವರಿಕ  ಇತಿಹಾಸ ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ನ ರೇಡಿ) ಮತುು ಅದರ ವಚ್ಸು್ 
ಬಳ ಕ ರನ ಗ ರಂಡಿತು ಬ ೈಬಲ್ ಪೂಕಾರ 1986 ರಲಿ್ಲ ತಮಮ ಸಾವಿನ್ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಹ ೇಗಾದರರ, 

ಚರ್ಚ್ ವಯಸು್ ಕ ರನ ಯವರ ಗ  ಅಸಿುತಾವನ್ುು ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಚರ್ಚ್ ಇನ್ರು ಅಗತಯವಿದ  ಅವಶ ೇಷ್ 
(ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಇಬೂಯ 13: 1; ಪೂಕಟ್ನ  3: 10-11). 

ದ ೇವರ ರ ೇಡಿಯೇ ಚರ್ಚ್ ಮತುು ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಯುಗದ ಆರಂಭಕ ು (ನ್ಂತರ 
ದ ೇವರ ವಿಶಾಾದಯಂತ ಚರ್ಚ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯತು) ರಚನ ಗ  ಹಬ್ಟ್್ 
ಆಮಾ್ಟರ್ಂಗ್ ದ ೇವರು ತನ್ು ಪತಿು ನಿೇಡಿತು ಮತುು ನ್ಂಬದುದ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಘರೇಷ್ರ್  ಕನ್ಸಿನ್ 
ಕರಡಿತುು ತರುವಾಯ ಖಚ್ಚತವಾಯತು (ಆಟ ರೇಬಯಾಗೂಫಿ ಹಬ್ಟ್್ ಡಬರಿೂ ಆಮಾ್ಟರ್ಂಗ್, 1973, 

ಪುಟ್ಗಳು. 187,193-194 ಆಫ್). ಅವರು ಆ ಕನ್ಸು (ಆಮಾ್ಟರ್ಂಗ್ ಹ ರ್ಚ. ಬ ೂದ ೂನ್ ಮತುು ಸಹ 
ಕ ಲಸಗಾರ ಪತೂ, ನ್ವ ಂಬರ್ 28, 1956) ಮೊದಲ ಭಾಗವಾದ ಎಂಬುದನ್ುು ಪೂಣ್ಗ ರಳಸಿದ 
ನ್ಂಬದದರು. 

ಹಾಗ ಯೇ, ದ ೇವರು ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ರಚನ ಗ  ತರುವಾಯ ದೃಢೇಕರಿಸಲುಟಿುತು ಕನ್ಸುಗಳು 
(ಎರಡು ಮತುು ಮತ ರುಂದು ಬಾಬ್ ಥಿಯಲ್ ಗ  Fesilafai Fiso Leaana ಗ ) 



ಅಗೂಸಾಥನ್ಕ ುೇರಿತು. ನಾವು ಲ ರೇಮಾ ಆಮಾ್ಟರ್ಂಗ್ ಘರೇಷ್ರ್  ಕನ್ಸಿನ್ ಎರಡನ ೇ ಭಾಗ 
ಈಡ ೇರಿಸುವ. (17-18 ಫಾರ್: ಕನ್ಸುಗಳ ಕಾಯದ ಗಳು 2 ಪೂತಿ ಕ ರನ ಯ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆತಮದ 
ಉಡುಗ ರರ ಯಾಗಿ ಎಂದು ಭರವಸ  ಎಂದು ವಾಸುವವಾಗಿ ಹ ರರತಾಗಿಯರ, ಗಾಲ್ಲಹುಲುಿ ಈ 
ಸಮಥ್್ನ ಗಳ ಮಾಡಿದಾದರ  ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಭಾಗವನ್ುು ಅವಶ ೇಷ್ ದಾರಿ ಕ ೇಳುತುದ  ಯಾವುದ ೇ 
ಇತರ ನಿಜವಾದ ಗಾಲ್ಲಹುಲುಿ ಗುಂಪು . ವಿವರಗಳು, ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್) ಮುಂದುವರಿಕ  
ಇತಿಹಾಸ ನ ರೇಡಿ ಅನ ೇಕ ಪ್ಾೂಚ್ಚೇನ್ ಸದುದಕಾಯರು ವತಿ್ಸುತಾುರ  ಮತುು ದ ೇವರ ಕ ಲಸ ಹ ೇಗ  
ಸಿಾೇಕರಿಸುವುದಿಲಿ (ಮಾಕ್ಸ್ 12: 23-32). 

ದ ೇವರ ಟ್ರೂ ಚರ್ಚ್ 7 ದೃಷಾುಂತಗಳು ಶ್ಚೇಷಿ್ಕ ಯ ತಮಮ ಅಕ ರುೇಬರ್ 1979 ಪ್ ಿೈನ್ 
ಟ್ುೂಥ್ ಲ ೇಖನ್ದಲಿ್ಲ, ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಹಬ್ಟ್್ ಡಬರಿೂ ಆಮಾ್ಟರ್ಂಗ್ ಅವರು ದ ೇವರ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ 
ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಭಾಗವನ್ುು ಭಾವಿಸಿದ ಏಳು ಸಾಕ್ಷ್ೂಗಳನ್ುು ಪಟಿು. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಯುವುದರ / 
ಬ ರೇಧ್ನ  1) ಮತುು ದ ೇವರು ?, 2) ದ ೇವರು ಮತುು ಪವಿತೂ ಸೃಷಿು ಮತುು ರ ೈಟ ರಯಸ್ ಅಕ್ಷ್ರ 
ಸಕಾ್ರದ ಯಾರು, 3) ಯಾರು ಮತುು ಮಾಯನ್ ?, 4) ಸತಯ ಇಸ ೂೇಲ್, 5) ಟ್ರೂ ಗಾಸ ುಲ್ ಬಗ ೆ, 6) 

ಏನ್ು ಮತುು ಏಕ  ಚರ್ಚ್ ?, ದ ೇವರ ರಾಜಯದ ಆಳಾಕ ಯ ಬ ರೇಧ್ನ  7) ಆದಯತಾ. ಅವರು, ನ್ಂತರ 
ದ ೇವರ ವಿಶಾಾದಯಂತ ಚರ್ಚ್ ಆ ಎಲಾಿ ಎನಿಸಿತುು. ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ 
ನಾವು ಉತುಮವಾಗಿ. 

 

ನಿದಿ್ಷ್ುವಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ಲಸಲು ಆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ : 

1) ಆರಂಭದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು ಪರಮ ಮೇಲ  ಎಂದು ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ, 

2) ದ ೇವರ ಸಕಾ್ರ (ತಂದ ಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಅತಿಹ ಚುಿ ಮತುು ಅವರ ಪಿೂೇತಿಯ 
ಕಾನ್ರನ್ುಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಕಾಯ್) ಮತುು ನಾಯಯದ ಪ್ಾತೂ ಅಭವೃದಿಧ ಗ ರೇಲು (ರ ರೇಮನ್ುರ 
ಶ ೂೇಣಿ 5: 4; ಮಾಯಥ್ರಯ 5:48) ಅವರ ಸಚ್ಚವಾಲಯ (ಎಫ ಸಿಯನ್್ 4 ಸ ೈದಾಧಂತಿಕ ನ ರವು: 
11-16), 



3) ಆ ದ ೈಹಿಕವಾಗಿ ದ ೇವರ ಉದ ದೇಶಪೂವ್ಕವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿದವರು ಮಾನ್ವರು 
(ಆದಿಕಾಂಡ 2: ದ ೇವರು (ಎಫ ಸಿಯನ್್ 3 ಕುಟ್ುಂಬದಲಿ್ಲ 45-48): 7) ಮತುು ಆ ಅವರು ಕರ  
(ಜಾನ್ 6:44) ಆಧಾಯತಿಮಕ (1 ಕ ರರಿಂಥ್ 15 ಆಗಬಹುದು 14-19) , 

4) ಆಧ್ುನಿಕ ಇಸ ೂೇಲ್ ಗುರುತನ್ುು ಮತುು ಹ ೇಗ  ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಜ ನ ಸಿಸ್ 48, 

49 ಸಂಬಂಧ್; 1 ಅರಸುಗಳು 12: 19-20; ಜ ೇಮ್ಸ್ 1: 1; ಜ ರ ೇಮಿಃ 30: 7; ಡ ೇನಿಯಲ್ 
11:39), 

5) ಸಾಮಾೂಜಯದ ಕ್ರೂಸುನ್ ಸುವಾತ ್ (ಮಾಕ್ಸ್ 1: 14-15; ಕಾಯದ ಗಳು 1: 1-3), 

6) ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರು (ಮಾಯಥ್ರಯ 24:14 ಕ ಲಸ ಮಾಡುತುದ ; 28: 19-20; ಜಾನ್ 6:29; 

ಪೂಕಟ್ನ  3: 7-13; 1 ಕ ರರಿಂಥ್ 12: 1-31; 16: 9; 2 ಕ ರರಿಂಥ್ದವರಿಗ  6: ಸತಯ 25-32) 

(ಪ್ಾ್ಲ್ಮ 33::; 14-18 ಎಫ ಸಿಯನ್್ 5 4; ಯಶಾಯ 61: 8; ಜಾನ್ 17:17; 2 ತಿಮೊೇತಿ 
2:15), 

7) ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಜಗತಿುಗ  ರಾಜಯದ ಸುವಾತ ್ಯನ್ುು ಘರೇಷಿಸಿದ (ಮತಾುಯ 24:14) ಮತುು 
ಶ್ಚೇಘೂದಲ ಿೇ ಬರುತಿುರುವ ಸಹಸೂಮಾನ್ದ (ಪೂಕಟ್ನ  20 ಸರಿಯಾದ ಆದಯತ : 4), ಶ್ಚಷ್ಯರು 
ಯೇಸುವಿನ್ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲಾಿದರ ಬ ರೇಧಿಸುವಾಗ (ಮಾಯಥ್ರಯ 28:19 -20). 

ಗಮನಿಸಿ: ಹಬ್ಟ್್ ಆಮಾ್ಟರ್ಂಗ್ ಸಾವು, ತನ್ು ಮಾನ್ವ ಉತುರಾಧಿಕಾರಿ ಧ್ಮ್ಭೂಷ್ುತ  
ಪೂವ ೇಶ್ಚಸಿತು ಮತುು ದ ೇವರ ಸಿದಾಧಂತಗಳ ಅನ್ನ್ಯ ಚರ್ಚ್ ಅತಯಂತ ತಯಜಿಸಿದರ  ನ್ಂತರ.ನಿಜವಾದ 
ಚರ್ಚ್ ಸಂಘಟ್ನ  ಮತುು ಅನ ೇಕ ಇತರ ಸಂಸ ಥಗಳು ರಿಂದ ರಚ್ಚಸಿದದವು ಅನ ೇಕ ಎಡ 
ಮುಂದುವರ ಯತು. ಧ್ಮ್ಭೂಷ್ುತ  ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಬಾರಿ (ಉದಾ 1 ಜಾನ್ 2: 18-19) 

ನಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮತುು ಏಕ  ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಇತಿಹಾಸದ ಜಾಡು ಕಷ್ುವಾಗಬಹುದು 
ಕಾರಣ. 

ದ ೇವರ ಗುಂಪುಗಳ ಚರ್ಚ್ ಅನ ೇಕ ಆ ಏಳು ಅಂಕಗಳನ್ುು ಬಹುತ ೇಕ ಅಥ್ವಾ ಎಲಾಿ ಹ ೇಳಕ ರಳುುವ 
ನಾಯಕರು ಹ ರಂದಿರುತುವ , ಸುಮಾರು ಎಲಾಿ ನಿಜವಾಗಿಯರ ಹಬ್ಟ್್ ಆಮಾ್ಟರ್ಂಗ್ 
ಅಂಕಗಳನ್ುು 2, 6, ಮತುು 7 ಅಭಾಯಸ ವಿಫಲವಾಗಿವ , ಮತುು ಇತರರ ಕ ಲವು ತಪ್ಾುಗಿ 
ಗೂಹಿಸಿದಂತ . ಅದು ಗ ರತಿುದರದ ಮತುು ಉದ ದೇಶಪೂವ್ಕವಾಗಿ, 6 ಮತುು ಮೇಲ  7 ಒಂದು ನಾಯಕ 



ನ್ಂಬಕ  ಕನಿಷ್ಾ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಅದು ಸತಯ ಅಲಿ ಎಂದು ಸ ೈದಾಧಂತಿಕ ತಪುುಗಳನ್ುು ಒಳಗ ರಂಡಿತುು 
ಗ ರತಿುತುು ವಸುುಗಳನ್ುು ಘರೇಷ್ರ್  ಮಾಡಿದಾದರ . ತಪುು ಸಂದ ೇಶವನ್ುು ಹರಡಲು ಇಚ ೆ ಅವರು 
ಮಾಡಿದ ಪ್ಾ್ಲ್ಮ 33 ಪೂತಿ ಸತಯ ಇರಬ ೇಕು ದ ೇವರನ್ುು ದ ೇವರ ಕ ಲಸ ಕ ಲಸ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ 
ಪೂಮುಖ ಎಂದು ತ ರೇರಿಸುತುದ : 4. ಕತ್ನ್ು "ನಾನ್ು ಸತಯ ತಮಮ ಕ ಲಸ ನ ೇರವಾಗಿ" (ಯಶಾಯ 
61: 8), ಹ ೇಳದರು, ಮತುು ಉದ ದೇಶಪೂವ್ಕವಾಗಿ ಪೂಕಟಿಸಿ ಮತುು ನಿಸ್ಂಶಯವಾಗಿ ಕತ್ನ್ 
ದಿಕ್ರುನ್ಲಿ್ಲ ಸಿಾೇಕರಿಸುವ ಇಲಿ ಸ ೈದಾಧಂತಿಕ ದ ರೇಷ್ಗಳನ್ುು ವಿತರಿಸಲು ಯಾರು. 

ಇತರ ಅನ ೇಕ ಗುಂಪುಗಳು ರಿಯಾಯತಿ ಅಂಕಗಳನ್ುು 6 ಮತುು 7. ಆದರರ, ಇಲಿ್ಲ ಸಹ ಹಬ್ಟ್್ 
ಡಬರಿೂ ಆಮಾ್ಟರ್ಂಗ್ ಅಂಕಗಳನ್ುು 6 ಮತುು ಪ್ಾಯಂಟ್ 7 ಭಾಗಗಳಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬರ ದ 
ವಿಷ್ಯ: 

ಮಾಥ್ರಯ 28: 19-20, ದ ೇವರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದ  1) ಹ ರೇಗಿ ಬ ರೇಧಿಸುವರು ಗಾಸ ುಲ್ 
(ಮಾಕ್ಸ್್ ಆವೃತಿು ಯೇಸು, ಮಾಕ್ಸ್ 16:15) ಅದ ೇ ಪದಗಳನ್ುು ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ; 2) ಪಶಾಿತಾುಪ 
ಮತುು ನ್ಂಬಕ  ಯಾರು ದಿೇಕ್ಷ  ನಿೇಡುತ ುೇನ ; ಆ ನ್ಂತರ, 3) ಆಜ್ಞ ಗಳನ್ುು 
"(ಆಟ ರೇಬಯಾಗೂಫಿ ಹಬ್ಟ್್ ಡಬರಿೂ ಆಮಾ್ಟರ್ಂಗ್, ಪು. 523) ಪ್ಾಲ್ಲಸುವಂತ  
ಅವರಿಗ  ಕಲ್ಲಸಲು. 

ಚರ್ಚ್ ಉದ ದೇಶ, 1) ವಿಶಾದ ದ ೇವರ ಬರಲ್ಲರುವ ಸಾಮಾೂಜಯ ಘರೇಷಿಸುವ ಮತುು 2) ಹಿಂಡು 
ಆಹಾರ. 

ಕ್ರೂಸುನ್ು ಹ ರರತುಪಡಿಸಿ ಬ ೇರ  ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ು ಚರ್ಚ್ ಮರಲಕ ತನ್ು ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ 
ರಾಜಯವನ್ುು ಮೇಲ ೇರಲು ಬಯಸುತಿುರುವ "ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್," - - "ಒಂಟಿಜಿೇವಿ", ಇದ  
ಕ್ರೂಸುನ್ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ತರಬ ೇತಿ ತರಬ ೇತಿ ಒಳಗಾಗಿಲಿ ಆಳುವ ಮತುು ಕ್ರೂಸುನ್ಲಿ್ಲ ಆಳಲು ತನ್ು 
ಸಾಮಾೂಜಯದಲಿ್ಲ! (ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸುರಿ, p.270). 

ಮುದೂಣ, ರ ೇಡಿಯೇ, ದರರದಶ್ನ್, ಸಹ ದರರವಾಣಿ ಒಂದು ಅಥ್ವಾ ಅದಕ್ರುಂತ ಕಡಿಮ 
ನಿಮಿಷ್ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ ಜಗತಿುನ್ ಯಾವುದ ೇ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಮತ ರುಂದು ಮಿೇರಬಹುದು ಇದು 
- - ಹಬ್ಟ್್ ಆಮಾ್ಟರ್ಂಗ್ ಸಮರಹ ಸಂವಹನ್ ಆಧ್ುನಿಕ ಸೌಲಭಯಗಳನ್ುು ಕಲ್ಲಸಿದ 



"ಇದುವರ ಗಿನ್ ಹ ಚುಿ ಜನ್ರು ತಲುಪಬಹುದು "ಸಂಯೇಜಿತ ಶತಮಾನ್ದ ದ ೇವದರತರು ಎಲಾಿ 
ಹ ಚುಿ(ದ ೇವರ ಟ್ರೂ ಚರ್ಚ್ 7 ದೃಷಾುಂತಗಳು, ಭಾಗ 6. ಪ್ ಿೈನ್ ಟ್ುೂಥ್, ಆಗಸ್ು 1979). 

ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ನಾವು ಮುದೂಣ, ರ ೇಡಿಯೇ, ಯರಟ್ರಯಬ್ ದರರದಶ್ನ್, ದರರವಾಣಿ 
ಸ ೇರಿದಂತ  ಸಮರಹ ಸಂವಹನ್ 21 ಸು ಶತಮಾನ್ದ ವಿಧಾನ್ಗಳು ಬಳಸಿಕ ರಂಡು, ಮತುು ಸಹಜವಾಗಿ 
ಇಂಟ್ನ ್ಟ್, ಸಹ ಹಬ್ಟ್್ ಆಮಾ್ಟರ್ಂಗ್ ಬಳಸಿದ ಸಾಮರಹಿಕ ಸಂವಹನ್ದ ವಿಧ್ಗಳಾಗಿ 
ವ ೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು . ನಾವು ರಾಜಯದ ಸುವಾತ ್ಯನ್ುು ಅನ ೇಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ತಲುಪಿ ಘರೇಷ್ರ್  
ಮತುು ಪೂವಾದಿಯ ಸತಯಗಳು ಜಿೇಸಸ್ ಮಾಯಥ್ರಯ 7 ಸುಳುು ರಿಂದ ನಿಜವಾದ ತಿಳಯಲು 
ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ುು ತಿಳಸಿದಾದನ  ಎಂದು ನ್ಮರದಿಸಿರಿ: 15-18. 

ಸ ೈದಾಧಂತಿಕ ಸತಯಗಳನ್ುು ಪರಿಭಾಷ ಯಲಿ್ಲ, ಹಬ್ಟ್್ ಆಮಾ್ಟರ್ಂಗ್ ಬರ ದರು ವಷ್್ 
1933 (ಏಜಸ್ 1985 ಮಿಸುರಿ) "ಕನಿಷ್ಾ 18 ಮರಲ ಮತುು ಅಗತಯ ಸತಯಗಳು ರಿಂದ ಟ್ರೂ 
ಚಚುು್ನ್ಃಸಾಥಪಿಸಲಾಗಿದ ". ಎಲಾಿ "ಪುನ್ಃಸಾಥಪಿಸಲು ಸತಯಗಳು" ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ 
ನ್ಂಬಕ ಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಹ ೇಳಕ  (www.ccog.org  ನ್ಲಿ್ಲ ಲಭಯವಿದ ) ವಾಸಿಸುತಾುರ . ಎಂದು ಬಹುತ ೇಕ 
ಸಂದಭ್ದಲಿ್ಲ (ಎಲಾಿ ಅಲಿ) ಇದರ ಮುಖಂಡರು ಒಮಮ ದ ೇವರ ಹಳ ಯ ವಿಶಾಾದಯಂತ ಚರ್ಚ್ 
ಭಾಗವಾಗಿದದವು ಗುಂಪುಗಳ ಆಗಿದ . ಇದಲಿದ , ಪೂತಿಪ್ಾದಿಸುವ ಅತಯಂತ ಅವುಗಳನ್ುು ಸಹ ನ್ಂತರ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತುದ  ಪಟಿುಯನ್ುು ಅವಲಂಬಸಿವ  ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಹಬ್ಟ್್ ಡಬರಿೂ ಆಮಾ್ಟರ್ಂಗ್ 
ವಾಸುವವಾಗಿ ನಿೇಡಿದ ಪಟಿುಯನ್ುು ಬಳಸುತುವ  (ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಚರ್ಚ್ ಯುಗದತನ್ು ಧ್ಮೊೇ್ಪದ ೇಶ 
ಎಂಬ ಮಿಷ್ನ್, ಡಿಸ ಂಬರ್ 17, 1983 ನ ರೇಡುವ) ಹ ರಂದಿಲಿ, ಆದರ  ಅವು ನ್ಂಬಲು ಆ ಫಿಿಲದ ಲ್ಲಫಅನ್ 

ಬ ರೇಧ್ನ ಗಳು ವ ೇಗದ ಹಿಡಿದುಕ ರಳು ಎಂದು ಒಂದು ನಾಯಕ ಅವರ ಸಾವಿನ್ (ದ ೇವರು ಈ 18 

ಸತಯಗಳು ಪುನ್ಃಸಾಥಪಿಸಲು: ಹ ೇಗ  ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತ  ಅವರಿಗ  ನಿೇವು ವಿಶಾಾದಯಂತ 
ನ್ರಯಸ್, ಆಗಸ್ು 25, 1986). 

ಜಿೇಸಸ್ "ನಿೇವು ಏನ್ು ವ ೇಗದ ಹ ರೇಲ್್ ನಿನ್ು ಕ್ರರಿೇಟ್ವನ್ುು ಯಾರರ ತ ಗ ದುಕ ರಳುಬಹುದು" ಎಚಿರಿಕ  
ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯನ್್ ಗ  (ಪೂಕಟ್ನ  3:11), ಮತುು ಈ ತ ರೇರಿಕ ಯಲಿ್ಲ ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ 
ಭಾಗವನ್ುು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಯತು ಎಂದು ಸ ೈದಾಧಂತಿಕ 
ಸತಯಗಳನ್ುು ಸ ೇರಿವ  ಹ ರಂದಿರುತುದ . ಬ ೈಬಲ್ ಸಹ ಮತುು ಭಕುರ ಸತಯ "ದರರ ಬದುದ" ಕಾಣಿಸುತುದ  

http://www.ccog.org/


ಎಂದು ತ ರೇರುತುದ  ಜನ್ರಿಗ  ಹಿಂದ  ಸಂಭವಿಸಿದ, ಆದರ  ಇದು ಮತ ು ಮುಂದಿನ್ (ಸಿಎಫ್ ಡ ೇನಿಯಲ್ 
11 ನ್ಡ ಯುತಿುಲಿ ಎಂದು ಎಚಿರಿಕ : 30-35; 1 ತಿಮೊೇತಿ 4: 1 ). ಒಮಮ ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯನ್್ ಎಂದು 
ಆರ ರೇಪಿಸಿದ ಕ ಲವು ಎರಡರ ಬ ರೇಧ್ನ ಗ  ವ ೇಗವಾಗಿ ನ್ಡ ಯುತುದ  ಮಾಡಿಲಿ. 

ದ ೇವರ ಹಳ ಯ ವಿಶಾಾದಯಂತ ಚರ್ಚ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಮಮ ತಮಮ ನಿಜವಾದ ಮೊದಲ ಆದಯತ ಯಾಗಿದ  
(ಮತಾುಯ 24:14; 28:19) ಜಗತಿುಗ  ದ ೇವರ ರಾಜಯದ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಘರೇಷ್ರ್  ಸಲಿ್ಲಸಿಲಿ 
ನಾಯಕರನ್ುು ಬಹುತ ೇಕ ಗುಂಪುಗಳು, ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಎಲಾಿ ಅಥ್್ವಾಗುತಿುಲಿ ಪುನ್ಃಸಾಥಪಿಸಲು 
ಸತಯಗಳು, ಮತುು ಸಾಕಷ್ುು ಸತಯ ಮೌಲಯದ ಮಾಡಿಲಿ; ಹಿೇಗಾಗಿ ಅವರು ತ ರೇರಿಸಿವ  ಅವರು ಎಂದು 
ಏನ್ನ್ುು ಮಾಡಿದ  "ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ನಿಲುವಂಗಿ" (ನಾಯಕತಾ ಪ್ಾೂಧಿಕಾರ) ಆಫ್ ಸಾಾಮಯತ  
ಎಂದು. 14-17: ಹ ೇಳದರು ಸಮವಸರ ಗುಂಪು ರ ವ ಲ ಶನ್ 12 "ಮಹಿಳ " ಪೂತಿನಿಧಿಸುತುದ . 

ಇಬೂಯರ ಪುಸುಕ ಕಲ್ಲಸುತುದ : 

ಭಾೂತೃತಾದ ಪಿೂೇತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ. (ಇಬೂಯ 13: 1) 

ಏಕ  ಇಲಿ್ಲ ತರಲು? ಏಕ ಂದರ  "ಭಾೂತೃತಾದ ಪಿೂೇತಿ" ಎಂದಾಗುವುದು ಪದ 
ಪದ ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ. ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಈ ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಮುಂದುವರ ಯಲು, 
ಹಾಗ ಯೇ ಇತಿಹಾಸ ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಉದದಕರು (ಒಂದು ಮಟಿುಗ ) 
ಅಸಿುತಾದಲಿ್ಲರಬ ೇಕು ಆಗಿತುು ಗಿೂೇಕ್ಸ ಆವೃತಿುಯಾಗಿದ . ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯನ್್ ಆಳವಾಗಿ ಕಾಳಜಿಯುಳು 
ಜನ್ರು. ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯನ್್ ಬಡ ಮತುು ಕಾಳಜಿ. 

ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಪ್ಾಲ್ ಬರ ಯುತಿುದದ ನಿಜವಾಗಿಯರ ನಿಷಾಾವಂತ ಚರ್ಚ್ ಎರಡು ಗುಣಲಕ್ಷ್ಣಗಳನ್ುು 
ಗಮನಿಸಿ: 

... ದ ೇವರು, ದ ೇಶ ದ ೇವರು, ಪಿಲಿರ್ ಮತುು ಸತಯದ ನ ಲದ ಚಚ್ನ್ುು ಮನ . (1 ತಿಮೊೇತಿ 
3:15) 

ನಿಮಮನ್ುು ದ ೇವರು, ಸರಿಯಾಗಿ ಸತಯ ವಾಕಯವನ್ುು ವಿಭಜಿತ, ತಲ ತಗೆಿಸಬ ೇಕು ಎಂದು 
ಅಗತಯವಿಲಿ ಒಬಿ ಕ ಲಸಗಾರನಿಗ  ಅನ್ುಮೊೇದನ  ಪೂಸುುತಪಡಿಸಲು ಪರಿಶೂಮಿ. (2 ತಿಮೊೇತಿ 
2:15) 



ನಿಷಾಾವಂತ ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಅವಶ ೇಷ್, ರ ವ ಲ ಶನ್ 12 "ಮಹಿಳ ": 14-16, ಯಾವಾಗಲರ ಸರಿಯಾಗಿ 
ವಿಭಾಗಿಸುತುದ  (ವಯತಾಯಸ) ಸತಯ ವಾಕಯವನ್ುು ಶೂಮಿಸುತುದ  ಮತುು ಪಿಲಿರ್ ಮತುು ಸತಯದ ನ ಲದ 
ಎಂದು ಗುಂಪು. ನಾನ್ು ನ್ನ್ು ಮೊದಲು ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರ ಸಂಸ ಥಯ ಬಡಲು ಎಂದು ಕಾರಣ ಅವರು 
ಪದ ೇ ಪದ ೇ ಉದ ದೇಶಪೂವ್ಕವಾಗಿ ಉದ ದೇಶಪೂವ್ಕವಾಗಿ ಮತುು ಭರವಸ ಗಳನ್ುು ಮುರಿದು ಸಹ 
ಅವರು ನಿಜವಾದ ಅಲಿ (ಗ ರತಿುತುು ಮುದಿೂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಕಳುಹಿಸಲು ಮುಂದುವರ ಯತು ಆಗಿದ  
ಸಿಎಫ್ ಜ ರ ೇಮಿಃ 48:10; ಪ್ಾ್ಲ್ಮ 33: 4 ; ಪ್ಾ್ಲ್ಮ 101: 6-7; ಯಶಾಯ 61: 8) ಇತರ ಸಥಳಗಳಲಿ್ಲ 
ವಿವರವಾದ (ಉದಾ www.cogwriter.com ). ಪೂರ ೈಸಲು ಪೂಯತು ದಾರಿ ಮಾಯಥ್ರಯ 24:14:;: 

ಆದದರಿಂದ, ಈ ಅವರು ಇನ್ುು ಮುಂದ  ಉತುಮ ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಅವಶ ೇಷ್ 
ಬಂಬಸುತುದ  ಮತುು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ ದ ೇವರು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಿ (ಕ್ರೇತ್ನ  101 8 7 ಸಿಎಫ್ 
ಯಶಾಯ 61) ಎಂದು ನ್ನ್ಗ  ಮನ್ವಲ್ಲಸಿದರು ಇದು ದ ೇವರಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ 
ರರಪಿಸಲು ಅಗತಯ ಏಕ , ಇತಾಯದಿ ಎಂಬುದು. 

ಪಿಲಿರ್ ಮತುು ಸತಯದ ನ ಲದ ಹ ರೇಗುತುದ  ದರರದ ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ಇತಿಹಾಸ ದ ೇವರ 
ಮುಂಚ್ಚನ್ ಚರ್ಚ್ ಯಾವುದ ೇ ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಗುಂಪು ಹ ಚುಿ ಬಗ ೆ ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಆಳ ಮತುು ವಿವರಗಳನ್ುು 
ಹ ರಂದಿದ . ನಾವು ಜಿೇಸಸ್ ಕ ೈಸ್ು, ದ ೇವದರತರು ಮತುು ಪೂವಾದಿಗಳು (ಎಫ ಸಿಯನ್್ 2:20) 

ಅಡಿಪ್ಾಯ ಮೇಲ  ನಿಮಿ್ಸಲಾಗಿದ  ಮಾಡಲಾಗಿದ . ನಾವು ಯೇಸುವಿನ್ ಆರಂಭಕ ಅನ್ುಯಾಯಗಳು 
ಯಾವುದ ೇ ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಗುಂಪು ಹ ಚುಿ ಕಲ್ಲಸಲಾಗುತುದ  ಏನ್ು ಕಲ್ಲಸಲು. ನಾವು ಎಲಿ ಜಿೇಸಸ್ 
ನ್ಮಮ ಧ್ಮೊೇ್ಪದ ೇಶದ ಆದ ೇಶ ಕಲ್ಲಸಲು ಮಾಡಿದಾದರ  ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲಿ್ಲ (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಮಾಯಥ್ರಯ 
28: 19-20). ನಾವು ನ್ಮಮ ಆದಾಯ ಬಡವರಿಗ  (ಗಲಾ 2:10) ಪೂಮಾಣ 
ವಿನಿಯೇಗಿಸಲು. ಹ ಚುಿವರಿಯಾಗಿ, ನ್ಮಮ ಪೂವಾದಿಯ ವಿವರರ್ ಗಳನ್ುು ಹ ಚುಿ ಆಳವಾದ, ಮತುು 
ದ ೇವರ ಗುಂಪು (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ 2 ಪಿೇಟ್ರ್ 1:19) ಯಾವುದ ೇ ಇತರ ತಿಳದಿರುವ ಚರ್ಚ್ ಹ ಚುಿ, ಹ ಚುಿ 
ಬ ೈಬಲು ಇವ . 

 

ಏನ್ನ ಪ್ರೀನಸಿ ಬಗನೆ? 

 

ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಮುಖಯ? 

http://www.cogwriter.com/


ನಿಸ್ಂಶಯವಾಗಿ. 

ಪವಾಡ (ಕಾಯದ ಗಳು 2: 1-11) ನ್ಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೊದಲ ದಾಖಲಾದ ಧ್ಮೊೇ್ಪದ ೇಶ,, 

ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಪಿೇಟ್ರ್ ಬ ೈಬಲ್ಲನ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ (: 14-40 ಕಾಯದ ಗಳು 2) ಸುದಿದ ಘಟ್ನ ಗಳು 
ಕಟ್ುಲಾಗುತುದ . ಜನ್ರು ಪಿೇಟ್ರ್ ಚಚ್ಚ್ಸಲಾಗಿದ  ಘಟ್ನ ಗಳ ಬಗ ೆ ಭಾಗಶಃ ಏಕ ಂದರ , ಅನ ೇಕ ಹಣ 
ಗಮನ್ವನ್ುು ಮತುು ಸಾವಿರಾರು (ಕಾಯದ ಗಳು 2:41) ಪರಿವತಿ್ಸಲಾಗಿತುು. 

ಪವಾಡ ಎಂದು ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಇತರ ರ ಕಾಡ್್ ಧ್ಮೊೇ್ಪದ ೇಶದ ಅತಯಂತ ಮುನ್ು 
ಮಾಡುತಿುದದ, ಸಿುೇಕರ್ (: 22-31 ಉದಾ ಕಾಯದ ಗಳು 17) ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಮತುು ಬ ೈಬಲ್ ಇತರ 
ಭಾಗಗಳಗ  ಘಟ್ನ ಗಳು ಷ್ರತುು ಉತುಮ ಪ್ ೂೇಕ್ಷ್ಕರಲಿ್ಲ ತಲುಪಲು ಪೂಯತಿುಸಿ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. 

ಯೇಸು ಮತುು ಕ ರನ ಯ ಸಂದ ೇಶದ ಯೇಸು (ಮಾಕ್ಸ್ 1:14 ರಲಿ್ಲ ರಾಜಯದ ಸುವಾತ ್ಯನ್ುು) 
ಬದುಕಬ ೇಕ ಂದು ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದ  ಮೊದಲ ಸಂದ ೇಶ (ರಿವ ಲ ಶನ್ ಪುಸುಕ) ಪೂವಾದಿಯ ಎಂದು 
ಅರಿತುಕ ರಳುುವುದು ಮುಖಯವಾಗಿರುತುದ  ಇರಬಹುದು. ಅವರು (ಉದಾ ಮಾಯಥ್ರಯ 24, ಲರಯಕ್ಸ 21) 

ನಿೇಡಿದ ವಿವಿಧ್ ಸಂದ ೇಶಗಳನ್ುು ಮುಂಬರುವ ವಿಶಾದ ಘಟ್ನ ಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಲುಟಿುದದವು. 

ಪ್ರೂಫ ಸಿ ಭಕುರ ಒಂದು ಚ್ಚಹ ು: 

ಹಿೇಗಾಗಿ ನಾಲ್ಲಗ ಯನ್ುು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಅಲಿ ನಾಸಿುಕರನ್ುು ಆದರ  ಭಕುರ ಒಂದು ಸ ೈನ್ 
ಹಾಗ ಯೇ, ಭಕುರ ಆದರ  ನಾಸಿುಕರನ್ುು ಅಲಿ ಒಂದು ಚ್ಚಹ ು. (1 ಕ ರರಿಂಥ್ 14:22, ಇಂಗಿಿೇಷ್ 
ಸಾುೂಂಡಡ್್ ಬ ೈಬಲ್) 

ಆದದರಿಂದ ನಾಲ್ಲಗ ಯನ್ುು, ನ್ಂಬಕ  ಯಾರು ಆದರ  ನಾಸಿುಕರನ್ುು ಒಂದು ಸ ೈನ್ ಇವ ; ಆದರ  
ಪೂವಾದನ ಯಂದಾಗಲ್ಲ ನಾಸಿುಕರನ್ುು ಆದರ  ನ್ಂಬಕ  ಯಾರು ಅಲಿ (1 ಕ ರರಿಂಥ್ 14:22, 

NKJV) 

ಬ ೈಬಲ್ ನಾಲ್ಲಗ ಯನ್ುು (1 ಕ ರರಿಂಥ್ 12:28) ವಿವಿಧ್ ಇರುವುದಿಲಿ ತ ರೇರಿಸುತುದ , 
ಮತುು ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ನ್ಮಮ ಸಾಯಂಸ ೇವಕ ಅನ್ುವಾದಕರು ಮತುು ಇನ್ುು ತುಂಬಲು 
ಸಹಾಯ. ಆದರ  ಸರಿಯಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ವಿವರಿಸುವ ನ್ಂಬುತಾುರ  ಒಂದು ಸ ೈನ್ ಆಗಿರಬ ೇಕು 



ಒಳಗ ರಂಡಿರುವ ಪೂವಾದನ ಯಂದಾಗಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ. ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ನಾವುಅಥ್್ ಮತುು 
ಇತರ ಗಾಲ್ಲಹುಲುಿ ಗುಂಪುಗಳು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಉತುಮ ಅನ ೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ುು ವಿವರಿಸಲು ಇಲಿ. 

ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಪೂಮುಖ ಲಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದ  ಅಥ್್ವ ೇನ್ು? ಇಲಿ, ಪಿೂೇತಿ (: 1,8 

ಸಿಎಫ್ 1 ಕ ರರಿಂಥ್ 13) ಹ ರಂದಿದ . 

ಇನ್ರು, ಪಿೂೇತಿ ಅನ ಾೇಷ್ರ್ ಯಲಿ್ಲ ಸಹ ಬ ೈಬಲ್ ಕಾಲಜ್ಞಾನ್ ಜ ರತ  ಒಳಪಟಿುದ  (1 ಕ ರರಿಂಥ್ 14: 1). 9-

12: ನಿಜವಾಗಿಯರ ಪಿೂೇತಿಯ ಸತಯವನ್ುು ಎದುರಿಸುತಿುರುವವರಿಗ  2 ಥ ಸಲ ರನಿೇಕ 2 ಪೂಕಾರ ಕ ಲವು 
ಭವಿಷ್ಯ ಪಂದಯಗಳಂದ ತಡ ದು ಮಾಡಲಾಗುತುದ . 

ಇಂದು, ಬೃಹತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವರ್ ಗಳನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ರಳುುವ. ಹಲವರು ಬ ೈಬಲ್ ಭವಿಷ್ಯ 
ಮಾಡಲಾಗುತುದ . ಸಹ ನ್ಡುವ  ಸಂಪೂಣ್ ಬ ೈಬಲ್ ಮರರನ ೇ ಒಂದು ಪೂವಾದಿಯ ಬಹುಶಃ 
ಒಂದರಷ್ುು, ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಗುಂಪುಗಳು ಕ ೇವಲ ಬ ೈಬಲ್ ವಿವಿಧ್ ಪೂಮುಖ ಪ್ರೂಫ ಸಿೇಸ್ ಬಗ ೆ ಸತಯ 
ಅಥ್್ವಾಗುತಿುಲಿ - ಕ್ರೇಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ ಸಿೇಸ್ ಜಿೇಸಸ್ (ಉದಾ ಮಾಯಥ್ರಯ ಅಥ್್ಮಾಡಿಕ ರಳುಲು ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ 
ಅವರ ಅನ್ುಯಾಯಗಳು ಒತಾುಯಸಿದರು 24:15; ಮಾಕ್ಸ್ 13:14). 

ಕ ಲವು ಬ ೈಬಲ್, ಎರಡರ ರಿಯಾಯತಿ ನ್ಂಬಕ  ಅಥ್ವಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಕಡ ಗಣಿಸಬ ೇಡಿ 
ಆರ ರೇಪಿಸಿ ಹ ರರತಾಗಿಯರ. ಆದರ  ನಿಜ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರಿಗ  ಸಂದಭ್ದಲಿ್ಲ ಆಗಿರಬ ೇಕು ಇಲಿ: 

"ಅಂಜರರದ ಮರ ನಿೇವು ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ನ್ಡ ಯುತಿುದ  ನ ರೇಡಿ, 30 ನ ರೇಡಿ, ಮತುು ಎಲಾಿ 
ಮರಗಳು. ಅವರು ಈಗಾಗಲ ೇ ಮೊಳಕ ಯ, ನಿೇವು ನ ರೇಡಿ ಮತುು ಆ ಬ ೇಸಿಗ ಯಲಿ್ಲ ನಿಮಮನ್ುು 
ಈಗ ತಿಳದಿರುವ ಬಳ. 31 ಆದದರಿಂದ ನಿೇವು ಸಹ, ದ ೇವರ ರಾಜಯವು ತಿಳದಿದ  
. 32 ವಿಶಾಾಸದಿಂದ ಬಳ, ನಾನ್ು 33 ಆಕಾಶವೂ ಭರಮಿಯರ ಅಳದು ವಗಾ್ಯಸುತುವ  ನಿಮಗ  
ಈ ತಲ ಮಾರಿನ್ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ನ್ಡ ಯುತುವ  ತನ್ಕ ಅಳದು 
ಖಂಡಿತಾ ಹ ೇಳುತಾುರ ., ಆದರ  ನ್ನ್ು ಪದಗಳನ್ುು ಖಂಡಿತಾ ದರರ ಹಾದು. 

"ಆದರ  ಹಿೇಡ್ ನಿಮಮನ್ುು ನಿಮಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ, ಮಾದಕತ  ಜ ರತ  ಕ ಳಗ  ತರಕ 
ಆಗದಂತ  ಅದರ ಮುಖದ ಮೇಲ  ವಾಸಿಸುತುವ  ಯಾರು ಎಲಾಿ ಮೇಲ  ಒಂದು ಉರುಲು 
ಎಂದು ಬರುತುವ  ಫಾರ್ ತ ಗ ದುಕ ರಳುಬಹುದು, ಮತುು ಈ ಜಿೇವನ್ದ ವಹಿಸುವ, ಮತುು ಆ 



ದಿನ್ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿೇವು ಬ. 35 ಇಡಿೇ ಭರಮಿಯ. 36 ವಾರ್ಚ ಆದದರಿಂದ, ಮತುು 
ಯಾವಾಗಲರ ಪ್ಾೂಥ್್ನ  ನಿೇವು ರವಾನಿಸಲು, ಮತುು ಮನ್ುಷ್ಯಕುಮಾರನ್ ಮುಂದ  ನಿಂತು 
ಆಗಮಿಸುವ ಈ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ತಪಿುಸಿಕ ರಳುಲು ಯೇಗಯ ಎಣಿಕ  ಎಂದು. " (ಲರಕ 
21: 29-36) 

ಜಿೇಸಸ್ ಅವರ ಅನ್ುಯಾಯಗಳು ಯಾವಾಗಲರ ಘಟ್ನ ಗಳು ಮತುು ವಾಪಸಾದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಪ್ರೂಫ ಸಿೇಸ್ ಗಮನ್ ನಿೇಡಬ ೇಕಾದ ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ ಗಮನಿಸಿ. ಜಿೇಸಸ್ ಪದ ೇ ಪದ ೇ ಇಂತಹ 
ಮಾಯಥ್ರಯ 24:42, 25:13 ಇತರ ಗೂಂಥ್ಗಳಲಿ್ಲ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪೂರ ೈಸುವ ಎಂದು ವಿಶಾದ 
ಘಟ್ನ ಗಳು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಅವರ ಅನ್ುಯಾಯಗಳು ಹ ೇಳದರು; ಮಾಕ್ಸ್ 13: 9,33,34,35,37, ಮತುು 
ದಿವಯಜ್ಞಾನ್ 3: 3. ಯೇಸು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಅವರ ಅನ್ುಯಾಯಗಳು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತುದ . 

ಜಿೇಸಸ್ ಪವಿತೂ ಆತಮದ, "ಸತಯದ ಆತಮನ್ು" ಪೂವಾದಿಯ ಪದಗಳಗಿಂತ ಸ ೇರಿದಂತ  ಸತಯ 
ಅಥ್್ಮಾಡಿಕ ರಳುುವಲಿ್ಲ ನಿಷಾಾವಂತ ಸಹಾಯ ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ: 

ನಾನ್ು ಇನ್ರು ನಿಮಗ  ಹ ೇಳಲು ಅನ ೇಕ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು, ಆದರ  ನಿೇವು ಈಗ ಅವುಗಳನ್ುು 
ಹ ರರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ. ಆದಾಗರಯ, ... ಸತಯದ ಆತಮನ್ು ಬಂದಾಗ, {ಇದು} ನಿೇವು ಸತಯ ಒಳಗ  
ಮಾಗ್ದಶ್ನ್; ... ನಿೇವು ಬಂದು ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಹ ೇಳುತುವ . (ಜಾನ್ 16: 12-13) 

ಪವಿತೂ ಆತಮದ ಹ ರಂದಿರುವ ಮತುು ಸರಿಯಾಗಿ ಪವಿತೂ ಆತಮದ ನ ೇತೃತಾದ ಎಂದು ನ್ಮಗ  
ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಅಥ್್ಮಾಡಿಕ ರಳುಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದ . 

ಬ ೈಬಲ್ ಸಹ ಬ ರೇಧಿಸುತುದ : 

ಸಿುರಿಟ್ ತಣಿಸುವ ಇಲಿ. ಪ್ರೂಫ ಸಿೇಸ್ ಕ್ರೇಳಾಗಿ ಕಾಣುತ ುೇನ  ಇಲಿ. (1 ಥ ಸಲ ರೇನಿಕದವರಿಗ  5: 

19-20) 

ದ ೇವರ ಗುಂಪುಗಳ ವಿವಿಧ್ ಚರ್ಚ್ ಸ ೇರಿದಂತ  ಇನ್ರು ಅನ ೇಕ, ದ ೇವರ ಸಿುರಿಟ್ ಪೂಸುುತ ಈಗ ಕ ಲಸ 
ನ್ಂಬಲು ತ ರೇರುತಿುಲಿ. ಅನ ೇಕ ಮತುು ಬ ೈಬಲು ಪ್ರೂಫ ಸಿೇಸ್ ತಿರಸುರಿಸಿದರರ ಒಲವು, 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸರಿಯಾದ ವಿವರರ್ ಯನ್ುು (ರು). 



ಪೂಸುುತ ಈ ಭರಮಿಯ ಮೇಲ , ದ ೇವರು ಅವರ ನಿಷಾಾವಂತ ಮತುು ಸರಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮುಂದಕ ು 
ಹ ರೇಗಿ ಅಗತಯವಿದ  ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಸಮಯ ಪೂವಾದಿಯ ಎಚಿರಿಕ ಗಳನ್ುು ಘರೇಷಿಸಿದ ಯಾರು 
ನಿಜವಾದ ಸ ೇವಕರು ಹ ರಂದಿದ . 

ಬ ೈಬಲ್ ಕಲ್ಲಸುತುದ : 

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದ ೇವರು ಅವರು ಪೂವಾದಿಗಳು ಅವನ್ ಸ ೇವಕರು ಅವನ್ ರಹಸಯ ಹ ರರತು, 
ಏನ್ನ್ರು ಮಾಡುವುದಿಲಿ. 8 ಸಿಂಹದ roared ಮಾಡಿದ ! ಯಾರು ಕುರಿತರ 
ಮಾಡುವುದಿಲಿ?ದ ೇವರು ಮಾತನಾಡಿದರು! ಆದರ  ಭವಿಷ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು? (ಅಮೊೇಸ್ 3: 7-

8). 

ಈ ಹ ರರತಾಗಿಯರ, ಮತುು ಪೂವಾದಿಗಳು ಮೇಲ  ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಬ ರೇಧ್ನ ಗಳು (ಉದಾ 
ಕಾಯದ ಗಳು 2: 17-20; ಎಫ ಸಿಯನ್್ 4:11; 1 ಕ ರರಿಂಥ್ 14), ಅತಯಂತ ದ ೇವರ 
ಗುಂಪುಗಳ 21 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ದ ಚರ್ಚ್ ನ್ಂಬುವುದಿಲಿ ಇಂದು ಯಾವುದ ೇ ಪೂವಾದಿಗಳು ಮತುು 
ಅವರು ಕ ಟ್ುದಾಗಿ ಎಂದು ಕ ರನ ಯ ಬಾರಿ ಬ ೈಬಲ್ಲನ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪೂಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ುು 
ಅಪ್ಾಥ್್. 

ಇದಲಿದ , ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರ ಗುಂಪುಗಳ ಎಲಾಿ ಆದರ  ದ ೇವರ ಕನಿಷ್ಾ ಒಂದು ಪೂವಾದಿ ಇಂದು ಎಂದು 
ಒಪಿುಕ ರಳುಲು ಯಾರು (CCOG ಅಪವಾದವಾಗಿದ ), ಸುಷ್ುವಾಗಿ ಪೂವಾದಿಯ ಮತುು ಸ ೈದಾಧಂತಿಕ 
ದ ರೇಷ್ಗಳನ್ುು ಹ ೇಳಕ ರಟ್ು ಯಾರು ಬಹುಶಃ ಪೂವಾದಿಯ ವಯಕ್ರುಗಳು ಕ ೇಳುತಿುದದರು ಹಾಗಾಗಿ / ಅವು 
ಸುಳುು ಪೂವಾದಿಗಳು. 

ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ಫಿಿಲದ ಲ್ಲಫಅನ್ ನಾಯಕ 

ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಅತಯಂತ ನಿಷಾಾವಂತ ಅವಶ ೇಷ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಯಸುವ ಆ ಒಂದು ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ 
ಗುಂಪು ಎಂದು ಬಯಸುತ ುೇನ : 

1. ಮುಖಯ ಆದಯತ  (; 19-20 28 ಮಾಯಥ್ರಯ 24:14) ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ರಾಜಯದ ಸುವಾತ ್ಯನ್ುು 
ಘರೇಷಿಸಿದ ಮಾಡುತುದ . 



2. ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ ಆಫಿೂಕಾ ಮತುು ಏಷಾಯ ರಿೇತಿಯ ಬಡ ಪೂದ ೇಶಗಳಲಿ್ಲ ವಿಧ್ವ ಯರು ಮತುು 
ಅನಾಥ್ರ (ಜ ೇಮ್ಸ್ 1:27) ಸ ೇರಿದಂತ  ಕಳಪ್  ಸಹ ರೇದರರು (ಗಲಾ 2:10), ಬ ಂಬಲ್ಲಸುತುದ . 

15-17: 3. ನಿಜವಾದ ಮಾಯಥ್ರಯ 18 ಸ ೇರಿದಂತ  ಬ ೈಬಲು ಆಡಳತ (1 ಕ ರರಿಂಥ್ 12:28) 

ಅಭಾಯಸ. 

19-20; ಪೂಕಟ್ನ  3:; 13:35; ಲರಯಕ್ಸ 4:18; 14:13; ಮಾಯಥ್ರಯ 24:14 28 16-20: 4. 

ಘರೇಷ್ರ್ , ಸ ೈದಾಧಂತಿಕ, ಪೂವಾದಿಯ, ಮತುು ಪಿೂೇತಿಯ ಹಣುುಗಳು ಯೇಸುವಿನ್ 
ಮಾತನಾಡಿದರು (ಜಾನ್ 7 ಹ ರಂದಿದ  : 7-13). 

5. ಅವರು ಚರ್ಚ್ ಎಂದು ತಿಳದಿದಾದರ  ದರರ ಬೇಳದಂತ  ಎಚಿರಿಸಿದ  (1 ತಿಮೊೇತಿ 4: 1). 

6. ಕ ರನ ಯ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ (: 17-18 ಕಾಯದ ಗಳು 2), ಕನ್ಸುಗಳು ಪಡ ದ ಸ ೇರಿದಂತ  
ಆಧಾಯತಿಮಕ ಉಡುಗ ರರ ಗಳನ್ುು ಹ ರಂದಿದ . 

7. ಪೂಕಟ್ನ  2 ಮತುು 3 ಚಚು್ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತುು ಸದಯದ ಪ್ಾತೂಗಳನ್ುು ಅಥ್್. 

8. ವಿವರಿಸುತುದ  ಮತುು ಬ ೈಬಲ್ಲನ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಜ ರತ ಗ  ಸಾಕಷ್ುು (ಉದಾ ಡ ೇನಿಯಲ್ 
11: 29-45; ಮಾಯಥ್ರಯ 24) ಅಥ್್ ಪಲಾಯನ್ ಮಾಡಿದಾಗ (: 15-20; ಪೂಕಟ್ನ  3:10, 12: 

ಮಾಯಥ್ರಯ 24 14-16) ತಿಳಯಲು ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಮೊದಲು (ಮಾಯಥ್ರಯ 24:21). 

ಅತುಯತುಮ ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರ (ಪೂಕಟ್ನ  3: 7-13) ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಭಾಗವನ್ುು ಅವಶ ೇಷ್ ಪೂತಿನಿಧಿಸುವ 
ಒಂದು ಗುಂಪು 21 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ದ ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್. 

ಯೇಸು ಆದರದ ಕ ಲಸ ಮತುು ಪಶಾಿತಾುಪ ಅಥ್ವಾ ಪರಿರ್ಾಮಗಳನ್ುು (: 14-22 ಪೂಕಟ್ನ  3) 

ಎದುರಿಸಲು ಅಗತಯವಿರುವ ಲ ರದಿಸ ಂಸ್ ಎಚಿರಿಕ . ಪೂವಾದಿಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲ, ರಿಯಾಲ್ಲಟಿ 
ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ಚಚು್ಗಳು ಪೂವಾದಿಯ ತಪುು ವಿವಿಧ್ ಹ ರಂದಿರುತುವ . 

ಲ ರದಿಸ ಂಸ್ ಅಂತಯದ ಸಮಯವನ್ುು ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರ ಬೃಹತ್ ಪೂತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ (ಅವರು ಏಳನ ೇ 
ಚರ್ಚ್ ಅಥ್ವಾ ರ ವ ಲ ಶನ್ 1-3 ಚಚು್ಗಳ ಗುಂಪು ಪೂತಿನಿಧಿಸುತುವ ), ಅವರು ಏನ್ು ನ್ಡ ಯುತಿುದ  



ಎಲಾಿ ನ ರೇಡುವುದಿಲಿ ಎಂದು ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ ಇರಬ ೇಕು ಮತುು ನಿಜವಾಗಿಯರ ತಿನ್ುುವ  ಗ ೂೇಟ್ 
ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಆರಂಭಕ ು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ಸಂಸ ಥಗಳು, ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು 
ಆರಂಭವಾಗುತುದ  ತಿಳವಳಕ  ತಡ ಯಲು ಇದು ನ್ಡ ಸಲಾಗುತುದ  ಎಂದು ಪೂವಾದಿಯ ಸಾಥನ್ಗಳ 
ವಿವಿಧ್ ಇವ . 

ಆ ತಪುು ವಿೇಕ್ಷ್ರ್ ಗಳು ಹದಿನ ಂಟ್ು ಕ ಳಗ  ಪಟಿು ಮಾಡಲಾಗಿದ : 

1. ಅನ ೇಕ ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ಗುಂಪುಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಲ್ಲಸಲು ಇಲಿ ಮತುು / ಅಥ್ವಾ 
ರ ವ ಲ ಶನ್ ಅಧಾಯಯಗಳು 2 ಮತುು 3 ಅವರು ಕ ಲವಮಮ ರಿವ ಲ ಶನ್ ಚಚು್ಗಳು ಬಗ ೆ 
ಕಲ್ಲಸಲು ಸಹ ಚಚೆ್ಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚ್ ಕಾಲಮಾನ್ದ ಕಲುನ ಯನ್ುು 
ನ್ಂಬುವುದಿಲಿ. ಅನ ೇಕ (ಹಿಂದಿನ್ / ಐತಿಹಾಸಿಕ) ಆ ಚಚು್ಗಳು ದೃಷಿುಯಂದ ಹ ಚುಿ 
ತ ಗ ದುಕ ರಳುಬಹುದು ಅವರಿಗ  ಮಾಡಿದ ಹ ೇಳಕ ಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೂವಾದಿಯ 
ಶಾಖ್ ರೇಪಶಾಖ್ ಗಳನ್ುು ಎಂದು ವಾಸುವವಾಗಿ ಹ ರರತಾಗಿಯರ (ಉದಾ ಪೂಕಟ್ನ  1:19; 

2:22; 3: 3; 3:10) . ವಿವಿಧ್ ಗುಂಪುಗಳ ಏಕ ಂದರ  ಈ ಕ ಲವು ಪೂವಾದಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ುು 
ಕಲ್ಲಸಲು ಇಲಿ, ಅನ ೇಕ ತಮಮ ಸಮಸ ಯಗಳನ್ುು ಕಾಣುವುದಿಲಿ ಮತುು ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು 
ಮರಲಕ ಹ ರೇಗಬ ೇಕಾಗುತುದ . 

2. ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ಗುಂಪುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯರ ಅಥ್ವಾ ಉನ್ುತ ಆದಯತ  ಎಂದು 
ಮಾಡುವುದಿಲಿ, ಮತುು / ಪೂದಶ್ಚ್ಸುವ ಒಂದು ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಗ  ಮಾಡಬ ೇಕು, ರಾಜಯದ 
ಸುವಾತ ್ಯನ್ುು ಇನ್ರು ಮಾಯಥ್ರಯ 24:14 ಪೂತಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಜಗತಿುಗ  ಬ ರೇಧಿಸಿದ 
ಅಗತಯವಿದ  ಎಂದು ನ್ಂಬುವುದಿಲಿ ಅವರು ಸತಯದ ಸಾಕಷ್ುು ಪಿೂೇತಿ (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಜ ರ ೇಮಿಃ 
48:10; ಪ್ಾ್ಲ್ಮ 33: 4), ಆದದರಿಂದ ಅವರು ಅಥ್ವಾ ನಿಜವಾದ ಫಿಿಲದ ಲ್ಲಫಅನ್ ಕ ಲಸ ದಾರಿ 
ಇಲಿ. ಮಾತೂ ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯನ್್ ಇಡಿೇ ವಿಶಾದ ಮೇಲ  ಬರುತುವ  ಎಂದು ವಿಚಾರರ್ ಯ ಗಂಟ  
ರಕ್ಷ್ರ್  ಭರವಸ  ಎಂದು, ಮಾಯಥ್ರಯ 24:14 ಮಾಯಥ್ರಯ 24:15 ಪೂತಿ ಪಲಾಯನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 
ಪೂಣ್ಗ ರಳಸಿದ ಅಥ್ವಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಲ ರದಿಸ ಂಸ್ ಅಥ್್ ಆಗುವುದಿಲಿ. 



3. ವಾಯಪಕವಾಗಿ ನ್ಡ ದ ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಉತುರ ಕ್ರ ಡ ೇನಿಯಲ್ 11:40 ದಕ್ಷಿಣ 
ರಾಜ ಆಕೂಮಿಸುವ ರವರ ಗ  ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಆರಂಭಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ ಎಂದು 
ಬ ರೇಧ್ನ . ಈ ದೃಷಿುಕ ರೇನ್ದ ಕಾಣಬಹುದು ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಯಾಕ ರೇಬನ್ ತ ರಂದರ  
(ಜ ರ ೇಮಿಃ 30: 7) ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಳಗ ರಂಡಿದ  ರಿಂದ, ಇದು USA ಮತುು ದಾಳ ಸಿಲುಕುವ 
ಯುಕ  ಅದರ ಆಂಗ ರಿೇ ಸಾಯಕ್ನ್ ಮೈತಿೂಕರಟ್ಗಳ (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಡ ೇನಿಯಲ್ 11:39) 

ಆರಂಭವಾಗುತುದ . ಒಮಮ 1979 ಅವರ ಅಲ ರೇಚನ ಯನ್ುು ಬದಲಾಯಸಿಕ ರಂಡರು 
ದಿವಂಗತ ಹಬ್ಟ್್ ಡಬರಿೂ ಆಮಾ್ಟರ್ಂಗ್, (ಟ ೈಮ್ಸ ನಾವು ಈಗ. ಪ್ಾದಿೂ ಜನ್ರಲ್ ವರದಿ-
ಸಂಪುಟ್. 1, ಇನ್, ನ್ಂ 15 ಮರಲಕ ನ್ಡ ಯತು ಏಕ ಂದರ  ಗುಂಪುಗಳು ಕ ಲವು ಈ 
ಅನ್ುಕೂಮದ ದ ರೇಷ್ ಅಂಟಿಕ ರಂಡು, ನ್ವ ಂಬರ್ 20, 1979). ರಿಂದ ಉತುರ ರಾಜ 
ಡ ೇನಿಯಲ್ 11:39 ಪೂಬಲ ಕ ರೇಟ ಗಳನ್ುು (USA, ಕ ನ್ಡಾ, ಇತಾಯದಿ) ಆ ತ ರಡ ದುಹಾಕಲು, 
ಡ ೇನಿಯಲ್ 11:40 ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ ಆಕೂಮಣ ಮೊದಲು, ಆ ಈ ದೃಷಿುಕ ರೇನ್ದ ತಿನ್ುುವ  
ಹ ರಂದಿರುವ ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಶುರುವಾದ ನ್ಂತರ ಆರಂಭವಾಗುತುದ  ತಿಳದಿದ . 

12-13 ನಿಖರವಾಗಿ ಹತುು ಅಥ್ವಾ ಹನ ರುಂದು ಪೂಸುುತ ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಲಾಗಿದ  ರಾಷ್ರಗಳ 
ಒಳಗ ರಂಡಿರಬ ೇಕು: 4. ವಿವಿಧ್ ಲ ರದಿಸ ಂಸ್ ಪೂಕಟ್ನ  17 ಬೇಸ್ು ಅಧಿಕಾರದ ಕ ರನ ಯ 
ಸಂರಚನಾ ನ್ಂಬುತಾುರ . ಈ ಗಿೂೇಕ್ಸ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಹಾದಿ 'ರಾಷ್ರಗಳ ಆ ಹಾದಿ ಅಲಿ 
ಎರಡು ಭವಿಷ್ಯದ ಮರುಸಂಘಟ್ನ  ಒಂದು ಸಮಯ ಹ ೇಳುವ ಸಂಗತಿಯ ಸ ೇರಿದಂತ  ಅನ ೇಕ 
ಕಾರಣಗಳಂದಾಗಿ, ದ ರೇಷ್ಪೂರಿತ. ಮರುಸಂಘಟ್ನ ಯಾಯತು ರಾಜಯಗಳು ಯಾವಾಗಲರ 
ಮೊದಲು ಗಡಿಯಳಗ  ಉಳಯಲು ಇಲಿ ಮತುು ಭವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ ಕ ೇಸ್ ಸಾಧ್ಯತ ಯದ . ಪೂಸುುತ 
28 ಸದಸಯರು ಮತುು ಅನ ೇಕ ಸಂಭಾವಯ ಸದಸಯರನ್ುು ಹ ರಂದಿದ  ಯುರ ರೇಪಿಯನ್ 
ಒಕರುಟ್ವಾಗಿ, ಫ ೈನ್ಲ್ ಸಂರಚನಾ ಹತುು ಅಥ್ವಾ ಹನ ರುಂದು ರಾಷ್ರಗಳು ಹ ರಂದಿರಬ ೇಕು 
ಎಂದು ಒತಾುಯಸಲು ಕ ಲವು ಸದಸಯ ರಾಷ್ರಗಳು (ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಕ್ರಂಗ್ಮ್ಸ), ಆಗ 
ಕಳ ದುಕ ರಳುಬಹುದು ಆದರ  ಬ ೈಬಲ್ ಸಿಥರವಾಗಿರುವುದಿಲಿ. ಹ ಚುಿವರಿಯಾಗಿ, ಗಾಲ್ಲಹುಲುಿ 
ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಭಾಗವನ್ುು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಥನ್ವನ್ುು (ಹಬ್ಟ್್ ಆಮಾ್ಟರ್ಂಗ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ) 
ಕನಿಷ್ಾ ಒಂದು ಡಜನ್ ದಾಖಲ ಗಳು (ಪ್ ಿೈನ್ ಟ್ುೂಥ್, ಗುಡ್ ನ್ರಯಸ್, ನಾಳ  ವಿಶಾ, ಪುಸಿುಕ ಗಳು 
ಸಹ ರೇದ ರಯೇಗಿ ಅಕ್ಷ್ರಗಳು, ಬ ೈಬಲ್ ಕರ ಸಾುಂಡ ನ್್ ಕ ರೇಸ್್) ಹತುು ಒಳಗ ರಂಡಿರುತುವ  



ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಲಾಗುತುದ  ಹತುು ರಾಷ್ರಗಳು ಮತುು / ಅಥ್ವಾ ರಾಷ್ರಗಳ ಗುಂಪುಗಳು (ಏಕ 
ರಾಷ್ರಗಳು ವಿರುದಧವಾಗಿ) ಆಫ್. ಸಂಖ್ ಯ ಕಡಿಮ ಹ ರರತು, ಹತುು ಅಥ್ವಾ ಹನ ರುಂದು 
ಎರಡರ ರಾಷ್ರಗಳ ಹ ರಂದಿರುವ ಬೇಸ್ು ಸಂರಚನಾ ಒತಾುಯ ಯಾರು ಬಹುಶಃ ಅವರು 
ಅಭಪ್ಾೂಯವಾಗಿತುು ಪಶಾಿತಾುಪಪಡದಿದದರ  ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಪ್ಾೂರಂಭಸಿದ  ಎಂದು ಅಥ್್ 
ಆಗುವುದಿಲಿ. 

5. ಹಲವಾರು ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ಗುಂಪುಗಳು ಸುಷ್ುವಾಗಿ ಡ ೇನಿಯಲ್ 11:31 ಮತುು 
ಮಾಯಥ್ರಯ 24:15 ರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ್ ಮಾತುಗಳನ್ುು (ಅವರು ನ್ಂಬಲು ಡ ೇನಿಯಲ್ 9:27 

ಕ್ರೂಸುನ್ ಪೂರ ೈಸಿದರು ಒಲವು) ನ ರಂದಿಗ  ಕಟ್ುುತಾುನ  ಇದು ದಿಾತಿೇಯಾಧ್್ದಲಿ್ಲ ಡ ೇನಿಯಲ್ 
9:27, ಅಪ್ಾಥ್್. ಈ ವಾಕಯವೃಂದಗಳ ಅಪ್ಾಥ್್ ಯಾರು ಏನ್ು ನ್ಡ ಯುತಿುದ  ಎಂಬುದನ್ುು 
ಸರಿಯಾದ ಎಚಿರಿಕ  ಪೂವ್ ಬೇರುವುದಿಲಿ ಅಥ್ವಾ ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಆರಂಭವಾಗುತುದ  
ಸಾಧ್ಯತ  ತಿಳದಿರುವಂತ . 

6. ಒಂದು ಅಥ್ವಾ ಹ ಚುಿ ಗುಂಪುಗಳಗ  ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಮುಂದಿನ್ ವಷ್್ ಅಥ್ವಾ 
ಶುರುವಾಗುವುದಕ ು ಬ ರೇಧಿಸುತುವ . ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಸರಿಯಾಗಿ ದೃಢೇಕರಿಸಲಾಗಿದ  
ಸುಮಾರು 3 ½ ವಷ್್ಗಳ ತನ್ಕ ಆರಂಭಸಿದಾಗ ಇಲಿ ಡ ೇನಿಯಲ್ 9:27 ಆಫ್ ಶಾಂತಿ 
ಒಪುಂದ 'ನ್ಂತರ (ಮತುು ಈ ಇನ್ರು ಸಂಭವಿಸಿದ ಮಾಡಿಲಿ), ಇದು ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು 
ಮೊದಲು 2019 ಆರಂಭಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಿ. ಒಪುಂದ ವಷ್್ದ ಶರತಾುಲದಲಿ್ಲ 
ದೃಢೇಕರಿಸುವಂತ  ಹ ಚಾಿಗಿ ಏಕ ಂದರ  (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಯಾಜಕಕಾಂಡ 23:24; 1 ಕ ರರಿಂಥ್ 
15:52), ಸಹ 2019 ಸಾಧ್ಯತ  ತುಂಬಾ ಶ್ಚೇಘೂದಲಿ್ಲ. 

 

7. ಕ ಲವು ಗುಂಪುಗಳು ಡ ೇನಿಯಲ್ 12 1335, 1290, ಮತುು 1260 ದಿನ್ಗಳ ಅನ್ುಚ್ಚತ 
ವಾಯಖ್ಾಯನ್ಗಳು ಕಲ್ಲಸಲು ಅಥ್ವಾ (ಅತಯಂತ ಗಾಲ್ಲಹುಲುಿ ಗುಂಪುಗಳು) ಭಾಗಗಳಂದ ಇತರ 
ಸಮಸ ಯಗಳು ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಪ್ಾೂರಂಭವಾಗುತುದ  ಅವರು ಅಥ್್ ಎಂದು. 

8. ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ಗುಂಪುಗಳು ಹಬಾಕುುಕ್ಸ 2 ತಿಳಯಲು ವಿಫಲಗ ರಳುುತುದ : 2-8 

ಮತುು ಸರಿಯಾಗಿ USA ಮತುು ಬೂಟ್ನ್ ಔಟ್ ಎಚಿರಿಕ  ಎಂದು ದ ರರ ಯುತಿುಲಿ. ಒಂದು ಗುಂಪು 



ಕಲ್ಲಸಲು ಮಾಡಿದರು, ಆದರ  ಆಂತರಿಕ ರಾಜಕ್ರೇಯ ಮತುು ಅದರ ಏರಿಕ  ನಾಯಕರ ಒಂದು 
ಕಂಡುಬರುತುದ  ಏಕ ಂದರ  ಹಿಂತ ಗ ದುಕ ರಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಬಾೂೂಂಟ್ ತಿಳಸಿದರು.ಅಮೇರಿಕಾ 
ಸಾಲ ಹ ಚುಿತಿುರುವ 'ಟ ೈಮ್ಸ ಬಾಂಬ್ ಮತುು ಸರಚ್ಚಸಿದರು ಅಗತಯವಿದ  ವಿಷ್ಯ ಹಬಾಕುುಕ್ಸ 
2: 2-8 ಈ ಒಡು್ತುದ  ಬ ೈಬಲು ಬ ದರಿಕ  ಗಮನ್ಸ ಳ ದಿದಾದರ . ಇದು ಘರೇಷಿತ ಮಾಡಬ ೇಕು 
ಮತುು CCOG ನಾವು ಮಾಡುತಿುರುವ. 6 ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಆರಂಭ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ , ಮತುು 
ಜ ರೇಸ ಫ್ ಗ ರೇತೂಗಳ ಋಣಿಯಾಗಿದಾದರ  ವಂಶಸಥರು ವಿರುದಧ ದಾಳ ಕಾರಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು: 
ಅನ ೇಕ ಹಬಾಕುುಕ್ಸ 2 ಎಂದು ತಿಳದಿರುವುದಿಲಿ. 

9. ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ಗುಂಪುಗಳು ವಿವಿಧ್ 'ಎಲ್ಲಜಾ ಅಭಪ್ಾೂಯಗಳ.' ಹ ರಂದಿವ  ಈ 
ಕಾರಣ, ಅವರು ಅಂತಿಮ ಎಲ್ಲಜಾ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲಿ. ಕ ಲವು ಸಾವಿನ್ 
ಅಂತಿಮ ಎಲ್ಲಜಾ ಬಗ ೆ ತನ್ು ಬರವಣಿಗ ಯ ಪೂಕಾರ ಅವನ್ನ್ುು ಅನ್ಹ್ಗ ರಳಸುತುದ  ಅವರು 
ಜನ್ವರಿ 16, 1986 ರಿಂದ ಸತು ಎಂದು ವಾಸುವವಾಗಿ ಹ ರರತಾಗಿಯರ, ಅವರು ಹಬ್ಟ್್ 
ಆಮಾ್ಟರ್ಂಗ್ ಹ ರಂದಿರಬ ೇಕು ಭಾವಿಸುತ ುೇನ  ಮತುು (ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸುರಿ. 1985, ಪುಟ್. 
349). 12-13: ಕ ಲವು ಎರಡರ ಬಂದು ಅಥ್ವಾ ಅವರು ಮಾಕ್ಸ್ 9 ವಿಷ್ಯದ ಮೇಲ  
ಯೇಸುವಿನ್ ಬ ರೇಧ್ನ ಗಳು ವಿರುದಧ ಹ ರೇಗುತುದ  ಚರ್ಚ್ ಮತುು ವ ೈಯಕ್ರುಕವಾಗಿ ಅಲಿ, ಎಂದು 
ಯಾವುದ ೇ ಎಲ್ಲಜಾ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ ುೇನ . 

30-39, ಮಾಯಥ್ರಯ 24: 9- 22, ಮತುು ದಿವಯಜ್ಞಾನ್ 12: 14-17 10. ಅನ ೇಕ ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ 
ಗುಂಪುಗಳು ಡ ೇನಿಯಲ್ 7:25, 11 ಬರುತುವ  ವಯತಾಯಸ ಕ್ರರುಕುಳಗಳನ್ುು (ಮತುು ಇತರ 
ಅಂಶಗಳು) ಅಥ್್ವಾಗುತಿುಲಿ. ಶ  ೇಷ್ರ್ ಗ  ಭವಿಷ್ಯ ತರಂಗ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯನ್್ 
ಪ್ಾೂಥ್ಮಿಕವಾಗಿ (ಮತುು ಅವುಗಳನ್ುು) ಬಡಿದಾಗ, ಲ ರದಿಸ ಂಸ್ ಸಾಕ್ಷ್ೂವಾಗಿ ಶ  ೇಷ್ರ್ ಗ  
ನ ರೇಡುವುದಿಲಿ ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಪ್ಾೂರಂಭವಾಗುವುದನ್ುು ಎಂದು. ಪೂಸುುತ CCOG 

ಮಾಡುತುದ  ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಸಮಯ ಫಿಿಲದ ಲ್ಲಫಅನ್ ಚರ್ಚ್ 32-35: ದ ೇವರ ಹಳ ಯ ರ ೇಡಿಯೇ 
ಚರ್ಚ್ (ತಪುು ಬ ೂದ ೂನ್ ಬವ ೇರ್ ನ ರೇಡಿ ಗುಡ್ ನ್ರಯಸ್, ಜನ್ವರಿ 1960!) ನಿದಿ್ಷ್ುವಾಗಿ 
ಡ ೇನಿಯಲ್ 11 ಕ್ರರುಕುಳ ಗೂಂಥ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅನ್ಾಯಸಲಾಗಿದ . 

 



 

11. ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ಪಂಗಡಗಳು ಪಲಾಯನ್ ಸುರಕ್ಷ್ತ ಯ ದ ೈಹಿಕ ಸಾಥನ್ವಿಲಿ ಎಂದು (: 
14-16 ಕಲ್ಲಸುತುದ  ಪೂಕಟ್ನ  12 ಹ ರರತಾಗಿಯರ) ಕಲ್ಲಸಲು ಇಲಿ. ಆದದರಿಂದ, ಆ ನ ರೇಟ್ 
ಹಿಡಿದುಕ ರಂಡು ಆ ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಆರಂಭಕ ು ಮುನ್ು ಒಂದು ಕಡ ಗ  ಪಲಾಯನ್ ಒಲವನ್ುು 
ನ್ಡ ಯಲ್ಲದ . 

12. ಮೊೇಸ್ು 'ಸಾತಂತೂ' 1-3 ಬ ರೇಧಿಸುತುದ : ಲ ರದಿಸ ಂಸ್ ಅವರು ಚ ಫನ್ಯನ್ನ್ರು 2 ಏನ್ು 
ಹ ರರತಾಗಿಯರ ಪಲಾಯನ್ ಸಮಯ ಮುಂಚ  ಒಟಿುಗ  ಸಂಗೂಹಿಸಲು 'ಅಗತಯವಿರುವ 
ನ್ಂಬುವುದಿಲಿ. ಆದದರಿಂದ, ಇದು ಒಂದು ಗುಂಪು ಭಾಗವಾಗಿರದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಒಟಿುಗ  
ಪಲಾಯನ್ ಒಲವನ್ುು ನ್ಡ ಯಲ್ಲದ  ಸಾಧ್ಯತ  ಕ ೇವಲ ಮೊದಲು ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ 
ಪೂಕಟ್ನ  12: 14-17) ಆರಂಭಕ ು ಮಾಡುತುದ . 

13. ಕನಿಷ್ಾ ಒಂದು ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ಗುಂಪು ತಪ್ಾುಗಿ ಉತುರ ರಾಜ ಡ ೇನಿಯಲ್ 11:40 

ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ ಆಕೂಮಿಸುವ ಡ ೇನಿಯಲ್ 11:31 ಆಫ್ ವಿನಾಶ ಆಫ್ ಅಬ ರಮಿನ ೇಷ್ನ್ 
ಸಂಭವಿಸುವ ನ್ಂಬಕ . ಈ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ನ್ಡ ಯುತಿುಲಿ ಕಾರಣ, ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು (: 15,21 

ಸಿಎಫ್ ಮಾಯಥ್ರಯ 24) ಆರಂಭವಾಗುತುದ  ಆ ಸಾಥನ್ಕ ು ಹ ರಂದಿರುವ ಆ ಅಥ್್ ಆಗುವುದಿಲಿ. 

14. ಅನ ೇಕ ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ಆಂಟಿಕ ೈಸ್ು / ತಪುು ಪೂವಾದಿ, ಅಲಿ ಬೇಸ್ು ಸಮುದೂದ ಆಗಿದ : 
ಗುಂಪುಗಳು ದ ೇವರ ದ ೇವಸಾಥನ್ (3-4 2 ಥ ಸಲ ರೇನಿಕದವರಿಗ  2) ಕುಳತ ಪ್ಾಪದ 
ಮನ್ುಷ್ಯನ್ು ಬ ರೇಧಿಸುತುವ . ಇನ್ರು, ಇದು ಸಮುದೂದ ಈ ಬೇಸ್ು ಅಂತಿಮ ಕ್ರಂಗ್ ಉತುರ (: 
35-36 ಡ ೇನಿಯಲ್ 11) ಹ ರಂದಿದ . ಆದದರಿಂದ, ಹಿೇಗ , ತಪುು ಸಾಥನ್ಕ ು ಹ ರಂದಿರುವ ಆ ತನ್ು 
ಪೂವಾದಿಯ ಶಾಖ್ ರೇಪಶಾಖ್ ಗಳನ್ುು ಅಥ್್ ಆಗುವುದಿಲಿ. 'ಅಧ್ಃಪತನ್ ಮಗ' ರ ಅನ್ನ್ಯತ  
ಕ ರನ ಯ ಬಾರಿ ತಿಳಯುವುದು ಮುಖಯ. 

15. ಕ ಲವು ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ಗುಂಪುಗಳು ಜ ರುಸಲ ಂನ್ಲಿ್ಲ ಒಂದು ಯಹರದಿ ದ ೇವಸಾಥನ್ದ 
ಯೇಸು ಮರಳುತುದ  ಮೊದಲು ಪುನ್ಃ ಬ ರೇಧಿಸುತುವ . ಈ ರಿಮೊೇಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದು 
ಅಗತಯವಿಲಿ ಸಂದಭ್ದಲಿ್ಲ (ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ "ದ ೇವರ ದ ೇವಾಲಯ" ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್, 

ಆಧ್ುನಿಕ ಯಹರದಿ, ಸಥಳ ಮಾಡಲು ಹ ರಂದಿದ ). ಕ ಲವಮಮ ಕ ಲವು ಕಲ್ಲಸಲು ಈ 



ನ್ಡ ಯುತಿುಲಿ ಕಾರಣ, ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಆರಂಭವಾಗುತುದ  ಆ ಸಾಥನ್ಕ ು ಹ ರಂದಿರುವ ಆ 
ಅಥ್್ ಆಗುವುದಿಲಿ. 

16. ಕನಿಷ್ಾ ಒಂದು ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ಗುಂಪು ರ ವ ಲ ಶನ್ 17:12 ಹತುು ರಾಜರು 
ಪ್ಾೂಥ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯುರ ರೇಪಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಎಂದು ವಿರುದಧವಾಗಿ ವಿಶಾದಾದಯಂತ ಹತುು 
ಪೂದ ೇಶಗಳ ಉಸುುವಾರಿ ಎಂದು ಎಂದು ಬ ರೇಧಿಸುತುದ . ಈ ಮೇಲ  ಒತಾುಯದ ಗ ೂೇಟ್ 
ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಪ್ಾೂರಂಭವಾಗುತುದ  ಇಂತಹ ಗುಂಪು ಬಹುಶಃ ಅಥ್್ವಾಗಿಲಿ ಎಂದು ಅಥ್್. 

17. ಕನಿಷ್ಾ ಒಂದು 1-10 ಯುರ ರೇಪಿಯನ್ ಅಲಿ: ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ಗುಂಪು ರ ವ ಲ ಶನ್ 13 

ಬೇಸ್ು ಬ ರೇಧಿಸುತಾುರ . ಬೇಸ್ು ವಿದುಯತ್ ರಿಂದ ಯುರ ರೇಪುಲಿ್ಲ (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಡ ೇನಿಯಲ್ 9: 

26-27) ಏಳುತುವ , ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಪ್ಾೂರಂಭವಾಗುವುದನ್ುು ಈ ಅಥ್್ಮಾಡಿಕ ರಳುಲಾಗಿಲಿ 
ಯಾರು ಅಥ್್ ಆಗುವುದಿಲಿ. 

18. ಕನಿಷ್ಾ ಒಂದು ಅಥ್ವಾ ದ ರಡ್ ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ಗುಂಪುಗಳ ಎರಡು ಕಲ್ಲಸಲು ಗ ೂೇಟ್ 
ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಆರಂಭಕ ು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡ ೇನಿಯಲ್ 11 ಅನ್ುಕೂಮ ಮೊದಲ ಪದಯ ಡ ೇನಿಯಲ್ 
11:40 ಎಂದು. ಬದಲ್ಲಗ  ಅವರು ಡ ೇನಿಯಲ್ 11:39, ಸಾಲು ಡ ೇನಿಯಲ್ 11:31, ಇದು 
ಯಾಕ ರೇಬನ್ ಕ ೇಡಿನ್ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಸಿಥರವಾಗಿದ  ನ್ಂತರ ಇದು 
ಆರಂಭವಾಗುತುದ  ಕಲ್ಲಸಬ ೇಕು (ಜ ರ ೇಮಿಃ 30: 7). ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಆರಂಭವಾಗುತುದ  
ಡ ೇನಿಯಲ್ 11:40 ಸಾಥನ್ಕ ು ಹ ರಂದಿರುವ ಆ ಅಥ್್ ಆಗುವುದಿಲಿ. 

ಮತುು ಅನ ೇಕ ಹ ಚುಿ ಇವ . ಇನ್ರು, ಇದು ಕ ೇವಲ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬಂದುಗಳ ಒಂದು ಅಥ್ವಾ ಹ ಚುಿ ತಪುು 
ತ ಗ ದುಕ ರಂಡಾಗ ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಆರಂಭವಾಗುತುದ  ಅಥ್್ 
ಅಲಿ. ಮಾತೂ ದ ೇವರಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ಬಂದಿದ  ಈ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಎಲಾಿ ರಂದು "ನ ೇರವಾಗಿ 
ಸತಯ ವಾಕಯವನ್ುು ಭಾಗಿಸುವ" (2 ತಿಮೊೇತಿ 2:15). 

ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯರ ಫಿಿಲದ ಲ್ಲಫಅನ್ ಏಕ ಂದರ  (ಅವರು ಸಾಧ್ಯತ ಯನ್ುು ಹಕುುಗಳನ್ುು ಯಾವುದ ೇ 
ಹ ರರತಾಗಿಯರ) ಡ ೇನಿಯಲ್ 11 ಪೂವಾದಿಯ ಅನ್ುಕೂಮ ಮತುು ವಿವರಗಳು ಅಥ್್ವಾಗುತಿುಲಿ 
ಅಥ್ವಾ ಅವರು ಜಿೇಸಸ್ ಇಂತಹ ಮಾಯಥ್ರಯ ಸಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಕಲ್ಲಸಿದ ಏನ್ು ಟ ೈ ಹ ೇಗ  ಸದ್ ರಿಯಾಲ್ಲಟಿ 
ಅತಯಂತ ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಗುಂಪುಗಳು 15-20 ಹಿೇಗಾಗಿ ಬರುವ ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು (ಮತಾುಯ 24 



ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹ ರೇಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲಿ: 21-22 ಈ ಮತುು ಇತರ ಪೂವಾದಿಯ ತಪುುಗೂಹಿಕ ಯ 24. 

ಅವರು ಮಾಯಥ್ರಯ 24 ಯೇಸುವಿನ್ ಸರಚನ ಗಳನ್ುು ಪೂತಿ ಪಲಾಯನ್ ಮಾಡಬ ೇಕು ಆ ಗುಂಪುಗಳು 
ಅಥ್್ ಆಗುವುದಿಲಿ ). 

ನ್ಮಮ ಕಡ ಯಂದ ಈ ಧ್ವನಿ ಭಾಸುರ್ ಮತುು ಬಡಾಯ ಕ ರಚ್ಚಿಕ ರಳುುವ ಆಗದಂತ , ದಿೇಘ್ಕಾಲದ 
ಇತರ ಗುಂಪುಗಳಲಿ್ಲ ದ ೇವರ ನಾಯಕರ ಉನ್ುತ ಮಟ್ುದ ಚರ್ಚ್ ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ ಮೇಲ  ಕಲ್ಲಸಲು 
ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ನಾವು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲ  ನ್ನ್ಗ  (ಬಾಬ್ ಥಿಯಲ್) 
ಹ ೇಳದಾದರ  ಎಂದು ನ್ನ್ಗ  ರಾಜಯದ ಅವಕಾಶ ಈ ಅಂಕಗಳನ್ುು, ಸಹ ತಮಮ ಗುಂಪುಗಳಲಿ್ಲ ಕಲ್ಲಸಲು 
ಯಾವ ಭನ್ುವಾದ ಸ ೇರಿದಂತ  ಸರಿಯಾಗಿದ . ಆದರ  'ಸಾಂಸಿಥಕ' (ಮತುು ನಿಜವಾದ ಬ ೈಬಲು ಅಲಿ) 
ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ, ತಮಮ ಗುಂಪಿನ್ ಸಾವ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಕಲ್ಲಸಲು ಇಲಿ. 

ಜಿೇಸಸ್ "ಮಹಾನ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಇರುತುದ  ವಿಶಾದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲಯವರ ಗರ ರಿಂದ ಇರಲ್ಲಲಿ 
ಉದಾಹರರ್ ಗ , ಯಾವುದ ೇ, ಅಥ್ವಾ ಯಾವಾಗಲಾದರರ ಕಂಗ ರಳಸುತುವ " (ಮಾಯಥ್ರಯ 24:21) 

ಎಚಿರಿಕ . ಯೇಸು ಅದರಿಂದ ಫಿಿಲದ ಲ್ಲಫಅನ್ ಕ ೈಸುರು ರಕ್ಷ್ರ್  (: 7-10 ಪೂಕಟ್ನ  3) ಭರವಸ . ಇತರ 
ಕ ೈಸುರು ಅದ ೇ ಭರವಸ  ಸಿಾೇಕರಿಸಲ್ಲಲಿ. 

ಒಂದು ಹ ರಂದಾಣಿಕ ಯ ಇಲಾಖ್ ಯು ತುಂಬಾ ಅವಲಂಬತವಾಗಿರುತುವ  ಯಾರು (ಎಝೆಕ್ರಯಲ್ 34: 

7-10) ಅವುಗಳನ್ುು ಗೂಂಥ್ವನ್ುು ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿಯರ ಎಂಬುದನ್ುು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ 
ಕಲ್ಲಸಲು ಅಥ್್ ಅಗತಯವಿದ  ಅಧಾಯಯಗಳು 2 & 3 ರ ವ ಲ ಶನ್ ಮತುು 21 ಲರಯಕ್ಸ ರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ್ 
ಮಾತುಗಳನ್ುು ಪೂಕಾರ, ಮಾತೂ ತುಲನಾತಮಕವಾಗಿ ಕ ಲವು ಕ ೈಸುರು ವಿಚಾರರ್ ಯ ಗಂಟ  ಇಡಿೇ 
ವಿಶಾದ (: 14-17 ಸಿಎಫ್ ಪೂಕಟ್ನ  12) ಮೇಲ  ಬರುತುದ  ಎಂದು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತುದ . ಯಾರು 
ಸಚ್ಚವಾಲಯ ನಿಜವಾಗಿಯರ ನಿಷಾಾವಂತ ಕ ೇಳುವದಿಲಿ ಆ ಸಹ ಅದೃಷ್ು (: 11-16 ಸಿಎಫ್ 
ಎಫ ಸಿಯನ್್ 4) ಹಂಚ್ಚಕ ರಳುುತ ುೇವ . 

ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯರ ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್: 

"ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಹ ಚುಿ ಖಚ್ಚತವಾಗಿ ಪದ ಸಹ; ಯಾವದಕ ು ನಿೇವು ಎಚಿರಿಕ , ಒಂದು ಡಾಕ್ಸ್ 
ಸಥಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬ ಳಕ್ರನ್ ವರ ಗರ ದಿನ್ ಡಾನ್ ತನ್ಕ ನಿೇವು ತ ಗ ದುಕ ರಳುಬಹುದು, ಮತುು 
ದಿನ್ ಸಾುರ್ ನಿಮಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ "(2 ಪಿೇಟ್ರ್ 1:19, ಕ ಜ ವಿ) ಎಂದು ಉತುಮವಾಗಿ. 



ಇದು ಬ ೈಬಲ್ ಅವರು ಮಾಡುವುದಿಲಿ ರಕ್ಷ್ರ್  ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಸಮಯ ಫಿಿಲದ ಲ್ಲಫಅನ್ 

ಅವಶ ೇಷ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಬ ೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ ುೇನ  ಯಾರು ಪಕ್ಷ ೇತರರು ಎಚಿರಿಸಿದ ಒತಿು 
ಹ ೇಳುತುದ  (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಚ ಫನ್ಯನ್ನ್ರು 2: 1-3). ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಸುಷ್ುವಾಗುತುದ  ಕ ೈಸುರು 
ನಿಜವಾಗಿಯರ ಚರ್ಚ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಗಿರಬ ೇಕು (ಎಫ ಸದವರಿಗ  4: 11-16; ಸಿಎಫ್ 1 ಕ ರರಿಂಥ್ 
4:17; 10: 32-33) ನಾವು ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಹತಿುರವಾಗುವುದು - ಎಂದು (ಇಬೂಯ 10:24 -25; ಸಿಎಫ್ 
ಚ ಫನ್ಯನ್ನ್ರು 2: 1-3). 

ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತುು / ಅಥ್ವಾ ವಯಕ್ರುಗಳು ಯೇಸು ಪೂಕಟ್ನ  3:19 ನ್ಲಿ್ಲ ಅವರನ್ುು 
ಪೂಚ ರೇದನ ಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಶಾಿತಾುಪ ಹ ರರತು, ಅವರು ಬಹುಶಃ ಆಗ ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು 
(ಮತಾುಯ 24:21) ಆರಂಭವಾಗುತುದ  ಅಥ್ವಾ ಆರಂಭದ ಮೊದಲು ಪಲಾಯನ್ ಗ ರತುು (ಮಾಯಥ್ರಯ 
24:15 ಗ ರತಿುಲಿ ಕಾಣಿಸುತುದ  -20). 

(ಎಂಬುದನ್ುು ಇತಿುೇಚ್ಚನ್ ಅಥ್ವಾ ಹಳ ಯ) ಬ ೈಬಲ್ ಮೇಲ  ತಮಮ ಪೂವಾದಿಯ ವಿೇಕ್ಷ್ರ್ ಗಳು ಅನ ೇಕ 
ಅಂಶಗಳ ತಪ್ಾುದವು ಸಂಪೂದಾಯ ಅವಲಂಬಸಿರುವ ಗಾಲ್ಲಹುಲುಿ ಗುಂಪುಗಳು ತಡವಾಗಿ ತಿಳಯಲು 
ಅವರು "ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಖಚ್ಚತವಾಗಿ ಪದ" ಹ ರಂದಿಲಿ ಎಂದು ಹ ರೇಗುವ (2 ಪಿೇಟ್ರ್ 1:19, ಕ ಜ ವಿ) 
. 

(ಪೂಕಟ್ನ  3: 14-16), ಆದರ  ಅವರು ಅವರು ಏಕ ಂದರ  ಆ ಬಳಲುತಿುದಾದರ  ಎಂದು, ಅವರು 
ಭಾವಿಸಿರಲ್ಲಲಿ ಏಕ ಂದರ  ಅವರು ಅಗತಯವಿದ  ಎಂದು ಕಲ್ಲಸಿದ ಯೇಸು ಅವರು ಅನ ೇಕ ಪೂದ ೇಶಗಳಲಿ್ಲ 
ಬದಲಾಯಸಲು (17-19 ಪೂಕಟ್ನ  3) ಅಗತಯವಿದ  ಎಂದು ಲ ರದಿಸ ಂಸ್ ಹ ೇಳದರು . 

ಇತರ ಗಾಲ್ಲಹುಲುಿ ಗುಂಪುಗಳು ಬ ೈಬಲ್ ಹ ರಂದಿರುವ ಈ ಬುಕ ಿಟ್ ಸಾಗುತಿುದ  ಮಾಡಿಲಿ ಹ ಚುಿ 
ಪೂವಾದಿಯ ಮತುು ಇತರ ವಯತಾಯಸಗಳವ . ರಿಯಾಲ್ಲಟಿ ಬಲ, ಸಾಕಷ್ುು ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಕಾಳಜಿ ಬ ೈಬಲ್ 
ಹಿಡುವಳ ಫಿಿಲದ ಲ್ಲಫಅನ್ ಪಿೂೇತಿ ಅಭಾಯಸ ನಿಜವಾಗಿಯರ ಯೇಸು ಕಲ್ಲಸಿದ ಬ ರೇಧ್ನ , ಮತುು ಒಂದು 
ದ ೇವರ ಸಿುರಿಟ್ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಭಾಗವನ್ುು ಅಭಷ ೇಕ ನಿಲ್ಕ್ಷಿಸಿ, ಕ ಲಸ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಒತುು 
ಇಲಿದ  (ನ ನ್ಪಿಸುತುದ  ಎಲ್ಲೇಷ್ನ್ು 2 ಕ್ರಂಗ್್ 2: 9-13) CCOG ಉನ್ುತ ಮಾನ್ವ ನಾಯಕನಾಗಿ 
ಪೂವಾದಿಯ ಎಚಿರಿಕ ಗಳನ್ುು ನಿಲ್ಕ್ಷಿಸಿ ಗಾಲ್ಲಹುಲುಿ ಗುಂಪುಗಳು ಗಂಡಾಂತರದ ಆದದರಿಂದ 
ಮಾಡುತಿುರುವ, ಆಗಿತುು. 



ಕ ಲವು ರಿಯಾಯತಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ಾೂಮುಖಯತ ಯನ್ುು ಆದರ , ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಪ್ಾಲ್ ಕಲ್ಲಸಿದ 
ಏನ್ು ಗಮನಿಸಿ: 

ಮತುು ಈ, ಈಗ ಇದು ನಿದ ೂಯಂದ ಎಬಿಸುವದಾಕಾುಗಿ ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಸಮಯ, ಸಮಯ 
ತಿಳವಳಕ ; ಈಗ ನ್ಮಮ ಮೊೇಕ್ಷ್ ನಾವು ಮೊದಲ ನ್ಂಬದ ಹ ಚುಿ ಹತಿುರವಾಗಿದ . 12 ರಾತಿೂ 
ಬಹಳ ಮಟಿುಗ  ಕಳ ಯತು ಎಂದು, ದಿನ್ ಕ ೈಯಲಿ್ಲ ಆಗಿದ . ಆದದರಿಂದ ನ್ಮಗ  ಕತುಲ ಯ 
ಕೃತಿಗಳು ಆಫ್ ಪ್ಾತೂ ಅವಕಾಶ, ಮತುು ನ್ಮಗ  ಬ ಳಕ್ರನ್ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಅವಕಾಶ. 13 ನ್ಮಗ  
ಸರಿಯಾಗಿ ದಿನ್ ಎಂದು, ಮೊೇಜು ಮತುು ಮಾದಕತ  ರಲಿ್ಲ ಅಶ್ಚಿೇಲ ಮತುು ಕಾಮ, ಅಲಿ ಕಲಹ 
ಮತುು ಅಸರಯ ಅಲಿ ನ್ಡ ಯಲು ಅವಕಾಶ. 14 ಆದರ  ಲಾಡ್್ ಜಿೇಸಸ್ ಕ ೈಸ್ು ಮೇಲ , ಮತುು 
ಅದರ ದುರಾಶ ಗಳ ಪೂರ ೈಸಲು, ಮಾಂಸ ಯಾವುದ ೇ ಏಪ್ಾ್ಡು ಮಾಡಲು. (ರ ರೇಮನ್್ 
13: 11-14) 

ನಾವು ಪ್ಾಲ್ ಬರ ದಾಗ ಈಗ ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಹತಿುರ ಬಹಳಷ್ುು ಅಲಿ? ಪ್ಾಲ್ ಕರಡ ನಿಜವಾದ 
ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರು ಸುಮಾರು ಗ ರತಿುಲಿ ಎಂದು ಜಿೇಸಸ್ ಹಿಂದಿರುಗುತಿುದದವು ಇತರರು ಹಾಗ  ಅಲಿ ಎಂದು 
ಕಲ್ಲಸಿದ (1 ಥ ಸಲ ರನಿೇಕ 5: 4). 

ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಪಿೇಟ್ರ್ ಬರ ದಿದಾದರ : 

ಆದದರಿಂದ, ಈ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಕರಗಿದ ಎಂದು ನ್ಂತರ, ವಯಕ್ರುಗಳು ಯಾವ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ 
ನಿೇವು ಪವಿತೂ ವತ್ನ  ಮತುು ದ ೈವಭಕ್ರು, 12 ಬರಬ ೇಕಾಗುತುದ  ಹುಡುಕುತಿುರುವ ಮತುು 
ಸಾಗ್ಕ ು ಕರಗಿದ ಏಕ ಂದರ , ದ ೇವರ ದಿನ್ದ ಬರುವ ತಾರಿತಗ ರಳಸುವಿಕ ಯು, ಬ ಂಕ್ರ ಮೇಲ , 
ಮತುು ಅಂಶಗಳನ್ುು ಕಟಾು ಶಾಖ ಕರಗಿ? 13 ಆದಾಗರಯ ನಾವು, ಅವರ ಭರವಸ  ಪೂಕಾರ, 

ಹ ರಸ ಸಾಗ್ ಮತುು ಸದಾಚಾರ ಆಲ ರೇಚ್ಚಸುವ ಒಂದು ಹ ರಸ ಭರಮಿಯ ನ ರೇಡಿ. (2 ಪ್ ೇತೂ 
3: 11-13) 

ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂವಾದಿಯ ಘಟ್ನ ಗಳು ಗಮನ್ ನಿೇಡುವುದಿಲಿ ಕ ೇವಲ ಒಂದು ಜಿೇಸಸ್ (ಲರಯಕ್ಸ 
21:36;) ಸಿದಧ ಎಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದ , ಆದರ  ಸಾಕಷ್ುು ತಮಮ ಜಿೇವನ್ದ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಕ ೈಸುರು 
ಪಡ ಯಲು ಬದಲಾಯಸಲು ಒಂದು ಪೂತಿಫಲ್ಲತ ವಾಯಯಾಮ ಉದ ದೇಶ ಇದ  ಅವರು (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ 



ರ ರೇಮನ್ುರು 13 ಮಾಹಿತಿ : 11-14; 2 ಪ್ ೇತೂನ್ು 3: 10-13). ನಿೇವು ವಿಶಾದ ಘಟ್ನ ಗಳು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲು 
ಮಾಡಬಾರದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬ ೈಬಲ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಬ ಳಕ್ರನ್ಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಿದರು? 

ವಿವಿಧ್ ಲಾವಡಿಸಿಯನ್ ಗುಂಪುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಸಮಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ 
ಅಥ್್ಮಾಡಿಕ ರಳುಲಾಗಿಲಿ, ಮತುು ಅವರು ಮಾಡಬ ೇಕು (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಮಾಯಥ್ರಯ 24: 15-21; ಪೂಕಟ್ನ  
12: 14-17) ಅಲಿ ಪಲಾಯನ್ ತಮಮ ಸದಸಯರು ಕ ರಡುಗ . 

ಲ ರದಿಸ ಂಸ್ ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ತಪುು ಕಲುನ ಗಳನ್ುು, ಇದು ರಕ್ಷ್ರ್  (ಪೂಕಟ್ನ  2:22 ಪೂತಿ ಕ ಲವು 
ಸಾಡಿ್ಸು ಆ ಜ ರತ ಗ , ಮತುು ಸುಷ್ುವಾಗಿ) ಭರವಸ  ಇಲಿ, ಮತುು ತಿನ್ುುವ  ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಹ ರೇಗಿ 
ಸಾವಿನ್ ಒಳಪಟಿುರುತುದ  ಮತುು ಶ  ೇಷ್ರ್ ಗ  (ಡ ೇನಿಯಲ್ 7: 25B; ಪೂಕಟ್ನ  12:17). 

ನಿಜವಾಗಿಯರ ಪೂಮುಖ ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಸಮಯ ಬ ೈಬಲು ಪ್ರೂಫ ಸಿೇಸ್ ಅಥ್್ ಮಾಡಿಕ ರಳುದ 
ತಪಿುಸುತಾು ಬ ೇಡಿ. 

ಅನ ೇಕ ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ಹಕುು ಗಾಲ್ಲಹುಲುಿ ಗುಂಪುಗಳ ಅಂಕಗಳು ನ್ಂಬಲು 
ತ ರೇರುತುದ , ಪೂವಾದಿಯ ರಿಯಾಲ್ಲಟಿ ನಾವು ಅನ್ನ್ಯ ಎಂಬುದು. ನಾವು ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ನಿಲುವಂಗಿ 
(ಪೂಕಟ್ನ  3: 7-13; 2 ಕ್ರಂಗ್್ 2:13) ಹ ರಂದಿರುವುದಿಲಿವಾದದರಿಂದ ಮತುು ನಿಜವಾದ ಸತಯ (1 

ತಿಮೊೇತಿ 3:15) ಎಂಬಥ್್. ಮಾಯಥ್ರಯ 24:14 ಈಡ ೇರಿದ ಕಡ ಗ  ಕ ಲಸ ಮಾಡುವಾಗ: ನಾವು ಕ ಲಸ 
(4 ಕ್ರೇತ್ನ  33 ಪೂತಿ ಸತಯ ಮಾಡಬ ೇಕು ಇದು ಮಾಡಲಾಗುತುದ ) ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಲ್ಲೇಡಿಂಗ್. 

ಟ್ರೂ ಚರ್ಚ್ ಗುರುತಿಸಲು ದೃಷಾುಂತಗಳು, ಸುಳವುಗಳನ್ುು, ಮತುು 
ಚ್ಚಹ ುಗಳು 5. ಸಾರಾಂಶ 

ಮತ ು, ಇಲಿ್ಲ ಪಟಿುಯನ್ುು 18 ಸಾಕ್ಷ್ೂಗಳನ್ುು, ಚ್ಚಹ ುಗಳು, ಮತುು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರ 
ನಿಜವಾದ ಚರ್ಚ್ ಇರಬ ೇಕು ಎಂದು ಪೂದಶ್ಚ್ಸುವ ಸುಳವುಗಳನ್ುು ಆಗಿದ . 

1. ಪುರುಷ್ರು ಸಂಪೂದಾಯಗಳ ಮೇಲ  ದ ೇವರ ಪದ ಇರಿಸುತುದ  ಹಿೇಗಾಗಿ ಸ ೇರಿಸಲಾಗಿದ  
ಬ ೈಬಲ್ (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ ಮಾಯಥ್ರಯ 15: 3-9) ವಿರುದಧವಾಗಿ ಸಿದಾಧಂತಗಳನ್ುು ಮಾಡಿಲಿ. 

2. ಬ ೈಬಲು ಹ ಸರು "ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್" (ಉದಾ ಕಾಯದ ಗಳು 20:28) ಬಳಸುತುದ . 



3. ಮನ್ಃಪೂವ್ಕವಾಗಿ ಮರಲ ನ್ಂಬಕ  (ಜರಡ್ 3), ಸಹ ಶ  ೇಷ್ರ್ ಗ  ಭಯದಿಂದಾಗಿ (: 27-

32 ಉದಾ ಕಾಯದ ಗಳು 5) ಒತಿುಹ ೇಳುತುದ . 

4. ಇತಿಹಾಸದುದದಕರು ತನ್ು ಬ ೈಬಲು ಸಿದಾಧಂತಗಳನ್ುು ಹುಡುಕುವ ಪೂಯತು (ಹ ರೇಲ್ಲಸಿ 1 

ಜಾನ್ 2: 6). 

5. ನಿಸಾನ್ು  (ಮಾಯಥ್ರಯ 26:18 5 ಯಾಜಕಕಾಂಡ 23)  14 ರಂದು ಪ್ಾಸ್ಓವರ್ ಇಡುತುದ . 

6. ಇದು ಪುಸುಕಗಳು ಧ್ಮ್ಪೂಚಾರಕ ಜಾನ್ ಸಿಎಫ್ ಅವಧಿಯಂದ ಬ ೈಬಲ್ ಭಾಗವಾಗಿದದವು 
ಕರ ಯಲಾಗುತುದ  2 ತಿಮೊಥ ಯನಿಗ  3: 16-17; ಪೂಕಟ್ನ  1: 9-19; 22: 18-19). 

7. ಪರಮ ಬಗ ೆ ಸತಯ ಕಲ್ಲಸುತುದ  (ರ ರೇಮನ್್ 1:20; ಕ ರಲ ರಸ ್ಯವರಿಗ  2: 9). 

8. ಕಲ್ಲಸುತುದ  ಮತುು ದ ೇವರ ಪಿೂೇತಿಯ ಕಾನ್ರನ್ುಗಳು ಇಡುತುದ  (1 ಜಾನ್ 2: 4). 

9. ವಿಷ್ಯಲ ರೇಲುಪತ ಯ ಯುದಧ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ  ವಿರ ರೇಧಿಸುತುದ  ಈ ಜಗತಿುನ್ಲಿ್ಲ (ಜಾನ್ 
18:36; ಲರಯಕ್ಸ 3:14). 

10. ಕ್ರರುಕುಳ, ಆದರ  Persecutor (ಜಾನ್ 15: 20-21) ಹ ರಂದಿದ . 

11. ಚಚ್ಚ್ನ್ ಉಡುಗ  ಅಥ್ವಾ ಕಟ್ುಡಗಳು (: 29-30 ಸಿಎಫ್ ಧ್ಮೊೇ್ಪದ ೇಶಕಾಂಡ 12) 

ಪರಿಭಾಷ ಯಲಿ್ಲ ಪ್ ೇಗನಿಸಂ ಬಾಹಯ ತ ರೇರಿಕ ಗಳನ್ುು ದತುು ಮಾಡಿಲಿ. 

12. ಸಂಪೂಣ್ ಸುವಾತ ್ (; 19-20 28 ಮಾಯಥ್ರಯ 24:14) ಬ ರೇಧಿಸುತಾುರ . 

13. "ಸಾಲು ಹಿಂಡು" ಈಸ್ (ಲರಕ 12:32; ರ ರೇಮನ್ುರು 11:15; ಸಿಎಫ್ ಪೂಕಟ್ನ  14: 1-

9). 

14. ಅನ ೇಕ ಪೂಮುಖ ನ್ಗರಗಳು (ಇಬೂಯ 13:14) ಮತುು ದಿವಯಜ್ಞಾನ್ 2 ಮತುು 3 ಏಳು 
ಚಚು್ಗಳು ಮರಲಕ ತನ್ು ಭೌತಿಕ ಸಥಳ ಹುಡುಕುವ ಪೂಯತು ಮಾಡುತುದ . 

15. ಬ ೈಬಲು ಸಬಿತ್ ಸ ೈನ್ (ಎಕ ರ್ೇಡಸ್ 31:13; ಇಬೂಯ 4: 9). 



16 ಯೇಸು ಪವಿತೂ ಡ ೇಸ್ ಮರಲಕ ಚ್ಚತೂ ಕ್ರೂಸುನ್ ಮರಲಕ ಮೊೇಕ್ಷ್ದ ದ ೇವರ ಯೇಜನ  
ಅಥ್್ (1 ಕ ರರಿಂಥ್ 5: 7-8; ಜ ೇಮ್ಸ್ 1:18) 

17. ಪ್ ೇಗನ್ ರಜಾ (: 20-22 1 ಕ ರರಿಂಥ್ 10) ವಿೇಕ್ಷ್ರ್  ವಿರುದಧ ಕಲ್ಲಸುತುದ . 

18. ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಸಮಯ ಕ ೈಸು ಧ್ಮ್ದ ಬಾಯಬಲ ರೇನ್ ವೇಂಟ್ (ರ ವ ಲ ಶನ್ 13: 4-10; 

18: 4). 

ಕ ೇವಲ ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಗುಂಪು ಎಲಾಿ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ುು ಭ ೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಜವಾದ 
ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರ ನ್ಂಬಕ , ಬ ೈಬಲ್ ನ್ಂಬಕ  ದ ೇವರ ಪೂಕೃತಿ ಮತುು ಯೇಜನ  ಅಥ್್, 

ಮತುು ದ ೇವರ ಕ ಲಸ ಮಾಡುತುದ . ಈ ನಿಜವಾಗಿಯರ ಗಿೂೇಕ್ಸ ಮತುು ರ ರೇಮನ್ ಚಚೆ್ಳಗ  ಮತುು 
ಆಫ್ ಚ್ಚಗುರುಗಳು ಹ ೇಳಲಾಗುವುದಿಲಿ. 

ದ ೇವರ ಚರ್ಚ್ ಯೇಸು ಕ್ರೂಸುನ್ ನಿಜವಾದ ಪ್ಾೂಧಿಕಾರದಲಿ್ಲ ಮಾನ್ವರ ಹ ರಂದಿರುವ, ಪರಿಪೂಣ್ 
ಅಲಿ. ಹ ರಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲಿ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಸಮಸ ಯಗಳು (ಸಹ ಅಧಾಯಯ 3 ನ ರೇಡಿ) ಅಲಿದ ೇ ಚರ್ಚ್ 
ದ ೇವರ (ಪೂಕಟ್ನ  2-3) ಎಲಾಿ ಯುಗಗಳಲಿ್ಲ ಇದದವು. 

ಸಿುರಪಿರ್ ಸುಷ್ುವಾಗುತುದ  ದ ೇವರು ಮತುು ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕ್ರೂಸುನ್ ತಮಗಿರುವ ದ ೇವರ 
ಗುಂಪುಗಳ ಅಲಿದ ಚರ್ಚ್ ವಿವಿಧ್ ಚರ್ಚ್ ಇರುವುದಿಲಿ ಎಂದು. 

ಜಿೇಸಸ್ ಪೂಕಾರ, ಕ ರನ ಯಲಿ್ಲ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ವಿವಿಧ್ ಗುಣಗಳನ್ುು ಪೂದಶ್ಚ್ಸಲು ದ ೇವರ 
ಚಚು್ಗಳು ಎಂದು. , (ಪೂಕಟ್ನ  3: 1-6), ಅಲಿದ  ವಿವಿಧ್ ಲ ರದಿಸ ಂಸ್ (ಪೂಕಟ್ನ  3: 14-22): 

ಜಿೇಸಸ್ (18-29 ಪೂಕಟ್ನ  2) ಯಾರು ಟಿೇಕ ಗಳು ಮತುು ಖಂಡನ ಗಳ ಹ ರಂದಿದ . ಆದದರಿಂದ, ಆ 
ವಿಭಾಗಗಳು ಗುಂಪುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯರ ಅತಯಂತ ನಿಷಾಾವಂತ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಭಾಗವಾಗಿ 
ಬಯಸುವ ಯಾವುದ ೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ  ಎಂದು ತ ರೇರುತುದ  ಎಂದು. 

ಅಂತಯದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ದ ೇವರ ಮಾತೂ ಚರ್ಚ್ ಜಿೇಸಸ್ ಮಚುಿಗ  ಮತುು ಖಂಡಿಸಿ ಎಂಬುದನ್ುು 
"ಸಾಲು ಶಕ್ರು," ಚರ್ಚ್ ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾದಲಿ್ಲ (: 7-13 ಪೂಕಟ್ನ  3) ಒಂದಾಗಿದ . ಈ ಆದದರಿಂದ ಅವರು 
ತಮಮ ಕ್ರರಿೇಟ್ವನ್ುು ವ ಚಿ ನ ರೇವಿನ್ ಭಾವನ ಗಳ  ಂದಿಗ  ಅನ್ುಮತಿಸುವುದಿಲಿ ಇತರರು (ಪೂಕಟ್ನ  
3:11) ಮನ್ನ ರಂದಿದದರು ಯಾರು, ಬದಲ್ಲಗ  ಅವರು ದ ೇವರ ಕ ಲಸ ಬ ಂಬಲ್ಲಸುತುದ . 



ಹಿೇಗಾಗಿ, ಬಯಸುವ ಆ ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಅತಯಂತ ನಿಷಾಾವಂತ ಅವಶ ೇಷ್ ಭಾಗವಾಗಿ ದ ೇವರ ಗುಂಪು 
ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಎಂದು ಬಯಸುತ ುೇನ : 

1. ಮುಖಯ ಆದಯತ  (; 19-20 28 ಮಾಯಥ್ರಯ 24:14) ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ರಾಜಯದ ಸುವಾತ ್ಯನ್ುು 
ಘರೇಷಿಸಿದ ಮಾಡುತುದ . 

2. ವಿಶ ೇಷ್ವಾಗಿ ಆಫಿೂಕಾ ಮತುು ಏಷಿಯಯಾ ಸಥಳಗಳಲಿ್ಲರುವ ವಿಧ್ವ ಯರು ಮತುು ಅನಾಥ್ರ 
(ಜ ೇಮ್ಸ್ 1:27) ಸ ೇರಿದಂತ  ಕಳಪ್  ಸಹ ರೇದರರು (ಗಲಾ 2:10), ಬ ಂಬಲ್ಲಸುತುದ . 

3. ನಿಜವಾದ ಮಾಯಥ್ರಯ 15-17: 18 ಸ ೇರಿದಂತ  ಬ ೈಬಲು ಆಡಳತ (1 ಕ ರರಿಂಥ್ 12:28) 

ಅಭಾಯಸ. 

4. ಘರೇಷ್ರ್  19-20; ಪೂಕಟ್ನ  3:; 13:35; ಲರಯಕ್ಸ 4:18; 14:13; ಮಾಯಥ್ರಯ 24:14 28 

16-20:, ಸ ೈದಾಧಂತಿಕ, ಪೂವಾದಿಯ, ಮತುು ಪಿೂೇತಿಯ ಹಣುುಗಳು ಯೇಸುವಿನ್ 
ಮಾತನಾಡಿದರು (ಜಾನ್ 7 ಹ ರಂದಿದ  : 7-13). 

5. ಅವರು ಚರ್ಚ್ ಎಂದು ತಿಳದಿದಾದರ  ದರರ ಬೇಳದಂತ  ಎಚಿರಿಸಿದ  (1 ತಿಮೊೇತಿ 4: 1). 

6. ಕ ರನ ಯ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ (: 17-18 ಕಾಯದ ಗಳು 2), ಕನ್ಸುಗಳು ಪಡ ದ ಸ ೇರಿದಂತ  
ಆಧಾಯತಿಮಕ ಉಡುಗ ರರ ಗಳನ್ುು ಹ ರಂದಿದ . 

7. ಪೂಕಟ್ನ  2 ಮತುು 3 ಚಚು್ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತುು ಸದಯದ ಪ್ಾತೂಗಳನ್ುು ಅಥ್್. 

8. ವಿವರಿಸುತುದ  ಮತುು ಬ ೈಬಲ್ಲನ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಜ ರತ ಗ  ಸಾಕಷ್ುು (ಉದಾ ಡ ೇನಿಯಲ್ 
11: 29-45; ಮಾಯಥ್ರಯ 24) ಅಥ್್ ಪಲಾಯನ್ ಮಾಡಿದಾಗ (: 15-20; ಪೂಕಟ್ನ  3:10, 12: 

ಮಾಯಥ್ರಯ 24 14-16) ತಿಳಯಲು ಗ ೂೇಟ್ ಕ ಿೇಶವನ್ುು ಮೊದಲು (ಮಾಯಥ್ರಯ 24:21). 

ಅತುಯತುಮ ಚರ್ಚ್ ದ ೇವರ (ಪೂಕಟ್ನ  3: 7-13) ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಭಾಗವನ್ುು ಅವಶ ೇಷ್ ಪೂತಿನಿಧಿಸುವ 
ಒಂದು ಗುಂಪು 21 ನ ೇ ಶತಮಾನ್ದ ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್. 

ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದರ ಮಾಡುತುದ  ಅರಿತಿದ  
ಸಂಘಟಿಸಿದ ಚರ್ಚ್. ಎಂದು ನ್ಮಗ  ಭಾಗವಲಿ ನಾವು ಪರಿಪೂಣ್ ಎಂದು ಬಯಸುವ ಬಲವಾದ 



ಕಾರಣ, ಆದರ  ನಾವು ಬ ೈಬಲ್ ಮತುು ಯೇಸುವಿನ್ ಆರಂಭಕ ಅನ್ುಯಾಯಗಳ ನ್ಂಬಕ ಗಳು, 
ಆಚರರ್ ಗಳು ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲಸಲು ಇಲಿ ಎಂದು. 

ಅತಯಂತ ಚಚು್ಗಳು ಕ ಲವು ಸತಯ, ಆದರ  ಇತರ ಯಾವುದರ "ಪಿಲಿರ್ ಮತುು ಸತಯದ ನ ಲದ" 
ಕಂಡುಬರುತುದ  (1 ತಿಮೊೇತಿ 3:15). ಸ ೈತಾನ್, ದ ೇವರು ಈ ವಯಸಿ್ನ್ಲಿ್ಲ (2 ಕ ರರಿಂಥ್ 4: 4), ಅಲಿ 
ದ ವಾದ, ಕಾಣಿಸಿಕ ರಳುುತುದ , ಆದರ  ಬ ಳಕ್ರನ್ ಒಂದು ದ ೇವತ  ಅನ ೇಕ (2 ಕ ರರಿಂಥಿಯಾನ್್ 11: 13-

14) ಎಂದು. ಮತುು ಇನ್ರು ಇಡಿೇ ವಿಶಾದ (: 4-5 ಮಾಯಥ್ರಯ 24) ಮೊೇಸ, ಇದನ್ುು ಅರಿತ ಇಲಿದ , - 
ಜಿೇಸಸ್ ಅವರು ಕ್ರೂಸುನ ಂದು ಘರೇಷಿಸಿದ ಇಚೆ್ಚಸುವರು ಅವರ ಹ ಸರಿನ್ಲಿ್ಲ ಬಂದು ಹ ೇಳದರು. 

ಆದದರಿಂದ, ನಿೇವು ಸಾಕ್ಷ್ೂಗಳನ್ುು, ಸುಳವುಗಳನ್ುು, ಮತುು ಚ್ಚಹ ುಗಳು ಈಗ ತಿಳದಿರುವ, ನಿೇವು ಹಳ ಯ 
Bereans ಮತುು ಹಾಗ  ಹ ರೇಗುತುದ  "ಎಲಿ ಸಿದಧತ  ಪದದ ಪಡ ದರು, ಮತುು ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು 
ಆದದರಿಂದ ಎಂಬುದನ್ುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪೂತಿದಿನ್ ಸಿುರಪಿಸ್್ ಅನ್ರಶ  ೇಧಿಸಬಹುದು. ಆದದರಿಂದ 
ಅವುಗಳನ್ುು ಅನ ೇಕ ನ್ಂಬಲಾಗಿದ  "(ಕಾಯದ ಗಳು 17: 11-12)? 

ಬ ೈಬಲ್ ಹ ೇಳುವ ಗಮನಿಸಿ: 

... ನಿಮಮ ಆತಮಗಳು ಉಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತುದ  ಕಸಿ ಪದ, ಸೌಮಯತ  
ಸಿಾೇಕರಿಸುತಿುೇರಿ. . ಆತ ಗಮನಿಸಿದಂತ  ಫಾರ್, ಹ ರೇಗುತುದ  24; ಆದರ  ಯಾರಾದರರ ಪದದ 
ಕ ೇಳುಗ ಮತುು ಒಂದು ಮಾಡಾಳು ವ ೇಳ  23 ಮೊೇಸ ನಿೇವ ೇ ಪದದ ಮಾಡುವವರನ್ುು, ಮತುು 
ಕ ೇವಲ ಅಲಿ, ಅವರು ಕನ್ುಡಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ು ನ ೈಸಗಿ್ಕ ಮುಖ ಗಮನಿಸುವುದರ ವಯಕ್ರುಯ 
ಹಾಗ ದರರ, ಮತುು ತಕ್ಷ್ಣ ಅವರು ಮನ್ುಷ್ಯನ್ ಯಾವ ರಿೇತಿಯ ಆಗಿತುು 
ಮರ ಯುತಾುನ . 25 ಆದರ  ಅವರು ಸಾಾತಂತೂೂದ ಪರಿಪೂಣ್ ಕಾನ್ರನಿಗ  ಕಾಣುತುದ  ಮತುು 
ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುತುದ , ಮತುು ಮರ ವು ಕ ೇಳುಗ ಆದರ  ಕ ಲಸ ಮಾಡುವವ, ಈ ಒಂದು 
ಅವರು ಏನ್ು ಸುಖಿ ನ್ಡ ಯಲ್ಲದ  . (ಜ ೇಮ್ಸ್ 1: 21-25) 

ನಿೇವು ನಿೇವ ೇ ಮೊೇಸ, ಕ ೇವಲ ಮತುು ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ಬ ಂಬಲ ಅಥ್ವಾ ಇರಬ ೇಕು ಒಂದು 
ಕ ೇಳುಗ ಅಥ್್ ಬ ೈಬಲಿ್ಲನ್ ಏನ್ು ಮಾಡುತಾುರ ? 



ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ (ಮಾಯಥ್ರಯ 24:14) ಜ ರತ ಗ  ಕಲ್ಲಸಲು ಎಲಾಿ ಜಿೇಸಸ್ (: 19-20 ಮಾಯಥ್ರಯ 28) 

ಆದ ೇಶ ವಿಶಾದ ಸಾಮಾೂಜಯದ ಸುವಾತ ್ಯನ್ುು 
ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿೇವು ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ ಚರ್ಚ್ ಬ ಂಬಲ್ಲಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? 

ನಿೀವು ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ನಿಜವಾಗಿಯಯ ಭಾಗವಾಗಿ ತ್ಯಾರಿದಿಾೀರಾ? 

 

 

ದ್ನೀವರ ಚರ್ಚ್ ಮನುಂದನವರಿಕನ 

 

ದ್ನೀವರ ಮನುಂದನವರಿಕನ ಚರ್ಚ್ ಅಮೀರಿಕಾ ಆಫ್ಹೀಸುಲ್ಲಲ ಇದ್ನ: 1036 ಡಬರಿೂ. ಗಾೂಂಡ್ ಅವ ನ್ರಯ, 

ಗ ರೂೇವರ್ ಬೇರ್ಚ, ಕಾಯಲ್ಲಫೇನಿ್ಯಾ, 93433 ಅಮೇರಿಕಾದ. 

 

ನಾವು ಬ ಂಬಲ್ಲಗರು ಪೂಪಂಚದಾದಯಂತ, ಮತುು ಎಲಾಿ ಖಂಡಗಳಂದ (ಎಲಾಿ ಖಂಡಗಳ, 

ಅಂಟಾಟಿ್ಕಾ ಹ ರರತುಪಡಿಸಿ). 

 

ದ್ನೀವರ ವನಬನಸೈಟ್ ಮ್ಾಹಿತಿ ಮನುಂದನವರಿಕನ ಚರ್ಚ್ 

 

CCOG.ORG ದ ೇವರ ಮುಂದುವರಿಕ  ಚರ್ಚ್ ಮುಖಯ ವ ಬ ್ೈಟ್. 

CCOG.ASIA ಅನ ೇಕ ಏಷ್ಯನ್ ಭಾಷ ಗಳನ್ುು, ಏಷ್ಯನ್ ಕ ೇಂದಿೂತ ವ ಬ ್ೈಟ್. 

CCOG.IN ಕ ಲವು ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ ೇಂದಿೂತ ವ ಬ ್ೈಟ್. 



CCOG.EU ಅನ ೇಕ ಯುರ ರೇಪಿಯನ್ ಭಾಷ ಗಳು, ಯುರ ರೇಪಿಯನ್ ಕ ೇಂದಿೂತ ವ ಬ ್ೈಟ್. 

CCOG.NZ ವ ಬ ್ೈಟ್ ನ್ರಯಜಿಲಾಯಂಡ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕ ರಂಡು. 

CCOGCANADA.CA ವ ಬ ್ೈಟ್ ಕ ನ್ಡಾ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕ ರಂಡು. 

CDLIDD.ES ಇದು ಸಂಪೂಣ್ ಸಾುೂನಿಷ್ ಭಾಷ  ತಾಣ. 

PNIND.PH ಕ ಲವು ಟಾಯಗಲ ರೇಗ್ ಫಿಲ್ಲಪಿುೇನ್್ನಲ್ಲಿದುದ ಕ ೇಂದಿೂತ ವ ಬ ್ೈಟ್. 

 

ರನೀಡಿಯೀ ಮತ್ನು ಯೌತ್ನಬನ ವಿೀಡಿಯ ಚಾನನಲೆಳು 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET ಬ ೈಬಲ್ ನ್ರಯಸ್ ಪ್ರೂಫ ಸಿ ಆನ ಿೈನ್ ರ ೇಡಿಯೇ. 

Bible News Prophecy ಚಾನ್ಲ್. ಯರಟ್ರಯಬ್ ಸ ೇಮೊ್ನ ತ ುಸ್. 

CCOGAfrica ಚಾನ್ಲ್. ಆಫಿೂಕಾದಿಂದ ಯೌತುಬ  ವಿೇಡಿಯ ಸಂದ ೇಶಗಳನ್ುು. 

CDLIDDsermones ಚಾನ್ಲ್. ಸಾುೂನಿಷ್ ನ್ಲಿ್ಲ ಯೌತುಬ  ಧ್ಮೊೇ್ಪದ ೇಶದ. 

ContinuingCOG ಚಾನ್ಲ್. ಯೌತುಬ  ವಿೇಡಿಯ ಧ್ಮೊೇ್ಪದ ೇಶದ. 

 

ಸನದಿಾ ಮತ್ನು ಇತಿಹ್ಾಸ ವನಬನಸೈಟ್ೆಳು 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM ಚರ್ಚ್ ಇತಿಹಾಸದ ವ ಬ ್ೈಟ್. 

COGWRITER.COM ಸುದಿದ, ಇತಿಹಾಸ ಮತುು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ವ ಬ ್ೈಟ್. 



 

ರ ರೇಮನ್ ಕಾಯಥ ರಲ್ಲಕ್ಸ, ಈಸುನ್್ ಆಥ ರೇ್ಡಾಕ್ಸ್, ಪ್ಾೂಟ ಸ ುಂಟ್, ಮಾಮ್ನ್್ ಯಹ ರೇವನ್ 
ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ದ ೇವರ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ುರ ಚರ್ಚ್, ಮತುು ಅವರು ಎಂದು ನ್ಂಬುವ ಇತರರು, ಅಥ್ವಾ ಕನಿಷ್ಾ 
ಭಾಗ, ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಇವ . 
 

ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಧ್ಮ್ ಕ ಲವು ಸಂಪಕ್ ಹ ೇಳಕ ರಳುುವ ಗುಂಪುಗಳು ಮತುು ಸಾುತಕ ರೇತುರ ಸಾವಿರಾರು 
ಇವ . 21 ನ ಯ ಶತಮಾನ್ದಲಿ್ಲ, ಗುಂಪು ಅತಯಂತ ನಿಷಾಾವಂತ? 

 

ಬ ೈಬಲ್, ಚರ್ಚ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತುು ಚರ್ಚ್ ಹಣುುಗಳು ಕುರಿತ ಕ ಲವು ಸತಯಗಳನ್ುು ಜ ರತ ಗ  
(ಮತಾುಯ 7: 16-20) ಈ ಉತುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಸಾಕ್ಷ್ೂಗಳನ್ುು, ಸುಳವುಗಳನ್ುು, ಮತುು ಚ್ಚಹ ುಗಳು 
ಹ ರಂದಿದ . ಈ ಪುಸುಕ ಇತಿಹಾಸದ ಸತಯ ಈ ಬಗ ೆ ಉಪಯುಕು ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಒದಗಿಸುತುದ  ಜ ರತ  
ಗೂಂಥ್ಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಪಕ್ರ್ಸುತುದ . 
 

ರಿವ ಲ ಶನ್ ಪುಸುಕ ಎರಡನ ೇ ಮತುು ಮರರನ ೇ ಅಧಾಯಯಗಳಲಿ್ಲ ಏಳು ಚಚು್ಗಳು ಜಿೇಸಸ್ ಕ ೈಸ್ು 
ಸಂದ ೇಶಗಳನ್ುು ಹ ರಂದಿರುತುವ . ಅನ ೇಕ ಈ ಚಚು್ಗಳು (ಯೇಸು ಕ್ರೂಸುನ್ ರಿಟ್ನ್್ ರವರ ಗ  ಡ ೇ 
ಪ್ ಂಟ ಕ ರೇಸ್ು ಕಾಯದ ಗಳು 2 ರಲಿ್ಲ) ಇಡಿೇ ಚರ್ಚ್ ಅವಧಿಯುದದಕರು ಚರ್ಚ್ ಪೂತಿನಿಧಿಸುವ 
ನ್ಂಬುತಾುರ . 
 



 
ಪ್ಾೂಚ್ಚೇನ್ ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಅವಶ ೇಷ್ಗಳು 

 

21 ನ ಯ ಶತಮಾನ್ದಲಿ್ಲ, ಯೇಸುವಿನ್ ಮಾತುಗಳನ್ುು ಪೂಕಾರ ಅತಯಂತ ನಿಷಾಾವಂತ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ 

ಗಾಡ್ (ಪೂಕಟ್ನ  3: 7-13) ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಭಾಗವನ್ುು ಅವಶ ೇಷ್ ಎಂದು. 

 

ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೂಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ಭಾಗವನ್ುು ನಿಷಾಾವಂತ ಅವಶ ೇಷ್ 

ಪೂತಿನಿಧಿಸುತುದ ? 

 

ನಿೇವು ಹಳ ಯ ಬ ೇರ ಂಸ್ ಹಾಗ  ಸಿದಧರಿದದರ  (ಕಾಯದ ಗಳು 17: 10-12), ನಿೇವು ಸತಯದ ಒಂದು 

ದ ೇವರ ಪ್ ೂೇರಿತ ಪಿೂೇತಿ ಮತುು ನಿಜವಾಗಿಯರ ಬ ೈಬಲ್ ಭಾವಿಸಿದರ  ಕಾಣಬಹುದು. (:; ಪೂಕಟ್ನ  3 

22-25: 7-13 ಜ ೇಮ್ಸ್ 1) ನಿೇವು ಮಾಡಾಳು, ಮತುು ಪದದ ಕ ೇವಲ ಒಂದು ಕ ೇಳುಗ ಎಂದು 

ಸಿದಧರಿದದರ , ನಿೇವು ಬಹುಶಃ ಫಿಲಡ ಲ್ಲಫಯಾ ನಿಷಾಾವಂತ ಒಂದು ಸುಖಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಗಬಹುದು. 


