
आज स ाँचो मसीही मण्डली कह ाँ छ? 
 

 

18 प्रम णहरू, छनकहरू, र संकेत झूट  मसीही मण्डली पद स ाँचो पहहच न गनन। 

 

प्लस 7 प्रम णहरू, छनकहरू, र संकेत ल ओडडससय जस्तो चचन चचन्न सहयोग गनन। 
 

 

 

येशलेू उह ाँको चचन ज री भन्नभुयो 
(मत्ती 16:18) 



आज स ाँचो मसीही मण्डली कह ाँ छ? 
 

18 प्रम णहरू, छनकहरू, र संकेत झूट  मसीही मण्डली पद स ाँचो पहहच न गनन। 

 

प्लस 7 प्रम णहरू, छनकहरू, र संकेत ल ओडडससय जस्तो चचन चचन्न सहयोग गनन। 
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आवरण: येरू्को सााँचो चचच स्िीप्लेस वा र्प्रयोग ओबेसलस्क्स छ ठदनुहुन्छ? जो 
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येशूले गम्भीर उह ाँको चचन विरुद्ध विजयी बत ए। जह ाँ आज चचन छ तप ईंल ई? 

 

के तप ईँ ननश्चचत हुनुहुन्छ? तप ईं एक ि स्तविक " दोएर " मसीही हुन इच्छुक बस 
एक सुन्नुहुने हो र? तप ईं स ाँचो मसीही चचनको ब रेम  सत्य ह्य न्डल गनन सकेन? 
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सबै भन्द  र म्रो एउट  स नो र मसलग्नेद समूह आज स ाँचो मसीही मण्डली 
प्रनतननचधत्ि गनन सकेन? 

 

के तप ईं "सन्तहरू वितररत ल चग एक पटक विचि स ल चग हृदयदेखि चोन्तेंद" 

इच्छुक हुनेछ य  तप ईं एक छलकपट रुचच चियो? तप ईं आफ्नो भ िन  भर पछन ि  
परमेचिरको िचन ननणनय गनन? 

 

के तप ईं ब इबल को म पदण्ड स ाँच्चै विचि स हुनेछ? तप ईं जो प्रम णहरू, संकेत, र 
छनकहरू परमेचिरको स ाँचो र सतत चचन पहहच न ि ह छ? 

 
 
 
 
 

सामग्रीहरू 

 
1 कुन चचन ज री हदनहुुन्छ? 

 

2 लक्षण स ाँचो चचन चचन्ने 

 

3 नय ाँ ननयमको समयम  के भयो? 

 

4 परमेचिरको कुन चचन सबैभन्द  विचि सी छ? 

 

5 स र ंश स ाँचो चचन चचन्ने गनन प्रम णहरू, छनकहरू, र लक्षण को  

 

CCOG िेबस इट र िप ज नक री 
 



1. कुन चचन ज री हदनहुुन्छ? 

 

चचन हज रौं र म न्छे को अरबों 
 

त्यहााँ ख्रीष्टको चचच को भाग हुने दावी कक र्प्रमुि सैद्धास्न्िक मिभेद समूहका 
हजारौं छन।् तिनीहरूलाई िुर्प्रै गम्भीर दतुनयावी एकिा कुरा छन।् दईु अबच मान्छे 
िी चचच भाग हुन पवश्वास गररन्छ। एक पवर्ाल चचच सााँचो मसीही मण्डली छ? 

 

एक वास्िवमा, उदेकलाग्दा, िर सााँचो, हुनि अधधकांर् मातनसहरू सबै मसीही 
मण्डलीहरू बाइबलबाट तिनीहरूको पवश्वास र धासमचक सर्क्षाले र्प्राप्ि दावी मान 
जस्िो देखिन्छ, वास्िपवकिा मसीही हुन दावी कक लगभग सबै चचच अक्सर गैर-
बाइबलीय र भर छ कक छ तिनीहरूको पवश्वास लाधग मूतिचपूजक परम्परा! 
 

कक अक्सर आफ्नो सान्त्वनादायी परम्परा, संस्कृति, र / वा समाज पवरुद्ध जान्छ 
रूपमा लगभग कुनै पतन बाइबल बाट पूणच सत्य ससकाउाँ दा हुनेछ। 

 

िपाईं सााँच्चै सााँचो मसीही मण्डली पठहचान गनच सक्छन?् 

 

िपाईं झूटा चचच हटाउन मदि गनच सस्जलो र्प्रमाणहरू छन?् िपाईं यी र्प्रमाणहरू, 

संकेि, र छनकहरू पत्ता लगाउन आफ्नो मन र हृदय िो्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, 

जवाफ र्प्रकट हुनेछ र ककन यो जहााँ आज सााँचो मसीही मण्डली छ िाहा महत्वपूणच 
छ र िपाईं बुझ्न हामी गनच जोस हुनुपछच ककन परमेश्वरको योजना यो बबन्दमुा 
कायच। 

 

बाइबलले के ससकाउाँछ पत्ता लगाउन र आफ्नो लाधग पत्ता। परमेश्वरको सााँचो चचच 
आफ्नो यात्रा स्वागि छ। 

 

येशूले उह ाँको चचन ज री भनेर ससक उनुभयो 
 



उहााँको चचच यस उमेर को अन्ि सम्म जारी भनेर येरू्ले ससकाउनुभयो: 
 

... म मेरो मण्डली तनमाचण हुनेछ, र पािाल को ढोकाहरू यसलाई पवरुद्ध 
पवजयी हुनेछैनन।् (मत्ती 16:18, नयााँ राजा जेम्स संस्करण अन्यिा उ्लेि 
भर) 
 

... म मेरो मण्डली तनमाचण हुनेछ, र netherworld को ढोकाहरू यसलाई पवरुद्ध 
पवजयी हुनेछैनन।् (मत्ती 16:18, नयााँ अमेररकी बाइबल, बाठहर राखु्न 
क्यािोसलक बबर्प को U.S. सम्मेलन गरेर) 
 

   "सबै अधधकार, पपिाको नाम र पुत्रको र पपवत्र आत्माको तिनीहरूलाई 
बस्प्िस्मा म सबै कुराहरू पालन गनच तिनीहरूलाई 20teaching स्वगच र 
पथृ्वीमा मलाई ठदइएको छ। त्यसैले सबै देर्का जातिहरूलाई चेला बनाओ, 

िपाईं आज्ञा; र लो, मैले िपाईंलाई सधैं, पतन उमेर को अन्ि गनच हुाँ "। (मत्ती 
28: 18- 20) 

 
 

न ि मतृ्यु (पािाल / को netherworld) न ि समय (यो उमेर को अन्ि) सााँचो 
मसीही मण्डली पवरुद्ध पवजयी हुनेछ। येरू्को सर्क्षा सम्पूणच चचच उमेर भर सााँचो 
चचच गिन गने एक समूह (वा धेरै समूहहरू) त्यहााँ हुनुपछच भन्ने र्प्रमाण ठदन्छ। 
सम्पूणच संसारभरर पपिा कल गनेहरूलाई (यूहन्ना 6:44): यो चचच सबै येरू्ले आज्ञा 
(19-20 मत्ती 28) ससकाउनुहुन्छ। 

 

येरू्ले पतन अधग्रम, सााँचो मसीही मण्डली को इतिहास बारे ससकाउनुभयो। उनी 
र्प्रकार् पुस्िकका को 2nd र 3 अध्याय मा चचच ठदनुभएको सन्देर् यो गरे। 

 

बाइबल, धासमचक लेिोटहरू, र सांसाररक इतिहास र्प्रारस्म्भक र्प्रेपषिहरूको जस्िै र 
पवश्वासी पोस्ट-र्प्रेपषिहरूको जस्िै चचच चचच उमेर भर, पवश्वास के, कक सााँचो 
मण्डलीको लाधग मात्र वास्िपवक उम्मेदवार देिाउन सक्छौं भने, िी नै सर्क्षा र 



व्यवहार राखिएको िी हुनेछ (CF । यहूदा 3)। 

 

चचच उमेर समाप्ि भएको छ छैन, ककनभने येरू् अझै कफिाच भएको छैन, सााँचो चचच 
अवस्स्िि हुनुपदचछ। िर कहााँ? 

 

त्यहााँ सााँच्चै 21 औ ंर्िाब्लदीमा ख्रीष्टका सााँचो मण्डलीको लाधग मात्र दईु 
सम्भाव्यिालाई छन,् धेरै धमचत्यागी भएको भन्ने िथ्यलाई बावजुद: यो एक वा बढी 
चचच एक उच्च धग्रको-रोमन र्प्रभापवि समूह या ि छ, वा यसलाई चचच एक चचच वा 
समूह छ केही अन्य िप सााँच्चै र्प्रेपषिहरूको जस्िै र बाइबलीय, स्रोि (cf. र्प्रकार् 2, 

3, र 17)। 

 

बाइबल पवश्वास गने हामी िी लाधग, कुनै अन्य पवक्प हो। सााँचो मण्डलीको लाधग 
मात्र वास्िपवक उम्मेदवार (हरू) को अझै पतन र्प्रारस्म्भक र्प्रेपषिहरूको जस्िै चचच 
वास्िवमा गरे जस्िै सर्क्षा र व्यवहार आज छ एक वा बढी समूह हुनेछ। 

 

ब इबल सबै कुर हरू प्रम खणत गनन ससक उनुहुन्छ 

 

धेरै ध्यान ठदएर के चचच तिनीहरूले उपस्स्िि पवचार छैन। धेरै सबै faiths एउटै 
िाउाँमा नेितृ्व भन्ने दतुनयावी र interfaith भीड को दावा पवश्वास गछचन।् यद्यपप, 

येरू्ले व्यापक दृस्ष्टकोण (को "सस्जलो िररका") पवनार् गनच बाटो धियो र मात्र 
केही िोज्नेहरूको यो उमेर (: 13-14, KJV मत्ती 7) मा सीधा र सााँघुरो बाटो िोज्न 
भनेर ससकाउनुभयो। 

 

िपाईं आफ्नो चचच एक सााँचो मसीही छ वा छैन साबबि धचन्िा गनुचपछच? 

 

अधधकांर् मातनसहरू जस्िोसुकै मूख्य धमच आफ्नो पररवार वा स्िानीय संस्कृति 
स्वीकार स्वीकार। केही ििापप, आफ्नो जीवनकालमा पररविचन हुनेछ। केही 
पररविचनहरू भावना, सुपवधा लाधग केही, र ससद्धान्ि केही आधाररि छन।् केही जहााँ 
तिनीहरूले सबैभन्दा सहज महसुस चचच रोज्नुहोस।् िररका यो पेसा अतघ बढाउन 



सक्छ ककनभने अरूलाई एक यसको तनकटिा, युवा र / वा अन्य सामास्जक 
कायचक्रम आधाररि छनोट, वा। 

 

िपाईंले के गनुचपछच? 

 

र्प्रेररि पावलले यस्िो लेिे (र्प्रोटेस्टेन्ट र क्यािोसलक नयााँ करारका अनुवाद स्वीकार 
अनुसार): 
 

 सबै कुरा र्प्रमाखणि; राम्रो छ जो कक अडडग। (1 धिस्सलोतनकी 5:21, KJV) 

 

िर सबै कुरा र्प्रमाखणि; राम्रो छ जो कक अडडग। (1 धिस्सलोतनकी 5:21, 

डोउअय-ऋहेइम्स बाइबल-DRB) 

 

र परमेश्वरको राम्रो र स्वीकायच र ससद्ध इच्छा के छ िपाईं साबबि हुन 
सक्छ कक यो संसारमा चोन्फोमेद छैन, िर आफ्नो मन को रेनेपवगं द्वारा 
कायापलट हुन। (रोमी 12: 2 रूपान्िररि) 

 

र यो संसारमा चोन्फोमेद छैन; िर असल र स्वीकायच र परमेश्वरको ससद्ध 
इच्छा के छ िपाईं साबबि हुन सक्छ कक, आफ्नो मन को नयापन मा सुधार 
हुन। (रोमी 12: 2, DRB) 

 

जहााँ सााँचो मसीही मण्डली आज छ िपाईं साबबि भएको छ? के िपाईं हुन सक्छ 
पवचार भने सााँच्चै बाइबल र्प्रयोग गदचछ कक मापदण्ड र्प्रयोग गरेका छन?् 

 

जब चचच सुरु गरे? 

 

जहााँ आज चचच छ को एक राम्रो पवचार र्प्राप्ि गनच, यसलाई जहााँ यो िाले हेनच एक 
राम्रो पवचार हुनेछ। मत्ती 16:18 मा येरू्ले "यो चट्टानमाधि" उहााँको चचच तनमाचण 
बिाए (आफूलाई अिच, र्प्रेररि 4: 10-11; 1 कोररन्िी 10: 4) र पपवत्र आत्मा (यूहन्ना 16 

पिाउन हुनेछ: 7; cf. यूहन्ना 14:26)। जब यो सुरु भयो? 



 
यो उहााँले पुनरुत्िान हुनुभएको धियो पचास-ठदन पतछ सुरु भयो। 

 
मसीही मण्डली पेस्न्िकोसमा ग को ठदन मा िाले। पपवत्र आत्मा पिाइएको धियो 
जब छ 31 ई। परमेश्वरको चचच सुरु कसरी र्प्रेररि पुस्िकको दोस्रो अध्याय देखि 
तनम्न ध्यान ठदनुहोस:् 

 
पेस्न्िकोसको ठदन पूणच आएका धिए, तिनीहरू एक िाउाँमा एक को अनुसार, 

सबै धिए ... 4 तिनीहरू सबै पपवत्र आत्माले भररएको धियो र आत्मा 
तिनीहरूलाई किन ठदए रूपमा, अन्य भाषाहरू बो्न िाले। (र्प्रेररि 2: 1,4) 

 
िर पतु्रस, एघार संग िडा, आफ्नो आवाज उिाएको र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, 
 
येरू्ले नासरिका, चमत्कार िपाईंलाई परमेश्वरले attested मातनसलाई, 

चमत्कार: इस्राएलका मातनसहरूसाँग, यी र्ब्लदहरू सुन्न "यहूठदयामा को पुरुष र 
यरूर्लेममा बास गने सबै, यो िपाईं िाह हुन 22 गरौं, र मेरो र्ब्लदहरू 
पालन ..." , र आफूलाई पतन िाहा िपाईंले संकेि परमेश्वरले आफ्नो बीचमा 
उहााँलाई माफच ि गरे जो, - 23 उहााँलाई, जा रहेको छ कठटबद्ध उद्देश्य र 
परमेश्वरको द्वारा पविररि, िपाईं कानूनको पालन नगने हाि द्वारा, सलएका 
छन ्कू्रसमा छन,् र मतृ्युदण्ड; 24 जसलाई परमेश्वरले यसलाई उहााँले यो द्वारा 
आयोस्जि पछच भनेर सम्भव धिएन ककनभने िडा, मतृ्युको पीडा loosed 

भएको ... 
 

"त्यसैले इस्राएलका सबै घर परमेश्वरले यस येरू्ले, िपाईं कू्रसमा जसलाई 
बनायो र्प्रभु र ख्रीष्ट दवुै छ भनेर िाहा।" 

 



तिनीहरूले यो सुने अब जब, तिनीहरूले मनमा कटौिी धिए, र पतु्रस र र्प्रेपषि 
बााँकी, भन्नुभयो "हामीले के गनुच पछच , हे भाइहरू?" 

 
त्यसपतछ पतु्रसले तिनीहरूलाई भने, 

 

"पश्चािाप गर, र िपाईं को हरेक एक पापको छूट लाधग येरू् ख्रीष्टको 
नाममा बस्प्िस्मा होस;्। र्प्रतिज्ञालाई िपाईं र िपाईंको छोराछोरीलाई 
छ र िपाईं पपवत्र आत्माको वरदान र्प्राप्ि हुनेछ 39, र सबै जो हाम्रो 
परमेश्वरको कल हुनेछ र्प्रभु धेरै, टाढैबाट छन।् " 

 
र धेरै अन्य र्ब्लदहरू उहााँले यसो भन्दै र तिनीहरूलाई यस्िो 
स्लाह, 41 त्यसपतछ िुसीसाि आफ्नो र्ब्लद र्प्राप्ि गनेहरूलाई बस्प्िस्मा "यो 
पुस्िा देखि सुरक्षक्षि होस।्"; र त्यो ठदन िीन हजार र्प्राण तिनीहरूलाई 
िपपएका धिए। 42 तिनीहरूले रोटी को िोडने मा र्प्रेररिहरू 'ससद्धान्ि र 
सङ्गतिमा जारी, र र्प्रािचना ... 47 परमेश्वरको र्प्ररं्सा र सबै मान्छे संग पक्षमा 
भएको। र र्प्रभु बचि गररएको लागेकाहरू दैतनक चचच िपपयो। (र्प्रेररि 2:14, 22-

24, 36-42, 47) 

 
परमेश्वरको दैतनक चचच िप्दै धियो। यो िी पश्चात्ताप गनच र बस्प्िस्मा धिए, ध्यान 
ठदनुहोस।् िसिच, मात्र गनच सक्ने गनेहरूलाई दवुै सााँचो मसीही मण्डली िपपएका 
धिए।पवश्वासी र्प्रेररिहरूलाई 'ससद्धान्ि मा जारी याद। यी छनकहरू िपाईं सााँचो चचच 
र केवल ख्रीष्टको चचच हुन दावी िी सभन्निा बुझ्न मदि गनच सक्छ। 

 
मण्डली कस्िो छ? 

 
नयााँ तनयमको र्ब्लद "चचच" को रूपमा अनुवाद "एक्क्लेससया," अिच रूपमा ग्रीक र्ब्लद 
आउाँछ बाइबल पतन चचच ख्रीष्टको र्रीर र्प्रतितनधधत्व भनेर ससकाउाँछ "एक बाठहर 
भतनन्छ पवधानसभा।": 



 
अतन उहााँले सबै कुरामा उहााँले र्प्रभुत्वससि हुन सक्छ कक, रु्रुवाि, मरेका देखि 
जेिो छ जो र्रीर, चचच, टाउको छ। (कलस्सी 1:18) 

 

... ख्रीष्टले, चचच छ उहााँको र्रीर को िातिर, (कलस्सी 1:24) को लाधग 

 
त्यसैले, सााँचो मण्डलीको लाधग हाम्रो िोज मा, हामी येरू् र उहााँको मूल र्प्रेररिहरूको 
पवश्वास र सर्क्षा संग जारी गरेको पवश्वासी पवश्वासीहरूको एक र्रीर िोस्जरहेका 
छन।्चचच एक "आध्यास्त्मक घर" (1 पतु्रस 2: 5) हो, र एक र्ारीररक संस्िा वा तनगम 
इतिहास भर मात्र सीसमि छैन। 

 
एक सााँचो मसीही के हो? 

 
सााँचो मसीही येरू्को कल स्वीकार गने छ, िीक पश्चात्ताप, बस्प्िस्मा, र वास्िवमा 
परमेश्वरको पपवत्र आत्मा (र्प्रेररि 2:38) र्प्राप्ि छ। तनस्सन्देह, छैनन ्सााँचो 
मसीहीहरूले धेरै कक दाबी गछचन।् 

 
सूचना पतन र्प्रेररि पावलले मसीही परमेश्वरको आत्मा तिनीहरूलाई सभत्र वासस्िान 
र तिनीहरूले गनेहरूलाई भन्दा जीवन फरक र्प्रकारको नेितृ्व गनेछन ्भन्ने छ भनेर 
लेिे कक: 

 
िर िपाईं सााँच्चै परमेश्वरको आत्मा िपाईंलाई बास भने, र्रीरमा िर आत्मा 
छैनन।् अब कसैले ख्रीष्टको आत्मा छ छैन भने, त्यो उहााँको। 10 अतन ख्रीष्ट 
िपाईंलाई छ भने, र्रीर ककनभने पापको मररसकेको छ, िर आत्मा ककनभने 
धासमचकिा। 11 जीवन छ िर यठद हुकाचएका उहााँलाई आत्मा येरू्ले िपाईंलाई 
मरेका बास देखि, जो मिृ देखि ख्रीष्टको िडा उहााँले पतन बास गने उहााँको 
आत्मा माफच ि आफ्नो नश्वर र्रीर जीवन ठदनुहुनेछ। 



 
िसिच, भाइहरू हो, हामीले ऋणीहरूलाई छन ्- र्रीरको गनच, र्रीरका अनुसार 
बााँच्न छैन 13 के िपाईं मनेछन ्र्रीरका अनुसार बस्नुहुन्छ भने लाधग;। िर 
आत्मा द्वारा िपाईं कामहरू र्रीर को मतृ्युदण्ड भने, िपाईं 
बस्नेछन।् 14 परमेश्वरको आत्मा नेितृ्व गदै धेरै लाधग, यी परमेश्वरका छोराहरू 
हुन।् (रोमी 8: 9-14) 

 
सााँच्चै परमेश्वरको आत्मा छ नगने िी उहााँको कुनै पतन छन।् 

 
मसीहीहरूले र्प्रेम र र्प्रेम देिाउन, िर संसारबाट भेट्यो हुन हो: 

 
आफ्नो समस्या अनाि र पवधवाहरूलाई भ्रमण गनच, र आफूलाई संसारबाट 
राख्न: परमेश्वर र पपिाको अतघ रु्द्ध र धमच यो छ। (याकूब 1:27) 

 
र्प्रेररि पतु्रसले यस्िो लेिे: 

 
िपाईं यसकारण पर्प्रय, देखि िपाईं पठह्यै यो िाहा छ, िपाईं पतन आफ्नो 
आफ्नै देखि धगर नत्र, दरू दषु्ट को तु्रठट संग नेितृ्व भइरहेको सावधान; 18िर 
हाम्रो र्प्रभु र मुस्क्िदािा येरू् ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जााँदा। उहााँलाई 
दवुै अठहले र सधैंभरर मठहमा हुन। आसमन। (2 पतु्रस 3: 17-18) 

 
आध्यास्त्मक वदृ्धध माफच ि एक जीवन पररविचन वास्िपवक मसीही हुनुको एउटा 
महत्त्वपूणच भाग हो। सािै, सााँचो मसीहीहरू सााँचो पवश्वास "जिाििै पवरुद्ध बोलेको" 
गररएको छ भन्ने महसुस (र्प्रेररि 28:22), यसको नेिाहरूले देखि पवषय भएको अन्य 
धासमचक 'अधधकारीहरु' ककनभने तिनीहरूको सर्क्षा र सर्क्षा (र्प्रेररि 4 को: 1-21; 6: 9-

14) वास्िपवक मसीहीहरू सिावट पवषय हुनेछ, र (यूहन्ना 15:20)। 

 



परमेश्वरको इंजीलवादी ठदबर अपतिचयन को लेट चचच यस्िो लेिे: 
 
यो एक सााँचो मसीही हुन साहस सलन्छ! 
 
पुरानो अगमवक्िाहरू साहस मातनसहरू धिए। परमेश्वरको यहोरू् र्प्रतिज्ञा 
गररएको देर्मा र्प्रवेर् गनच युद्धमा सुरु गनच भन्नुभयो, उहााँले आज्ञा "बसलयो 
र एक साहसी होऊ" (यहो 1:। 6)। । 

 
र्प्रेररिहरूले तिनीहरूले परमेश्वरको पपवत्र आत्मा र्प्राप्ि पवर्षे पतछ, साहस 
मातनसहरू पतन धिए। तिनीहरूलाई लगािार धम्की र बीच सुसमाचार र्प्रचार 
गनच लाधग यो सस्जलो धियो। िूलो गेट र सााँघुरो एक र्प्रवेर् बीच - तिनीहरूले 
परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर र पालन मातनस बीच चयन गनच भएको 
धियो।तिनीहरू अधधकारीहरूले द्वारा भतनएको धियो "यो नाम मा ससकाउन 
छैन हामी कडाई िपाईं चाजच, अठहले यहााँ िपाईंको सर्क्षण संग यरूर्लेममा 
भररएको छ र िपाईं हामीमाधि यो मातनसको रगि ्याउन असभर्प्राय" (र्प्रेररि 
5:28, RSV)। जवाफ पतु्रस र अन्य र्प्रेररिहरूले ठदनुभयो पवश्वास र साहस 
धियो: "हामीले मातनसहरूको भन्दा परमेश्वरको आज्ञा पालन गनच पछच" (पद 
29)। 

 
िपाईं एकठदन महसुस के िपाईं जसले िपाईंलाई िेदो गनेहरूलाई गनच नै 
जवाफ ठदन सक्छ? 

 
ठहब्रू 11 साधारण पवश्वास अध्याय भतनन्छ। र पवश्वास गछच कुरा। मातनसहरू 
सबै यसमा पवश्वास द्वारा बस्ने उ्लेि, िर धेरै साहस आवश्यक 
छ। (राम्रो समाचार,जनवरी, 1981) 

 



येरू्ले यसो भन्नुभयो रूपमा सााँचो मसीही मण्डली, र्प्रेररि 2 मा पेस्न्िकोसमा देखि 
अस्स्ित्वमा छ यो हुनेछ (मत्ती 16:18; र्प्रकार् 2 र 3)। 

 
यद्यपप, बस सााँचो मसीही मण्डली फेला पयाचप्ि छैन। एक पतन व्यस्क्िगि िवरमा 
सााँचो मसीही हुनु आवश्यक छ: 

 
िर आफूलाई धोका र्ब्लद को doers, र सुन्ने मात्र होइन, हुन। (याकूब 1:22) 

 
िर पठहलो परमेश्वर र उहााँको धासमचकिाको राज्यको िोजी, र यी सबै िोक 
तिमीहरूलाई िपपनेछन ्गररनेछ। (मत्ती 6:33) 

 
सााँचो मसीहीहरू, परमेश्वरको आत्मा अभ्यास र्प्रेम साहसी, र परमेश्वरको राज्यको 
लाधग लामो छ। सााँचो मसीही मण्डली भनेर र मूल पवश्वासको अन्य पक्षहरू (यहूदा 
3) ससकाउन जारी छ। 

 

2 लक्षण सााँचो चचच धचन्ने 

 
अब हामी सााँचो चचच जारी हुनुपछच , र मूल पवश्वास राख्न देिेको, अब हामी केही 
पवर्षे लक्षण, छनकहरू र सााँचो चचच धचन्न सहयोग गने धासमचक सर्क्षाले हेनच 
हुनेछ। 

 
द्वारा परमेश्वरको सत्य-वचन पपवत्र 

 
येरू्ले यसो भन्नुभयो सााँचो मसीहीहरू अलग कक साइन तिनीहरूले सत्य द्वारा 
पपवत्र धिए धियो: 

 



तिनीहरूले म िपाईंको सत्य द्वारा। 17 पपवत्र तिनीहरूलाई संसारको छैन जस्िै 
संसारको छैनन।् िपाईंको वचन सत्य हो। 18 िपाईंले संसारमा मलाई पिाए 
रूपमा, म पतन तिनीहरूलाई संसारमा। 19 मा पिाएको अतन आफ्नो sakes लाधग 
म पतन सत्य द्वारा पपवत्र हुन सक्छ कक, आफूलाई पपवत्र। (यूहन्ना 17: 16-

19) 

 
को counterfeits िुर्प्रै सााँचो मसीही मण्डली भेद गनच एक वास्िपवक र्प्रमुि चचच 
सााँच्चै परमेश्वरको वचन हो कसरी र्प्रतिबद्ध छ। ख्रीष्टको profess गने सबैभन्दा 
केही वा त्यो संघषच परमेश्वरको वचन संग छन ्मूतिचपूजक र अन्य स्रोिबाट आफ्नो 
ससद्धान्ि धेरै र्प्राप्ि कक चचच को भाग हो। झूटा नम्रिा मानव-िैयार धमच वास्िपवक 
आध्यास्त्मक मू्य (कलस्सी 2:23) को छैन। 

 
केही उपयुक्ि चचच तनधाचरण गनच आफ्ना भावनाहरूलाई भरोसा गनच रुधच गदाच, 
परमेश्वरको वचन सेट फरक मानक-परमेश्वरको: 

 
आफ्नो सारा हृदयले परमर्प्रभुमा भरोसा, र िेरो आफ्नै समझ मा 
छैन दबुला;। 6 आफ्नो सबै मागचमा उहााँलाई स्वीकार, अतन उहााँले आफ्नो बाटो 
तनदेसर्ि हुनेछ 7आफ्नो आफ्नै नजरमा बुद्धधमान ्नगनुचहोस;् र्प्रभु भय र दषु्ट 
देखि पवदा। (ठहिोपदेर् 3: 5-7) 

 
एक अहाँकारी हृदय को छ जसले कलह अप stirs, िर र्प्रभुमा भरोसा जसले 
फसलफाप हुनेछ। 26 आफ्नै हृदयमा भरोसा जसले एक मूिच छ, िर जसले 
बुद्धधमानीपूवचक ठहाँड्छ पविरण गररनेछ। (ठहिोपदेर् 28: 25-26) 

 
यो मातनसहरूलाई आध्यास्त्मक िवरमा सम्पन्न (: 16-17 2 तिमोिी 3) बनाउन 
सक्छ कक परमेश्वरको वचन बाट सत्य हो। 

 



तनम्न पतन ध्यान ठदनुहोस:् 
 
परमर्प्रभुको र्ब्लद को लाधग सही छ, अतन उहााँको सबै काम सत्यिामा गरेको 
छ। (भजनसङ्ग्रह 33: 4) 

 

"म, परमर्प्रभुले, र्प्रेम न्याय लाधग ... म सत्य आफ्नो काम तनदेर्न हुनेछ, 

अतन तिनीहरूलाई अनन्ि करार गनेछ। (यरै्या 61: 8) 

 
परमेश्वरको काम सत्य गररन्छ, र ख्रीष्टको अधीनमा काम अग्रणी चचच सत्य यो 
गरररहेको हुनुपछच। 

 
परमेश्वरको सेवक "सत्यको वचन" (cf. 2 कोररन्िी 6: 4-7) द्वारा र्प्ररं्सा गदै छन,् 

मातनसहरूको परम्परा गनच पकड लाधग भनेर संघषच पद (cf. माकच  7: 6-8; मत्ती 15: 3-

9 )। यो सााँच्चै पवश्वासी मसीही मण्डली ससद्धान्ि लाधग परम्परा माधि परमेश्वरको 
वचन राख्छ। 

 
पतु्रस र अन्य र्प्रेपषि जस्िै पवश्वासी मसीही मण्डली को नेिाहरूले यसलाई सरकारी 
वा धासमचक अधधकारीहरूले (: 27-32 र्प्रेररि 5) संग अलोकपर्प्रय हुाँदा पतन सत्य र्प्रचार 
गनच इच्छुक हुनुपछच। 

 
चचचका बाइबलीय नाम के हो? 

 
सााँचो मसीही मण्डली एउटा संकेि नाम हो। 

 
नयााँ तनयममा सााँचो चचच को र्प्रधान बाइबलीय नाम सामान्यिया "चचच" को रूपमा 
अनुवाद गररएको छ (र्प्रेररि 20:28; 1 कोररन्िी 1: 2; 10:32; 11: 16,22; 15: 9; 2 



कोररन्िी 1 : 1; गलािी 1:13; 1 धिस्सलोतनकी 2:14; 2 धिस्सलोतनकी 1: 4; 1 तिमोिी 
3: 5,15)। 

 
केही "क्यािोसलक चचच" मूल नाम धियो सुझाव िापतन, यो पठहलो पटक र्ब्लद 
"क्यािोसलक चचच" रोम संकेि धिएन र्प्रयोग गरेको पवश्वास छ कक यसो गनुचपछच। यो 
स्मनाचका परमेश्वरको मण्डली एस्न्टओकमा को द्वारा एक पत्र र्प्रयोग गररएको 
धियो। (को  गनच  'पत्र, ग 120 ई।): उहााँले पवर्षे यसलाई ", स्माइनाच छ 
जो एसर्या मा चचच परमेश्वरको मण्डली ... गनच" सम्बोधन। परमेश्वरको सिि चचच 
(CCOG) जस्िै समूह स्मनाचका परमेश्वरको चचच को छन।् र धग्रको-रोमन चचच पवपरीि, 

हामी तनस्िार, पवश्राम, सहस्राब्लदी, आठद यसको र्प्रारस्म्भक नेिाहरूले धियो सम्बस्न्धि 
नै सर्क्षा समाउनुहोस।् 

 
मसीही इतिहास भर, सााँचो चचच असभव्यस्क्ि "चचच" को संस्करण सामान्यिया र्प्रयोग 
गनुचभएको छ (वा cf. रोमी 16:16 "ख्रीष्टको चचच,") हुनि अक्सर अको र्ब्लद (cf. 1 

कोररन्िी 1: 2; 1 तिमोिी 3:15)। िर परमेश्वरको आत्माले, एक नाम, सााँचो मापदण्ड 
छ (1 पतु्रस 2: 5)। 

 
िसिच, केवल सही नाम भएको छैन आवश्यक एक र्प्रमाण हो। यद्यपप सही नाम 
भएको एक कारक हुन गछचन हुनेछ: 

 
म आफ्नो काम िाहा छ। हेनुचहोस,् म िपाईं अतघ िुला ढोका सेट, र कसैले 
बन्द गनच सक्नुहुन्छ; िपाईं एक सानो बल छ लाधग, मेरो वचन पालन गरेका 
छन,् र मेरो नाम अस्वीकार छैन 9 वास्िवमा म उनीहरू यहूदीहरू हुन ्र 
होइनन ्भन्न गने सैिानको सभाघरमा, िी गनेछ, िर झूट -। सााँच्चै म 
तिनीहरूलाई आउन गनेछ र िपाईंको पाउमा उपासना, र म िपाईंलाई र्प्रेम छ 
भनेर िाह। (र्प्रकार् 3: 8-9) 

 



येरू्ले सााँचो मसीही मण्डली उहााँको नाम अस्वीकार गदैन, माधि को 'आध्यास्त्मक' 

यहूदीहरूले बनेको छ भने एक सानो बल छ, र ख्रीष्टको वचन राख्छ। िर येरू्ले 
पवश्वासी हुन दाबी गने केही हुने छैन भनेर स्पष्ट पतन धियो याद। 

 
ककन नाम "परमेश्वरको सिि चचच"? 

 
संसारको चचच केही मण्डली लाधग बाइबलीय नाम बारे सत्यको सैद्धास्न्िक बबन्द ु
फेला पारेका छौं। केही यो नाम को कम से कम भाग मा अाँगालेका छन,् र आफूलाई 
कल "परमेश्वरको चचच।" 

 
िर, यो एउटा नाम अिच व्यक्ि मातनन्छ छ भन्ने महसुस गनच महत्त्वपूणच छ। र 
पवसभन्न यो संसारको "परमेश्वरको चचच" आफ्नो र्ासकको रूपमा परमेश्वरको 
धचनन छैन भने, छैन उहााँलाई वा उहााँको वचन गनच पूणच पवषय हो, पालन छैनन ्
उहााँलाई त्यसपतछ यो - मा अन्य र्प्रमुि र्प्रमाणहरू िुर्प्रै छैन र, , धमचर्ास्त्र मा 
उपयोग नाम िापतन, तिनीहरूले परमेश्वरको सााँचो चचच को भाग हो। 

 
यो यस्िो मान्छे फटाहा को "सैिानको सभाघरमा" को भाग हो जो (र्प्रकार् 3:10) 

सािै आफूलाई "धासमचकिाको सेवकहरू" मा पररविचन गनच देिा गनेहरूलाई झूटा 
सेवक बारेमा रूपमा भतनएको छ कक बाइबल मा चेिावनी अनुरूप छ (2 कोररन्िी 
11: 14-15)। 

 
चाहने - केवल " र्प्रोफेस्स्संग " मसीहीहरूले लािौं रूपमा अनुधचि येरू् ख्रीष्ट (21-23 

मत्ती 7) को नाम दावी रािे छन ्- सांसाररक संगिन को एक नम्बर सााँचो चचच को 
नाम दावी राखु्न ककनभने बिाए भइरहेको, यस पथृ्वीमा परमेश्वरको व्यापार 
सञ्चालन गने उद्देश्यका लाधग, परमेश्वरको सााँचो चचच को यो चरण स्िापना, हामी, 
बस, "परमेश्वरको चचच।" भनेर उपलब्लध धिएन रूपमा, सािै यसलाई समावेर् गनच 



असमिच धिए सुरुदेखि चचच हाम्रो जडान देिाउन (र्प्रेररि 2), हामी र्ब्लद "परमेश्वरको 
सिि चचच।" रोजे 

 
व्यग्रिासाि चोन्िेंद र सााँचो पवश्वास 

 
एक अत्यन्िै महत्त्वपूणच धचन्ह सााँचो मसीही मण्डली र्प्रेररिहरूलाई पविररि धियो 
भन्ने मूल पवश्वास छ कक छ। 

 
र्प्रेररि यहूदा फेला उहााँले बारेमा के पवश्वासी मसीहीहरूले के भन्नुभयो भनेर 
समस्या नोठटस: 

 
पर्प्रय, म तिमीलाई हाम्रो साधारण मुस्क्िको पवषयमा लेख्न धेरै लगनर्ील 
धियो, जबकक, म यसलाई आवश्यक  मा crept गरेको सन्िहरू सबै 
बुझाइएको। 4 केही मातनसहरू लाधग लाधग एक पटक जो पवश्वास लाधग 
हृदयदेखि िपाईं िपाईं लेख्न फेला जसले लामो पठहले यो तनन्दा, असर्ष्टिा मा 
हाम्रो परमेश्वरको अनुग्रहको बारी र मात्र र्प्रभु परमेश्वर र हाम्रा र्प्रभु येरू् 
ख्रीष्टको इन्कार अधमी मातनसहरू, लाधग बाठहर धचन्ह लगाइएको 
धियो।(यहूदा 3-4) 

 
यहूदा लगभग दईु समूह बिाए। को सन्िहरू पविररि लाधग एक पटक मूल पवश्वास 
गनेहरूलाई, र जो अनुपयुक्ि यसलाई पररविचन गनच र्प्रयास गरेका धिए िी।सााँचो 
मसीही मण्डलीलाई बुझाइएको पवश्वास छ। जारी-अझै गनच 21 सेन्ट र्िाब्लदीमा ख्रीष्टका 
गने सबैभन्दा सााँच्चै मूल मसीहीहरूले वास्िवमा पवश्वास के िाहा र अभ्यास छैन 
(हाम्रो तनिःरु््क पुस्स्िका, परमेश्वरको चचच को सिि इतिहास हेनुचहोस)् छ कक 
एक पवश्वास। 

 
त्यो परमेश्वरको र्प्रेम रािन, र उहााँको कृपा तिर हेदै, एक पपवत्र पवश्वास छ: 



 
िर िपाईं, पर्प्रय आफ्नो सबैभन्दा पपवत्र पवश्वास आफूलाई उत्िान, पपवत्र 
आत्मामा र्प्रािचना, 21 आफूलाई परमेश्वरको र्प्रेम मा, अनन्ि जीवन तनस्म्ि हाम्रा 
र्प्रभु येरू् ख्रीष्टको कृपा लाधग देि राख्न। (यहूदा 20-21) 

 
बाइबल सााँचो सेवक र्ब्लद सााँचो बाइबलीय धासमचक सर्क्षाले र्प्रचार गनच र सहन, 

पररविचन, हो भनेर देिाउाँछ: 
 
वचन र्प्रचार गर! ससजन र ससजन बाठहर ियार हुनुहोस।् । सबै र 
सर्क्षण 3 समयको लाधग संग पवश्वस्ि, हप्काउनुभएको, यस्िो आग्रह 
गछौं,तिनीहरूले ध्वतन ससद्धान्ि रठहरहनेछन ्जब आउनेछ, िर आफ्नै इच्छा 
अनुसार तिनीहरूले िुजली कान छ, ककनभने तिनीहरू आफूलाई सर्क्षकहरू 
लाधग ठहप हुनेछ; 4 र तिनीहरूले आफ्नो कान सत्य टाढा हुनेछ, र 5 फकाचए 
हुन िर िपाईं सबै कुरामा सावधान हुन, कष्ट सहन एक इंजीलवादी को काम, 

आफ्नो सेवाको पूरा। (2 तिमोिी 4: 2-5) 

 
मसीही मण्डली मा मौसलक धासमचक सर्क्षाले केही ठहब्रू 6 मा पाइन्छन:् 1-

3। पश्चात्ताप बस्प्िस्मा सठहि हाि को मा बबछाउने, पूणचिा तिर जााँदै, मरेका र 
अनन्ि न्यायको पुनरुत्िानको िी धासमचक सर्क्षाले अतनवायच रूपमा तिनीहरूले 
अब परमेश्वरको सिि चचचले ससकाएका छन ्र्प्रेपषि र र्प्रारस्म्भक मसीहीहरूले 
ससकाउनुभयो धिए। 

 
चचचका कफलाडसे््फया भाग येरू्ले ससकाउनुभयो कुरा ध्यान ठदनुहोस:् 

 

... गनच ... कफलाडसे््फया ... 8 चचच ... िपाईं एक सानो बल, मेरो वचन पालन 
गरेका छन,् र मेरो नाम अस्वीकार छैन ... 11 हेर, म चााँडै आउाँ छु! तछटो कुनै 
एक आफ्नो मुकुट सलन सक्छ, िपाईं के हो्ड। (र्प्रकार् 3: 7,8,11) 



 
येरू्ले एक बाइबलीय सत्य राख्न र आफूलाई परमेश्वरको वचन नै र्प्रतिबद्धिा छ 
नगने अरूले भ्रममा गनच अनुमति हुाँदैन कक ससकाउने छ। परमेश्वरको सााँचो चचच 
स्वीकार सााँचो पवश्वास पवरुद्ध जान चचच, बाइबबल सत्यमा अडडग छैन, न ि 
ककनभने मातनसहरूको काम गनचदेखि तनरुत्साठहि छ। को 21 औ ँर्िाब्लदीमा, यो 
(हेनुचहोस ्केही पववरण लाधग अध्याय 4) सााँचो मसीही मण्डली यो सबै भन्दा राम्रो 
गछच कक को कफलाडसे््फया भाग र्षे छ। 

 
र्प्रेररि यूहन्ना केही ध्यान ठदनुहोस:् 

 
जीवनको वचन पवषयमा जुन हामीले ह्यान्डल छ हाम्रो आाँिा, हामी हेनुचभयो 
गरेको, र हाम्रो हािमा देिेको छु रु्रुवाि, हामी सुनेका जो, धियो जो कक -
 2 जीवन र्प्रकट भएको धियो, र हामी देिेको छु, र सहन साक्षी, र िपाईं घोपषि 
जो पपिा संग धियो र हामीलाई र्प्रकट भइसकेको धियो अनन्ि जीवन - कक 
जो 3 हामी देिेको छ र हामी िपाईंलाई पतन हामीलाई सङ्गति सक्छ, िपाईं 
गनच घोषणा सुने; र सााँच्चै हाम्रो सङ्गति पपिा संग र उहााँको पुत्र येरू् 
ख्रीष्टको। 4 अतन हामी िपाईं लेख्न आफ्नो आनन्द पूणच हुन सक्छ कक यी 
कुराहरू छ। (1 यूहन्ना 1: 1-4) 

 
यूहन्ना उहााँले सुरुदेखि ससकेका के ससकाउनुभयो भने, ध्यान ठदनुहोस।् सत्य पररविचन 
गनच धिएन। 

 
र्प्रेररि यूहन्नाले ख्रीष्टको ससद्धान्ि मा जारी राख्न, पालन गनच ससकाउनुभयो: 

 
जसले र परमेश्वरको छैन ख्रीष्टको ससद्धान्ि मा पालन गदैन। ख्रीष्टको 
ससद्धान्ि मा जसले पपिा र पुत्र दवुै छ। (2 यूहन्ना 9) 

 



एक बाइबल िण्डन कक धासमचक सर्क्षाले यसलाई पररविचन गनच द्वारा भनेर 
ससद्धान्ि मा  

 
र्प्रेररि यूहन्नाले पतन पवश्वासी र वफादार हुन दावी गनेहरूलाई सभन्निा बारे ररपोटच: 

 
सानो छोराछोरी, यो अस्न्िम घण्टा छ; र तिनीहरूले हामीलाई बाट बाठहर 
गए जो हामी यसलाई अस्न्िम घण्टा छ भनेर िाह, िपाईं सुनेका रूपमा 
एठटक्राईष्ट भनेर आउाँ दै छ पतन अब धेरै आएका छन ्19 िर तिनीहरूले 
हामीलाई को धिए। तिनीहरूले हामीलाई को भएको धियो भने, उनीहरूले 
हामीलाई साि जारी धियो; िर तिनीहरूले िी कुनै पतन हामी धिए, र्प्रकट हुन 
सक्छ कक गए। (1 यूहन्ना 2: 18-19) 

 
र्प्रेररि यूहन्ना पवश्वासी धिए गनेहरूले उहााँको सर्क्षा र व्यवहार पतछ हुनेछ छन,् कक 
िर धिए िी िी अभ्यासहरू मा जारी छैन लेिे याद। 

 
जबकक धग्रको-रोमी द्वारा नष्ट गररएको छ कक मूल मसीहीधमच धेरै अभ्यासहरू 
छन,् सायद यो यहााँ र्प्रेररि यूहन्नाको अभ्यासहरू र सर्क्षा बाट पुराना दस्िावेज 
पररविचनहरू मध्ये एक तनस्िार को समति र उत्सव संग के छ भनेर गनुचपछच । यो 
पवसभन्न धग्रको-रोमन चचच र्प्रारस्म्भक 2 एन र्िाब्लदीमा द्वारा रु्रू कक पररविचन भयो र 
यसलाई पववाद ('चचच इतिहास, पुस्िक वी, अध्याय 23-24) को कारण। 

 
तिनीहरू (14 औ ंइन्कार गनेहरूलाई को िोक एक आइिबार सरेका) येरू्ले र्प्रेररि यूहन्ना 
र पवसभन्न अन्य पवश्वासी चचच नेिाहरूले ऐतिहाससक जस्िै तनसान को 14 औ ंमा 
तनस्िार राख्न इन्कार गरे। र्प्रारस्म्भक 2 एन र्िाब्लदीमा गरेर, परमेश्वरको चचच बबर्प 
स्माइनाच को Polycarp कक "धेरै" "झूटा सर्क्षा" धियो तनष्कषचमा र उहााँले व्यिच / 
मू्यहीन (कफसलप्पीहरूलाई  पत्र) रूपमा आफ्नो पवश्वास उ्लेि गरे। 

 



र्प्रारस्म्भक 3 Rd र्िाब्लदीमा गरेर, धग्रको-रोमी िुर्प्रै चचच बबर्प एस्न्टओक को एक "झूट 
" (र गनच  गरेको ) रूपमा उ्लेि के मा पवकास गरे। 

 
को धग्रको-रोमन चचच  दवुै र आफ्नै रूपमा (र स्पष्टििः एस्न्टओकमा अपवश्वासी 
धग्रको-रोमन नेिाहरूले सफल भएको धियो) दावी िापतनवास्िपवकिा तिनीहरूले (र 
तिनीहरूले पवश्वासीपूवचक सम्बस्न्धि िी) परमेश्वरको चचच आयोस्जि छ, र धग्रको-
रोमन छैन धासमचक सर्क्षाले। 

 
हुनि अवफादार चचच धेरै अन्य पररविचनहरू धिए, पवद्वानहरूको साधारण र्प्रेररि 
यूहन्नाले 14 औ ंमा तनस्िार राखिएको कुरामा सहमि हुनुहुन्छ। त्यसैले, यो एक 
ससद्धान्ि सस्जलै र्प्रेररि यूहन्नाको अभ्यासहरू र उसलाई िी मा जारी गनच असफल 
भयो गनेहरूलाई देखि, धमचर्ास्त्र कुरा सुन्ने िी बिाउन एक िररका हो। यस गैर-
ख्रीस्ष्टयन सम्राट् पतछ मुद्दा बाध्य हुाँदा आइिबार पररविचन तनस्िार समति 
सावचभौसमक आदेर् भयो।  एक वास्िपवक मसीही धिएन। उहााँले कुनै पतन 
भनौदाहरूले मसीही पवश्वास बस्प्िस्मा धिएनन ्बेला पतन गररएको उहााँले आफूलाई 
एक Lay बबर्प घोषणा र उहााँले गम्भीर को एक सूयच-देविा र्प्रकार मा गाड ेमतृ्यु 
हुाँदा 325 पवज्ञापनमा को पररषद मा अंतिम रूप गररने आइिबार तनस्िार मुद्दा 
बाध्य । बाइबबल अभ्यास वफादार रहन चाहनेहरू उहााँको वा आफ्नो पररषद उदीले 
सुन्न छैन। उहााँले पतन पतछ धेरै हत्या गरेका धिए। 

 

भर इतिहास त्यहााँ, दईु आधारभूि समूह, मूल पवश्वास आयोस्जि एक भएको बेला 
भनेर दावी िर गरे अन्य मुख्य एक। 

के 'र्प्रेपषिहरूको जस्िै उत्तराधधकारी' बारे? 3 Rd र्िाब्लदीको सुरु तनकट, त्यसपतछ रोमन-
समिचन गने र्प्रेररिहरूलाई सम्बन्ध दावी दईु समूह (Smyrnaeans र रोमी) (गरेको  ड े
praescriptione haereticorum। अध्याय 32) को लेिे, िर तिनीहरूलाई मात्र धियो र 
बााँकी छ पवश्वासी र अन्य धिएन। एक समूह अन्य जो स्माइनाच देखि यो दावी 
(र्प्रेररि गनच गनच यूहन्ना, आठद माफच ि) रोम देखि उत्तराधधकारी दावी, र। 



जहााँसम्म र्प्रेपषिहरूको जस्िै उत्तराधधकारी जान्छ, यो त्यहााँ सााँचो चचच एक कलेज न 
ि बारे बाइबल मा कुनै तनदेर्न छ भन्ने महसुस गनच महत्त्वपूणच हुन सक्छ। िी दवुै 
को छन।् क्यािोसलक पवश्वकोर् अनुसार, र्ीषचक  रोमन गरेर लेट 4 औ ंर्िाब्लदी, जब 
सम्म जबकक को कलेज आधधकाररक 11 औ ंर्िाब्लदीमा सम्म गिन 
भएन अपनाए धिएन। के रोम अब यसको र्ीषच नेिा चयन गनच गछच बस छैन मूल 
पवश्वास भाग धियो। 

बाइबल परमेश्वरको एक र्ीषच मानव नेिा माफच ि काम गछचन भन्ने देिाउाँछ गदाच, 
यो नेिा िेल असभषेक गररएको छ जो एक छ (; 1 तिमोिी 4:14; 5:22; 2 कोररन्िी 
1:21 2 तिमोिी 1: 6) र जो कक नेितृ्व देिाउन कक फल (1-7 1 तिमोिी 3 15-20 मत्ती 
7) देिाउाँछ। सायद यो परमेश्वरको मात्र सााँचो चचच यसलाई मूल र्प्रेररिहरूलाई र्प्रत्यक्ष 
उत्तराधधकारी धियो र्प्रारस्म्भक रेकडच माफच ि र्प्रमाखणि गनच सक्नुहुन्छ छ उ्लेि 
गनुचपछच। पतन र्प्रेररि यूहन्ना स्मनाच (जेरोम गरेको डी 17 अध्याय) को तनयुक्ि गने 
जेरोम उ्लेि गरे। यो धग्रको-रोमी लेट पतु्रस र र आफ्ना पवरोधाभासपूणच ररपोटच बारे 
आफ्नो दावी लाधग 'दन्त्यकिा' मा तनभचर गछचन, प्लस धासमचक सर्क्षाले पररविचन 
भयो। र्प्रेपषिहरूको जस्िै उत्तराधधकारी र मूल मसीही चचचको पवश्वासको धेरै पववरण 
हाम्रो तनिःरु््क पुस्स्िका, परमेश्वरको चचचको सिि इतिहास समावेर् छन।् 

परमेश्वरको चचच देखि र्प्रेररि यूहन्नाको समय बाइबल जानिा 

कुन मसीही नेिा समय देखि नयााँ करारका अस्न्िम पुस्िकमा लेखिएको धियो 
बाइबल को सबै पुस्िकहरू िाह? 

िैर, त्यो िाककच क र्प्रेररि यूहन्ना हुनेछ। मात्र उहााँले मनच मूल र्प्रेपषि अस्न्िम भएको 
पवश्वास गररन्छ, उहााँले पतन बाइबलको अस्न्िम धेरै ककिाबहरु, र्प्रकार् पुस्िकका (: 
9-19 र्प्रकार् 1) सठहि सलखिि छन ्पवश्वास गररन्छ। 

मूल र्प्रेररिहरूले अझै जीपवि धिए तिनीहरूले ख्रीस्ष्टयनहरूलाई व्यस्क्िगि र 
सलखिि िाहा आवश्यक जानकारी र्प्रदान गनच सक्छ। िर उद्देश्य (cf. यरै्या 8:16) 



मसीहीहरूले आध्यास्त्मक िवरमा पूरा हुन लाधग बाइबल पयाचप्ि रहेको अन्ि हुनेछ 
भन्ने धियो याद: 

सबै धमचर्ास्त्र परमेश्वरको र्प्रेरणा ठदएको र लाभदायक ससद्धान्ि लाधग, 

िाडना लाधग, सुधार को लाधग, धासमचकिा, 17 मा तनदेर्न परमेश्वरको मातनस 
पूणच हुन सक्छ कक, राम्ररी हरेक असल कामको लाधग सुसस्ज्जि लाधग छ। (2 

तिमोिी 3: 16-17) 

हुनेछ छैन मसीही मण्डली सााँच्चै आफ्नो धासमचक सर्क्षाले आधारमा कक धमचर्ास्त्रमा 
भएको पुराना सम्भव समय (cf. यरै्या 8:16) तिनीहरूलाई िाहा? वा यो धग्रको-रोमन 
चचच गरेका मुद्दा बहस गनच त्यसभन्दा-बुलाई चचच councils को र्िाब्लदीपतछ सलन 
धियो? 

ऐतिहाससक र्प्रमाण र मुद्दा 

त्यहााँ र्प्रेररि यूहन्ना (पतन स्माइनाच को रूपमा धचतनने) आफ्नो नाम चेला को लाधग 
" चनोंस " पाररि कक भन्ने हैररस रूपमा धचतनने एउटा पुरािन कागजाि छ।  एक 
यहूदी (आफ्नो नाम ग्रीक छ) धियो, र र्ायद दोस्रो र्िाब्लदीमा परमेश्वरको सााँचो 
चचच मा सबै भन्दा र्प्रभावर्ाली अन्यजाति धिए।उहााँले र्ायद 135 ई दर्क को एक 
जोडी पतछ उनको मतृ्यु सम्म (यरूर्लेम यहूदा, यसको अस्न्िम यहूदी बबर्प / 
पादरी गुमाए गदाच) बाट सबैभन्दा र्प्रभावर्ाली सााँचो मसीही नेिा धियो। 

कफसलप्पीहरूलाई पत्र उद्धरण वा नयााँ तनयममा (नयााँ तनयमको धमचर्ास्त्रीय 
एनोटेर्नहरू संग कफसलप्पीहरूलाई पत्र।, जुन 2008 को बत्रएकको जनचल) को सबै 27 

पुस्िकहरू  आफ्नो भाइ, साडड चस को (एक उत्तराधधकारी) एउटा पत्रमा ससधै र 
अर्प्रत्यक्ष परमेश्वरकोसिि चचच मा हामी अझै पतन र्प्रयोग गने पुरानो करारका 39 

पुस्िकहरू सूची। र सूचीमा रोमी र पूवी अिोडक्स क्यािोसलक चचच अब र्प्रयोग गने 
ििाकधिि पुस्िकहरू कुनै पतन समावेर् गदैन। 

र्प्रारस्म्भक 2 एन र्िाब्लदीमा यरूर्लेममा पवश्वासी मसीहीहरूले सबै वा नयााँ करारका 
भाग धियो अतनवायच भन्छ एउटा अरबी कागजाि पतन छ, िर ख्रीष्टको कम पवश्वासी 



रोमन-समिचन र्प्राध्यापकहरू त्यहााँ गरे कक तिनीहरूले गैर मा भरोसा छ कक - 
पुस्िकहरू (एस यहूदी ख्रीस्ष्टयन को र्प्रारस्म्भक र्िक को एक नयााँ 
स्रोि,1966 अनुसार मसीहीहरूले)। 

मा र्प्रेररि यूहन्नाको समय देखि परमेश्वरको चचच (र्प्रकार् 1: 9) एसर्या माइनर (लेट 
र्प्रिम र्िाब्लदीमा) स्मनाच (दोस्रो र्िाब्लदीका) को गनच माफच ि को पद को सम्पूणच 
धियो। यद्यपप, धग्रको-रोमन चचच आफ्नो नयााँ मा र्िाब्लदीयौंदेखि पुस्िकहरू, र 
अक्सर समावेर् गैर-र्प्रमाखणक व्यस्क्िहरूलाई बहस। यो केवल धग्रको-रोमी अन्िमा 
सक्षम सही नयााँ तनयमको Canon संग आउन धिए एसर्या माइनर र यरूर्लेममा 
(परमेश्वरको मण्डली केही सठहि) िी संग परामर्च पतछ धियो। 

छैन सााँचो मसीही मण्डली आफ्नो पुराना सुरुदेखि सम्पूणच िाह धियो? 

रोम माफच ि आए जसले सुधार र्प्रोटेस्टेंट, तिनीहरूले अतघ पवसभन्न रोमन सूची मा 
भरोसा धियो, तिनीहरूले सुरु गदाच पतन छ जो 16 औ ंर्िाब्लदीमा, सम्म आफ्नो अंतिम 
रूप धिएन। न ि रोम को चचच पूणचिया ट्रेंट को 16 औ ंर्िाब्लदीमा पररषद सम्म यसको 
अंतिम रूप गनुचभयो। ट्रेंट को पररषद मा स्वीकार िी पुस्िकहरू पुरानो करारका 
पुस्िकहरू त्यस्िो जेरोम (आफ्नो चचच को एक डाक्टर), रूपमा आफ्नो र्प्रारस्म्भक 
नेिाहरूले सााँचो पद हुन िानेनन ्समावेर्। न ि विचमान र्प्रोटेस्टेंट न ि तिनीहरूलाई 
पद रूपमा स्वीकार परमेश्वरको सााँचो चचच मा हामी िी गछचन।् 

िप जानकारीको लाधग, परमेश्वरको सिि चचच देखि बाइबल समाचार 
भपवष्यवाणी पबत्रका 2013 मा दईु दस्िावेज लेि धमचर्ास्त्रको िप पववरण बिाउाँ दै 
र्प्रकासर्ि। िी पबत्रका, को www.ccog.org वेबसाइट मा पाउन सककन्छ साठहत्य ट्याब 
बटन अन्िगचि। 

सााँचो चचच सत्य को Godhead बारे जान्नुहुन्छ 

सााँचो मसीही मण्डली सधैं बुबाले छोरा र पपवत्र आत्मा पवश्वास छ। र्प्रारस्म्भक 
मसीहीहरूले बाइबल पपिा ससकाउाँछ बुझ े(जस्िै यूहन्ना 6:27; कलस्सी 2: 2) र छोरा 
(जस्िै यूहन्ना 20: 28-29; कलस्सी 2: 2) धिए ईश्वरीय जगिले (कलस्सी 2: 9) र 
पपवत्र भनेर आत्मा पपिा (जस्िै मत्ती 10:20) र छोरा (कफसलप्पी 1:19) आउाँछ कक 
परमेश्वरको र्स्क्ि धियो। 



आत्मा गरेको सन्दभचमा:; (9 कलस्सी 2 रोमी 1:20) 381 ई मा, धग्रको-रोमी 
आधधकाररक एक फरक दृस्ष्टकोण अपनाए। केही धग्रको-रोमी आत्मा गरेको 
"पेसोन्हूद" पवश्वास भए िापतन अतघ, को बहुमि कस्म्िमा िी "पूवच मा," क्यािोसलक 
पवश्वकोर् अनुसार, कक न ि, पतन केही दर्क पठहले बत्रएकको स्वीकार गरेका 
धिए। यो को धग्रको-रोमी पवर्ाल बहुमि स्वीकार एक सैद्धास्न्िक पररविचन 
धियो। बत्रएकको सर्क्षा पतन िेदो सम्राट् (अतनवायच पतन रोमन साम्राज्यको पवश्वास 
ि संर्ोधधि धग्रको-रोमन पवश्वास आदेर् गने) बाट एक इम्पेररयल बनाइएको उदी 
लागू भएको धियो। 

सााँचो चचच ससकाउाँछ होइन कुकमचलाई-यो परमेश्वरको व्यवस्िा कायम राख्छ 

पुरानो तनयममा, यो परमेश्वरको तनयमहरू उहााँलाई र पवश्वासी (: 1-8 व्यवस्िा 6) 

बीच एक धचन्ह हुनेछ कक लेखिएको धियो। केही र्प्रोटेस्टेन्ट नेिाहरूले दस आज्ञा संग 
दरू गरेका धिए भनेर ससकाउाँछ गदाच, यो छैन येरू्ले आफ्ना र्प्रेपषिहरूलाई, न ि 
र्प्रारस्म्भक मसीहीहरूको स्स्िति धियो। 

येरू्को '(सामा) र्तु्र (: 37-40 मत्ती 13) द्वारा भाइहरू बीच लगाए हुनेछ भनेर 
चेिावनी ठदए। अवफादार "कुकमचलाई" (मत्ती 13:41) अभ्यास भनेर, िर पतछ तनमूचल 
हुनेछ (मत्ती 13:42) येरू्ले ससकाउनुभयो। येरू्ले ससकाउनुभयो कक अरू केही ध्यान 
ठदनुहोस:् 

"सबैले मलाई भन्नुहुन्छ गने, 'र्प्रभु, र्प्रभु,' स्वगचको राज्य र्प्रपवष्ट हुनेछ, िर 
उहााँले जो स्वगचमा मेरा पपिाको इच्छा गछच। 22 धेरै ठदन, 'र्प्रभु, र्प्रभु मलाई भन्न 
हुनेछ, हामी छैन, िपाईंको नाम मा भपवष्यवाणी िपाईंको नाम मा र्प्रेिहरू 
फ्यााँककएको, र िपाईंको नाम मा धेरै चमत्कार गरेको '23 अतन त्यसपतछ म, 

तिनीहरूलाई घोषणा हुनेछ' म कठह्यै िाह;?! मलाई देखि पवदा, िपाईं जो 
कुकमच ' (मत्ती 7: 21-23) 

येरू्ले स्पष्ट छ कक धेरै "र्प्रभु" उहााँलाई कल र उनको नाम मा चमत्कार गरेका 
पतन दावी ससकाउने, िर त्यो यति गरे, िर र्प्रस्िान गनच "कुकमचलाई" अभ्यास गने 
िी बिाउन भनेर छ। िसिच, सही भपवष्यवाणीहरू र भूि, आफूलाई, छैन गैर-पवश्वासी 
समूह कठहलेकाहीं उनलाई छ रूपमा ध्यान केस्न्िि गनच संकेि हो। 



र्प्रेररि पावलले "कुकमचलाई को रहस्य" पठहले नै आफ्नो समयका िालेका धिए 
ररपोटच (2 धिस्सलोतनकी 2: 7) र मान्छे तिनीहरूलाई आज्ञा पालन नगने र्प्राप्ि गनच 
धोका हुाँदैन हुन "िाली र्ब्लदहरू" भनेर (एकफसी 5: 6)। यो परमेश्वरको व्यवस्िा धेरै 
पक्षहरू आउाँदा त्यो "रहस्य" द्वारा धग्रको-रोमी र्प्रकट भएको छ (तिनीहरूले वररपरर 
कारण)। 

परमेश्वरको सााँचो चचच परमेश्वरको व्यवस्िा (यूहन्ना 5: 1-3 1) कायम राख्छ। यो 
आज्ञा पालन गरे भने, र्प्रर्स्ि राम्ररी अस्स्ित्व र एक फलदायी पूणच जीवन सठहि 
धेरै राम्रो मानविा ्याउन भनेर परमेश्वर, गति तनयमहरू सेट भनेर ससकाउाँछ। 

परमेश्वरको सााँचो चचच परमेश्वरको व्यवस्िा दरू गरेको छैन, कक िर "उच्च" 
गररएको छ र गरे "आदरणीय" (यरै्या 42:21) र पवस्िार येरू् ख्रीष्ट (: 17-48 मत्ती 
5) द्वारा घोषणा गछचन।् 

परमेश्वरको सााँचो चचच बाइबलले के ससकाउाँछ ससकाउाँछ: 
िपाईंको वचन मेरो िुट्टा बत्ती र मेरो बाटोको उज्यालो छ। (भजनसङ्ग्रह 

119: 105) 

मेरो स्जब्रो लाधग सबै िपाईंको आज्ञा धासमचकिा हुन,् िपाईंको वचन को कुरा 
हुनेछ। (भजनसङ्ग्रह 119: 172) 

सााँचो चचच परमेश्वरको दस आज्ञा व्यवस्िा मातनसजातिको लाधग उहााँको सबैभन्दा 
िूलो उपहार मध्ये एक छ र उहााँको आज्ञा धासमचकिा हुन ्भनेर 
ससकाउाँछ। तिनीहरूलाई पालन र्प्रेम झ्काउाँछ। "अब आज्ञा उद्देश्य र्प्रेम हो" (1 

तिमोिी 1: 5)। 

परमेश्वरको व्यवस्िा वररपरर िकच ,: को धग्रको-रोमन चचच केही "ख्रीस्ष्टयन" आफ्नो 
स्वीकृति र अन्य कानूनको पालन नगने धासमचक सर्क्षाले माफच ि कक, पवश्वास दाबी 
गदाच, तिनीहरू, पुरानो को फररसीहरूले (3-9 मत्ती 15) जस्िै छ अभ्यासहरू र यसलाई 
पवपरीि हो कक परम्परा समिचन। 

यूहन्नाले बस्प्िस्मा ठदने (लूका 3:14) र येरू् (यूहन्ना 18:36) यस उमेर मा 
सहभाधगिा पवरुद्ध ससकाउनुभयो। सबै वास्िपवक पवद्वानहरूको र्प्रारस्म्भक 
मसीहीहरूले र्ारीररक युद्धमा भाग सलन भनेर महसुस। एस्न्टओक को मसीहीहरूले 



ठहसंात्मक िेल पतन हेदै पवरुद्ध लेिे गदाच यस्िो साडड चस को रूपमा नेिाहरूले चचच, 
यो पवरुद्ध लेिे। परमेश्वरको सिि चचच अझै पतन सहभाधगिा र यस उमेर मा 
जानीबुझी ठहसंात्मक िेल हेदै पवरुद्ध ससकाउाँछ। 

सैन्य सहभाधगिा आफ्नो मतृ्युको सिाब्लदी सभत्र, रोमी बबर्प र सेन्ट 
गरेर 3 Rd र्िाब्लदी रूपमा लेट रूपमा तनन्दा धियो हुनि पतन, धग्रको-रोमन चचच यस 
कुरा मा पररविचन। धासमचक मा लड्न गनेहरूलाई गनच 1095 ई मा पोप र्हरी 
द्पविीय को अन्िगचि "पापको छूट" र्प्रदान गनच तिनीहरूले पतछ हालसम्म गए। 

येरू्ले "परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ, र उहााँलाई उपासना आत्मा र सत्यिामा 
उपासना गनुचपछच", भन्नुभयो (यूहन्ना 4:24)। यद्यपप, धग्रको-रोमी तिनीहरूले पवसभन्न 
मूतिचहरू र र्प्रिीक को र्प्रयोग समिचन। दस आज्ञा (र्प्रस्िान 20: 4-6) 

2 एन र्िाब्लदीमा साडड चसमा को जस्िै र र्प्रेररि यूहन्ना (1 यूहन्ना 5:21) भनेर पवरुद्ध 
चेिावनी ठदए। 

ठहब्रू पुस्िकका पुस्ष्ट गछच िापतन सािौं ठदन पवश्राम मसीहीहरूको लाधग (ठहब्रू 4: 1-

9) छ, सबै भन्दा जो यसको वररपरर मसीहीधमच कारण  

र्प्रेररि पावलले सैिानको सेवक आफूलाई "धासमचकिाको सेवकहरू" मा पररविचन गनच 
देिा भनेर (: 14-15 2 कोररन्िी 11) चेिावनी ठदए। 

इतिहास, र बाइबल को बाठहर, त्यसैले गरे गनेहरूलाई धेरै धोका मा सफलिा धियो 
भनेर देिाउाँछ। 

सााँचो चचच सिाइएको धियो, िर कठह्यै िेदो 
सााँचो मसीहीहरू िेदो गनच भनेर येरू् र र्प्रेररि पावलले ससकाउनुभयो (मत्ती 5: 10-

12; 10:23; 2 तिमोिी 3:12)। यो धग्रको-रोमन चचच आफ्नो इतिहास मा सामना त्यो 
सत्य हो, जबकक, तिनीहरूले मा सााँचो मसीही मण्डली फरक पतन र्ारीररक िेदो 
अक्सर धिए। 

(तिनीहरूलाई भाग हुन दावी गने र धमचत्यागीहरूले हुन सक्छ हुनि) इतिहास भर 
परमेश्वरको सााँचो चचच मा गैर- कठह्यै र्ारीररक िेदो संगठिि गररएको छ। 

, जो यो कारण मदि: "रहस्य महान ्बेबबलोनलाई" पपएको को र्हीद सन्िहरू रगि 
मा (4-5 र्प्रकार् 17) धियो भनी बाइबल ससकाउाँछ। बाइबल साि- आधाररि "रहस्य 



बेबबलोन महान"् परमेश्वरको तनन्दा गने अपपवत्र सम्बन्ध मा दतुनया 'सरकारको 
अस््झयो धियो भनेर ससकाउाँछ (cf. र्प्रकार् 17: 1-9,18; 18: 1-10)। 

ककनभने र्ारीररक रोमन र अन्य नेिाहरूससि समझौिा को, को धग्रको-रोमन चचच 
मात्र इतिहास भर पवसभन्न आधिचक कायाचन्वयन, तिनीहरूले पतन येरू् र उहााँको मूल 
अनुयायीहरूलाई जस्िै अभ्यासहरू राख्नको लाधग हत्या सााँचो मसीहीहरूले यस्िा 
रािन पवश्राम ठदन (र्प्रेररि रूपमा, भए 13: 13-15; 18: 4; ठहब्रू 4: 9), अरु्द्ध मासु 
परहेज, र तनस्िार 14 औ ंमा रािन। 

र्प्रोटेस्टेन्ट 'सुधारवादीहरूले' पतन धियो मान्छे सर्रु् बस्प्िस्माको गैर-बाइबलीय 
अभ्यास पवरोध गने मारे। 

यो धग्रको-रोमी पतन मसीहीहरूले जस्िै सत्य रूपमा मूल बाइबलीय धासमचक सर्क्षाले 
गनच पकड बाइबबल पपवत्र ठदन पालन, मूति चहरू / र्प्रतिमा / स्वीकार गनच इन्कार 
गरेको, धग्रको-रोमन पादरी को मूतिचपूजक पोर्ाक गनच, पवचार रोम अन्ि र्प्रतितनधधत्व 
िेदो - बेबबलोन।, परमेश्वरको राज्यको ससकाउने गैर-बाइबलीय गनच,' र येरू् ख्रीष्टको 
हजार वषीय र्ासनको ससकाउने, 

यो पतन वास्िवमा धग्रको-रोमी अन्ि समयमा फेरर यो गनेछ ससकाउनु धग्रको-रोमन 
'तनजी भपवष्यवाणीहरू' हो भनेर याद गनच चासो हुन सक्छ। 

परमेश्वरको सााँचो चचच लामो जो परमेश्वरको सेवा गरररहेको गनच दावी िी द्वारा 
िेदो गररएको छ। 2-4: यूहन्ना 16 मा यो चेिावनी ठदए। 

बाठहर trappings र रूप 

चचच इतिहासकारहरूले मूल पादरी ( र्प्राचीन / सेवक / तनरीक्षक) अब रोमन र पूवी 
अिोडक्स क्यािोसलक पादरी र्प्रयोग जस्िा अद्पविीय पठहचान लुगा र्प्रकार लगाउने 
धिएन महसुस। 

मूल मसीही नेिाहरूले सामान्य मान्छे जस्िै लुगा। उहााँले अरूलाई भन्दा धेरै फरक 
लुगा धिएन रूपमा: येरू्, आफूलाई, यहूदा (43-46 मकूच स 14) द्वारा औं् याए गनच 
धियो।एक मसीही नेिा समुधचि पोर्ाक आर्ा धियो, जबकक (cf. मत्ती 22: 11-14), 

र्प्रारस्म्भक नेिाहरूले धेरै फरक सामान्य देखि लुगा छैन। 



यो धग्रको-रोमन पादरी अक्सर सूयच-देविा लाधग पूजाहारीहरू लगाएका भनेर वस्त्र 
र्प्रकार लगाउने। सम्म तिनीहरूले 4 औ ंर्िाब्लदीमा मूति चपूजक सम्राट् र्प्रभापवि 
धिए (अनुयायी धिए र आफ्नो कधिि पररविचन पतछ ससक्का मा पतन 'छपव 
राख्न) पठहरन यस र्प्रकारको रोमी र पूवी अिोडक्स द्वारा अपनाए धिएन। 

के र्प्रोटेस्टेन्ट सेवक बारेमा? िैर, केही, यो (इङ्ग्याण्ड चचच) को धेरै जस्िै, धग्रको-
रोमी रूपमा को समान र्प्रकारको लगाउने गछचन।् 

र अरूलाई? िैर, धेरै सेवक लगाउने कक सेिो कलर बाइबलबाट छैन आउनुभएको 
धिएन। िापतन आधुतनक उ्टो सेिो कलर को 19 औ ंर्िाब्लदीमा आपवष्कार गरेको 
ररपोटचधियो, यो सूयच-पुजारीहरू कस्म्िमा सम्म कफिाच 1000 ई.पू. तिनीहरूलाई केही 
संस्करण लगाएका भनेर दावी गररएको छ 

परमेश्वरको चचच मा सेवकाईमा को धग्रको-रोमी के को धेरै जस्िै पूजाहारीको कलर 
लगाउने छैन। 

के चचच भवन बारेमा? 

यो पठहलो मसीही मण्डली भवन पवर्षे तनमाचण गने 70s पवज्ञापन यहााँ मा नष्ट 
यहूदी मस्न्दरबाट इाँटा बाठहर यरूर्लेममा तनमाचण यसलाई एक 4 औ ंर्िाब्लदीमा मोर्ाको 
र्प्रतितनधधत्व छ भनेर देखिन्छ: 

 

यरूर्लेमको पस्श्चमी ठहल मा चचच माउण्ट भतनएको ससयोन 
 



माधिको भवन 1 सेन्ट र्िाब्लदीमा तनमाचण गरेका गररएको र समयमा यहूदी 
सभाघरहरूमा समान देख्यो पवश्वास छ। िर यो पार, वा समावेर् छैन: यसले सुरक्षाको 
लाधग (8 व्यवस्िा 22) धियो। 

क्रस येरू्को पुनरुत्िान पतछ र्प्राप्ि गरेर धग्रको-रोमी कस्म्िमा 150 वषच को लाधग 
अपनाए धिएन। वास्िवमा अिच सिचहरू अक्सर 'क्रस' र 'टााँग्ने' रूपमा नयााँ तनयममा 
मूल ग्रीक मा 'पोल' र,' क्रमर्िः। 

 जस्िै, एक र्प्रिीक सािै मूति चपूजक सूयच-देविाहरूको लाधग एक र्प्रिीक धिए। मसीही 
भवन यस्िो र्प्रिीक िप्दै परमेश्वरको मान्छे (: 29-32 cf. व्यवस्िा 12) को लाधग 
अनुपयुक्ि हुनेछ। सााँच्चै परमेश्वरको चचच मा िी भवनहरु मा यस्िो र्प्रिीक राख्न 
छैन। 

एउटै पतन धग्रको-रोमन चचच भवन मा को र्प्रयोग को सााँचो हो।  चचच टाढा दषु्टात्मा 
िसाचउन भने छन।् 12 औ ंमा र्िाब्लदीका, को क्यािोसलक सेन्ट बनाचडच रूपमा मूतिचपूजा 
तिनीहरूलाई बबरुद्ध बो्ने लाधग र्प्रससद्ध धियो, अझै धेरै र्प्रससद्ध भवन 
(क्यािोसलक को धगरजाघर जस्िै) तिनीहरूलाई छ। 

त्यहााँ उपासनाको समुधचि अलंकृि स्िानहरू िाउाँ  हुन सक्छ गदाच (जस्िै 1 राजा 6), 

त्यहााँ म यहााँ बिाउन चाहन्छु का्पतनक किा छ। को "इस्न्डयाना जोन्स" कफ्म 
मध्ये, धेरै मातनसहरूले येरू्लाई उहााँको अस्न्िम तनस्िार (cf. लूका 22:20) समयमा 
बाठहर कधिि पपए कक कप लाधग देि धिए। एक दृश्य धेरै कप संग िासलका 
देिाए। यो पतन आए र र्प्रयास गने मान्छे को पवसभन्न देिाए गलि कप-रूपमा, 
चलधचत्र अनुसार गलि कप छनौट र यो मतृ्यु पररणाम संग छोड्न सुरु। नेितृ्व 
चररत्र, इस्न्डयाना जोन्स, कप, दवुै अलंकृि र सादा को चयन देिेपतछ, ठटप्न एक 
महंगा देखिने एक िाले। त्यो ि, को र्प्रभाव केही यसो "येरू्ले ससकमी धियो र 
उहााँका चेलाहरू माखझहरु धिए। त्यहााँ उहााँले एक सुन कप धियो कुनै िररका हो। 
"त्यसैले, इस्न्डयाना जोन्स महंगी कप िल रािे। त्यसपतछ उहााँले चलधचत्र अनुसार 
सही कप धियो जो सस्िा देि कप, छातनएको र बस्िे। 

मेरो बबन्द?ु 



को इस्न्डयाना जोन्स किा क्पना हो िापतन वास्िपवक जीवनमा केही मातनसहरू 
पुरानो र नयााँ दवुै मा भवनहरु मा बाठहर उपस्स्िति, टेसलसभजन र्प्रस्िुति, पोर्ाक, 

आठद मा धेरै जोड, परमेश्वरको उहााँले बाठहरी द्वारा न्याय गदैन यो स्पष्ट छ कक 
बनाउाँछ िााँउ मातनसहरूले जस्िै उपस्स्िति के (1 र्मूएल 16: 7; मत्ती 7: 21-23, 23: 

27-28)। उहााँले एक पवर्षे राम्रो वक्िा (2 कोररन्िी 10:10) धियो: र्प्रेररि पावलले यो 
स्पष्ट हुनि उहााँले परमेश्वरले छान्नुभएको धियो (10-18 र्प्रेररि 9) भनेर गरे। र 
यसमचया (यसमचया 1: 6): एउटै मोर्ाले (10-14 र्प्रस्िान 4) को सााँचो धियो। पावलले, 

मोर्ा, र यसमचया सबै राम्रो आफ्नो लेिहरू लाधग जातनन्छ। 

मसीहीहरूले सही सत्य (2 तिमोिी 2:15) को र्ब्लद पवभाजन गनच र्प्रोत्साहन र जो 
परमेश्वरको मापदण्ड (cf. 2 तिमोिी 3:16), र बाठहर उपस्स्िति (2 कोररन्िी छन ्
धमचर्ास्त्रीय मापदण्ड भर (यूहन्ना 5:39), छन ्10: 7-11), पवश्वासी भई सत्य बो्ने 
र जो छ जो तनधाचरण गनच र्प्रयास गदाच सााँचो मसीही मण्डली छ। 

सााँचो चचच परमेश्वरको राज्यको सााँचो सुसमाचार र्प्रचार 

येरू्ले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार र्प्रचार आयो: 
पश्चात्ताप तिमीहरू र सुसमाचार पवश्वास: येरू् परमेश्वर, 15 को राज्यको 
सुसमाचार र्प्रचार अतन यसो भन्दै समय पूरा भएको छ, र परमेश्वरको राज्य 
नस्जकै छ,गालीलमा आए। (मकूच स 1: 14-15, KJV) 

येरू्ले आफ्ना अनुयायीहरूलाई राज्यको सुसमाचार पवश्वास गनच अपेक्षक्षि। उहााँले 
Parables मा यसको बारेमा कुरा (जस्िै मत्ती 13: 3-50; मकूच स 4: 2-12; लूका 13: 20-

21) धेरै यो उमेर मा परमेश्वरको राज्यको रहस्य (मकूच स 4 बुझ्न ियार धिए: 11; 

मत्ती 13: 10-11)। 

उहााँको अनुयायीहरूलाई सािै राज्यको सुसमाचार को घोषणा संग समावेर् हुन भनेर 
येरू्ले ससकाउनुभयो: 

र राज्यको यो सुसमाचार साक्षी रूपमा सबै संसारमा सब जातिहरूलाई र्प्रचार 
गररनेछ, त्यसपतछ अन्ि हुनेछ। (मत्ती 24:14) 

म आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गनच तिनीहरूलाई ससकाउन पपिाको नाम र 
पुत्रको र पपवत्र आत्मा, 20 को तिनीहरूलाई बस्प्िस्मा यसकारण गएर सबै 



देर्का जातिहरूलाई चेला बनाओ,; र लो, मैले िपाईंलाई सधैं, पतन उमेर को 
अन्ि गनच हुाँ। (मत्ती 28: 19-20) 

साक्षी रूपमा संसारमा परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार र्प्रचार हामी राज्य सन्देर् 
सबै जातिका पुग्न छन ्भन्ने हो। अतन परमेश्वरले (यूहन्ना 6:44) भतनएको छ कक 
र्प्रतिकक्रया सक्छ गनेहरूका लाधग, हामी ि येरू्ले आज्ञा सबै ससकाउन र्प्रयास गछचन।् 

उहााँको पुनरुत्िानपतछ येरू्ले परमेश्वरको राज्यको बारेमा आफ्ना चेलाहरूलाई 
ससकाउनुभयो: 

उहााँले पतन आफूलाई तिनीहरूलाई देिेको चालीस ठदन र परमेश्वरको राज्यको 
लाधग कुराहरू कुरा भइरहेको धेरै भूल र्प्रमाणहरू द्वारा उहााँको कष्ट, पतछ 
जीपवि र्प्रस्िुि। (र्प्रेररि 1: 3) 

र्प्रेररिहरूले पतछ परमेश्वरको राज्यको आउाँ दै संसार सरकारको उही सन्देर् (जस्िै 
र्प्रेररि 19: 8) भनेर र्प्रचार, अझै पतन रूपमा परमेश्वरको सिि चचच गछच। राज्यको 
सुसमाचार र्प्रचार पवगिमा सिावट ्याएको छ र पतन धेरै पदहरू अनुसार (मत्ती 
24 एक आउाँ दै सिावट ठट्रगर हुनेछ: 9-14; मकूच स 13: 10-13; cf. लूका 21: 12-19; 

दातनयल 11: 28-35)। 
 
सााँचो र मूल सुसमाचार सन्देर् आज ससकाउन गनच छ: 

म िपाईंलाई एउटा फरक सुसमाचार, 7 छ अको छैन गनच, उहााँबाट यति चााँडै 
ख्रीष्टको अनुग्रह िपाईं भतनन्छ जो टाढा िो्दै हुनुहुन्छ कक ; िर त्यहााँ 
िपाईं केही गने समस्या र ख्रीष्टको सुसमाचार गनच चाहन्छु। 8 िर पतन यठद 
हामी, वा स्वगचबाट एउटा दिू, हामी िपाईंलाई र्प्रचार के भन्दा िपाईं कुनै पतन 
अन्य सुसमाचार र्प्रचार, उहााँलाई श्रापपि होस।् 9 रूपमा हामी त्यसैले अब म 
कुनै िपाईं र्प्राप्ि गरेका के भन्दा िपाईं कुनै पतन अन्य सुसमाचार र्प्रचार 
भने, फेरर भन्न, अतघ भने छन ्म अठहले मातनसहरू राजी गछचन,् 

वा परमेश्वर, उहााँको श्रापपि हुन 10 गरौं।? वा मैले मातनसहरूलाई िुर्ी पानच 
चाहन्छौ? म अझै पतन मातनसहरू िुसी यठद लाधग, म ख्रीष्टको हुन 
धियो। (गलािी 1: 6-10) 



यो धेरै परम्परा र मातनसहरूको र्प्रािसमकिाहरू सभन्न रूपमा धेरै राज्यको 
सुसमाचार सन्देर् ससकाउन छैन। येरू्ले पथृ्वीमा र्ासन गनच फेरर आउाँ दै छ (cf. 

लूका 19:; मत्ती 6:10; 11-12 र्प्रकार् 5: 9-10; 20: 4-6) र उहााँलाई उहााँको सन्िहरू 
लाधग इनाम ्याउनेछ (यरै्या 40 : 10; 62:11)। 

दिुःिको कुरा, बरु येरू् परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार बारेमा ससकाउनुभयो के 
ससकाउने, धेरै सट्टा मुख्य रूप येरू्को व्यस्क्ि को आफ्नो संस्करण ससकाउाँछ केही 
गलि पवचार छ कक र्प्रचार (हाम्रो तनिःरु््क पुस्स्िका परमेश्वरको राज्यको 
सुसमाचार पतन हेनुचहोस)्। अन्िराचस्ष्ट्रय सहयोग पथृ्वीमा र्ास्न्ि र संवदृ्धध ्याउन 
हुनेछ। 

यसबाहेक, धेरै 'को संस्करण बारी मातनसहरूलाई बिाउन छन ्-त्यो पतन गलि 
सुसमाचार (: 6-9 गलािी 1) छ। बाइबल परमेश्वरको बारी गनच ससकाउाँछ (योएल 
2:13; र्प्रेररि 26:20), र चचच इतिहास भनेर र्प्रारस्म्भक मसीहीहरूले बारी छैन न ि 
येरू्को आमा मररयम (पतन तनिःरु््क पुस्स्िका, को को सिि इतिहास हेनुचहोस ्
venerate देिाउाँछ चचच)। 

सााँचो चचच िूलो हुन मातनन्छ धियो? 

रोमन क्यािोसलक चचचको मसीहीधमच गनच दावी सम्बन्ध संग सबै भन्दा िूलो चचच 
हो। यो कठहले कााँही रूपमा नै जनाउाँछ िापतन "चचच," यो परमेश्वरको सााँचो चचच छ 
कक यसको आकार र्प्रमाण छ? 

वा सानो समूह एउटा सानो समूह र / वा संग्रह वास्िवमा सााँचो चचच को लडी हुन 
सक्छ? 

को 21 औँ र्िाब्लदीमा येरू्को सााँचो चचच संसारबाट हुनेछ वा हुन एक र्प्रमुि िेलाडी 
अत्यधधक संसारको राजनीतिक दृश्य संलग्न? 

िैर, येरू् र र्प्रेररिहरू सााँचो चचच सानो भनेर ससकाउनुभयो: 



यो िपाईं राज्य ठदन आफ्नो पपिाको राम्रो िुर्ी छ लाधग, डर छैन, सानो 
बगाल। (लूका 12:32) 

लाधग उहााँले ककनभने र्प्रभु एक बनाउनेछ काम पूरा र यसलाई धासमचकिामा 
घटाउनुहुनेछ हुनेछ इस्राएलका सन्िानहरू संख्या समुिको बालुवा रूपमा हुन 
यद्यपप, र्षे सुरक्षक्षि गररनेछ "28: यरै्या पतन बाठहर रुस्न्छन ्पवषयमा 
इस्राएलका। पथृ्वीमा छोटो काम (रोमी 9: 27-28)। 

िैपतन त्यसपतछ, यस विचमान समयमा त्यहााँ अनुग्रहको चुनाव अनुसार बााँकी 
रहेका छ। (रोमी 11: 5) 

(20:16 13-14 मत्ती 7) येरू्को पवर्षे मात्र केही रूपमा भन्दा पवनार् तनम्त्याउाँछ 
भन्ने व्यापक िररका जाने यो उमेर मा अनन्ि जीवन बाटो भनेर हुनेछ 
ससकाउनुभयो।उहााँले पतन धेरै र्प्रवेर् गनच सलनु धियो, िर यो फेला (लूका 13:24) 

ससकाउनुभयो। 

पवश्वासीहरूको एक धेरै सानो र्रीर सााँचो र सबै भन्दा वफादार चचच हुन सक्छ 
भने, यो परमेश्वरको मुख्य रूप चचच उमेर समयमा अपेक्षाकृि केही माफच ि काम 
गरररहेको छ कक अिचमा बनाउन गदैन? सबैभन्दा मसीहीहरूले स्पष्टििः कक 
वास्िवमा र्ङ्का। 

भपवष्यवाणी गरेझैं धेरै परमेश्वरको कसरी काम गछच बेवास्िा गरेका छन ्(जकररया 
4: 6-9; यूहन्ना 6:44) र "सानो कुरा को ठदन अवहेलना" (जकररया 4:10)। 

सााँचो चचच एक र्हर रहन सकेन? 

सााँचो मसीही मण्डली को मुख्यालय यस्िो रोम वा को रूपमा एक र्हर मा रहन 
धियो? धेरै लािौं ि लाग्छ जस्िो देखिन्छ। 

यद्यपप, र्प्रेररि पावलले अनुसार, कक असम्भव धियो। तिनले यस्िो लेिे के (एक 
र्प्रोटेस्टेन्ट र धमचर्ास्त्रको दईु क्यािोसलक अनुवाद िल देिाइएको छ) ध्यान 
ठदनुहोस:् 



यहााँ हामी कुनै जारी र्हर छ, िर हामी आउने एक िोज्छन।् (ठहब्रू 13:14 

रूपान्िररि) 

हामी यहााँ एक स्िायी र्हर: िर हामी आउन छ जो कक िोज्न (ठहब्रू 13:14, 

NT)। 

त्यहााँ हामीलाई यहााँ कुनै स्िायी र्हर हो; हामी हुन अझै छ जो एक 
िोस्जरहेका छन।् (ठहब्रू 13:14, नयााँ यरूर्लेम बाइबल, NJB)। 

कुरा स्पष्ट छ आउन छ जो र्हर सम्म मसीहीहरूको लाधग एउटा स्िायी र्हर 
त्यहााँ हुन, भनेर पावलले ससकाउन छ ( "नयााँ यरूर्लेम" र्प्रकार् 21 को: 2)। िसिच, 
पावलले रोम सठहि कुनै मानव र्हर, पवश्वासीहरूलाई लाधग एउटा स्िायी मुख्यालय 
'र्हर हुन सक्ने ससकाउने छ। 

नयााँ तनयममा अनुसार, सााँचो सर्क्षा (1 तिमोिी 4:16; 2 तिमोिी 3: 14-16; गलािी 2: 

5; कलस्सी 1: 21-23; यहूदा 3; र्प्रेररि 14: 21-22) र भ्राि-ृर्प्रेम (मूल ग्रीक मा, ठहब्रू 13: 

1), एक भौगोसलक स्िान, जारी गररन्छ। परमेश्वरको सिि चचच मूल र्प्रेपषिहरूको जस्िै 
धासमचक सर्क्षाले संग जारी र र्प्रेम अभ्यास गनच र्प्रयासरि छ। 

हामीलाई येरू्ले स्िान सम्बन्धमा चचच भपवष्य नेितृ्व ससकाउनुभयो के मा िप 
हेरौं: 

र िपाईं मेरो नाम लाधग सबै मातनसहरूलाई हुनेछ, िर अन्ि तनस्म्ि 
लाधगरहने हुनेछ कक उहााँले उहााँले सुरक्षक्षि गररनेछ 23 अतन तिनीहरूले, यस 
र्हर मा िपाईं िेदो गनेछन ्अको मा भाग्न। (मत्ती 10: 22-23, DRB) । 

िपाईं सावचभौसमक मेरो नाम को िािा मा घणृा गररनेछ; िर अन्ि गनच दृढ 
िडा गने जो कोही सुरक्षक्षि गररनेछ 23 तिनीहरूले, एक सहरमा िपाईं िेदो 
भने अको र्रण सलन। र तिनीहरूले िपाईंलाई सिाउन भने, अको र्रण 
सलन। म तिमीलाई सत्य, िपाईंले मातनस आउाँछ पुत्र अतघ इस्राएलका र्हरहरू 
को राउन्ड गएका छैनन ्गरेका छन।् (मत्ती 10: 22-23, NJB) 



मसीहीहरूले लाधगरहन र पवश्वासमा जारी छन।् येरू्ले अझ आएको छैन र 
प्यालेस्टाइनमा त्यहााँ भएको जे मसीहीहरूले कक भौगोसलक क्षेत्र मा सबै र्हर 
माफच ि िेदे गररएको छ येरू्ले यो यसो देखि (को यो सुतनस्श्चि मदि)। िसिच, 
येरू्ले स्पष्ट कक प्यालेस्टाइनको क्षेत्र छन ्िी भन्दा बढी र्हर बिाइरहेका धिए। ( 

"इस्राएलका र्हर" द्वारा यस पवदेर् र्प्रति याकूब 1 छररएका धिए इस्राएलका कुल 
समावेर्:। 1 र मात्र िी मसीहीहरूले र्रण सलन लाधग इजरायल वा प्यालेस्टाइन 
सामान्यििः भतनन्छ क्षेत्रमा) 

िसिच, येरू् र र्प्रेररि पावलले ससकाएको के आधारमा, बन्द गनच 2,000 वषच सककएन 
सााँचो मसीही मण्डलीको लाधग र्प्रेपषिहरूको जस्िै उत्तराधधकारी संग एक स्िायी 
र्हर दाबी गने चचच। यद्यपप, इतिहास परमेश्वरको सााँचो चचच को मुख्यालय 
यरूर्लेममा मूल देखि र्िाब्लदीयौंको भर पररविचन भएको छ भनेर देिाउाँछ देखि 
(र्प्रेररि 2) संभवििः युरोप स्माइनाच एस्न्टओकमा (र्प्रेररि 11:26) एकफसस (पवसभन्न 
र्हर) पवसभन्न स्िानहरू मा गनच उत्तर अमेररका मा, यो यस्िो (क्यासलफोतनचया को 
पांच र्हरहरु क्षेत्रमा हाल आधाररि छ जो) परमेश्वरको सिि चचच रूपमा एक 
समूह सााँचो मसीही मण्डली हुन सक्ने एक धचन्ह हो। 

िसिच, एक "स्िायी र्हर" को यो कमी पतन ठदनले ििाकधिि 'र्प्रेपषिहरूको जस्िै 
देखु्नहुन्छ' िी चचच रोम, एस्न्टओक, यरूर्लेम, अलेक्जेस्न्िया, को, र अन्यत्र मा बहु 
र्िाब्लदीका तनरन्िरिा दाबी गने एक 'र्प्रमाण' हो। 

सायद यो पतन बाइबलले 'िूलो र्हर' साि-पहाडी मा बस्छन भनेर (: 9, 18 र्प्रकार् 
17) पवर्षे तनन्दा उ्लेि गनुचपछच। रोम र को क्यासलफोतनचया को पांच र्हरहरु क्षेत्र 
छैन रूपमा जहााँ 'साि- र्हर, हुन मातनन्छ। 

पवश्राम ठदन पालन ससकाउनुभयो र जारी गनच धियो 

आइिबार जस्िै गने मसीहीधमच कायच सबैभन्दा मसीहीहरूको लाधग बााँकी ठदन छ 
िापतन, कक किै बाइबल ससकाइएको छ। आइिबार, आफै, मूति चपूजक सरकारी 



अधधकारीहरूले र मूतिचपूजक सूयच-परमेश्वरको उपासना संग समझौिा को माध्यम ले 
मसीही संसारमा र्प्रवेर्। 

पुरानो तनयमका सािौं ठदन पवश्राम परमेश्वर र उहााँको मातनसहरू (: 13-18 र्प्रस्िान 
31) बीच एक धचह्न धियो भनेर ससकाउाँछ। 

िर के नयााँ तनयमका बारेमा? नयााँ तनयममा स्पष्ट देिाउाँछ येरू्ले (लूका 4:16, 21; 

6: 6; 13:10) भनेर सािै र्प्रेपषि र पवश्वासी (र्प्रेररि 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; 

ठहब्रू 4: 9-11) सािौं ठदन पवश्राम (अंगे्रजी पात्रो मा र्तनबार भतनन्छ जो राखिएको)। 

केही उपासनाको यो ठदन पररविचन र मसीहीहरूको लाधग रहन असभर्प्रेररि धिएन 
धियो भनेर भन्न िापतन, नयााँ तनयममा नै वास्िवमा ससकाउाँछ (एक र्प्रोटेस्टेन्ट र 
दईु रोमन क्यािोसलक अनुवाद िल देिाइएको संग) के नोठटस: 

। पतन परमेश्वरको पवश्राममा र्प्रवेर् गने जो कोही लाधग 10 आफ्नै 
कामबाट, हामीलाई, यसकारण कक बााँकी र्प्रवेर् गनच हरेक र्प्रयास गरौं परमेश्वरले 
आफ्नो 11गनुचभयो जस्िै िण्डमा,; त्यहााँ, त्यसपतछ एक परमेश्वरको मान्छे को 
लाधग पवश्राम-बााँकी रहन्छ कुनै एक आज्ञा नमान्ने आफ्नो उदाहरण (: 9-11, 

नयााँ संर्ोधधि संस्करण ठहब्रू 4) तनम्न द्वारा पिन हुनेछ भनेर। 

त्यहााँ अझै पतन हुन, त्यसैले एक सािौं ठदन परमेश्वरको मान्छे को 
लाधग, आराम को स्िान र्प्रवेर् गनच 10 देखि आफ्नो काम पतछ आराम गनच, 
परमेश्वरले आफ्नो पतछ जस्िै सुरक्षक्षि आराम गनुचपछच  छ। 11 हामीलाई, 

त्यसपतछ, र्प्रेस अगाडी यो स्िान र्प्रवेर् गरौं बााँकी को, या िपाईं केही पवश्वास 
गनच र नष्ट नगदाच यस उदाहरण र्प्रतिसलपप सक्छ (ठहब्रू 4: 9-11, NJB)। 

।। त्यसैले त्यहााँ परमेश्वरको मान्छे को लाधग एक बााँकी छ 10 को लाधग 
आफ्नो पवश्राममा र्प्रवेर् छ, त्यही पतन भएकोछ उसको काम बाट, हामीलाई 
पवश्राममा र्प्रवेर् गनच त्यसैले गरौं परमेश्वरले आफ्नो 11 जस्िै पवश्राम; कुनै पतन 
मातनस नत्र को नै उदाहरण फस्न (ठहब्रू 4: 9-11, द को मूल र सााँचो नयााँ 
तनयमको 1582)। 



इतिहास पवश्राम-पालन गरेमा र्ाही अधधकारीहरूले र मातनसहरूको द्वारा बावजुद 
इतिहास भर राखिएको धियो भनेर देिाउाँछ। र्प्रसार मूल चचच देखि यरूर्लेममा 
एसर्या माइनर, अफ्रीका, युरोप र एसर्या र्प्रारस्म्भक र्िाब्लदीपतछ ई पवश्राम-पालन 
गरेमा पवश्राम-रािन र्िाब्लदीयौंको भर भयो गरेका दस्िावेज र 1600s भन्दा कुनै 
पतछ पस्श्चमी आए छ। 

कक 21 सेन्ट र्िाब्लदीमा सम्म पवश्राम ठदन पालन गनच जारी एक चचच मात्र नयााँ 
तनयममा अनुसार परमेश्वरले मातनसहरूलाई सााँचो चचच हुन सक्छ (ठहब्रू 4: 4 र्ो यो 
पवश्राम बााँकी सािौं ठदन सम्बस्न्धि छ)। 

आज धेरै यस बारे पपवत्र बाइबलले के ससकाउाँछ नबुझेका एउटा कारण केही 
अनुवादकहरू जानीबुझी ग्रीक र्ब्लद  (ςαββατισμóς) ठहब्रू 4 मा फेलागरेको छ: 9। यो 
पररविचन पतन  संस्करण (18 औ ंर्िाब्लदीमा पररविचन) को रूपमा जातनन्छ, यो नयााँ 
करारका संस्करण गछच रूपमा र्प्रोटेस्टेन्ट KJV र रूपान्िररि यो  सबै िीन ', बााँकी' 
रूपमा र्ब्लद त्यहााँ फरक ग्रीक र्ब्लद (katapausin रूपमा ), नयााँ तनयममा 'बााँकी' रूपमा 
अनुवाद छ जबकक।  स्पष्ट सबै स्वीकार हुनेछ भनेर एक 'पवश्राम-आराम' र इमानदार 
पवद्वानहरूको बुझाउाँछ । ककनभने को, आज भन्दा सािौं ठदन पवश्राम पवर्षे नयााँ 
तनयममा मसीहीहरूको लाधग धियो भन्ने महसुस छैन। 

पपवत्र ठदन र मुस्क्िको परमेश्वरको योजना 

उत्पपत्त 1:14 मा परमेश्वरले उहााँले केही रोर्नी गरे भनी उ्लेि (जस्िै सूयच र 
चन्ि) पपवत्र ठदन / धासमचक येरू् दावी अझै केही गने चाडहरूमा 
(परमेश्वरको वचन अनुवाद),बन्द धचनो राख्न। 

लेवी को पुस्िकको 23 rd अध्यायको बाइबल परमेश्वरको चाडहरूमा र पपवत्र सबै 
सूचीबद्ध छन।् तिनीहरूले सािौं ठदन हो पवश्राम, तनस्िार, अिसमरी रोटी, 
पेस्न्िकोसको, िुरही को भोज, र्प्रायस्श्चिको ठदन, को भोज को ठदन, र अस्न्िम 
ठदन। जबकक धेरै तिनीहरूलाई कल "यहूदी," िथ्यलाई येरू्ले आफ्ना चेलाहरूलाई, र 
आफ्नो र्प्रारस्म्भक पवश्वासी अनुयायीहरूलाई तिनीहरूलाई पालन छ। िसिच, 



तिनीहरूले परमेश्वरको सिि चचच मा िी द्वारा राखिन्छ। यी बाइबलीय पपवत्र ठदन 
मुस्क्िको परमेश्वरको योजना पठहलो र येरू्को दोस्रो आगमनमा र मदि र्ो तिर 
इंधगि। 

धेरै र्प्रारस्म्भक मसीहीहरूले भनेर अपेक्षा भन्ने महसुस गनच छक्क हुनेछ लगभग 
सबै कठह्यै बस्ने सुरक्षक्षि र परमेश्वरको अनन्ि राज्यको भाग धियो। पतन 
र्प्रारस्म्भक धग्रको-रोमन यस्िो सलयोन को, अलेक्जेस्न्िया को अजचन, को गे्रगरी, र 
समलान को एम्ब्रोस रूपमा समिचकहरूको कक ससद्धान्िलाई कम्िीमा अंर् 
ससकाउनुभयो। 

यो ससद्धान्ि 'हराएको' धियो कारण को भाग कम र धग्रको-रोमी को कम राम्ररी 
तिनीहरूले 2 एन र्िाब्लदीमा तनस्िार पररविचन पवर्षे गरी पतछ बाइबलीय पपवत्र ठदन 
राख्न भनेर धियो। लगभग सबै पपवत्र ठदन अिोडक्स बबर्प यूहन्ना सम्राट् (ठहम्मि 
गने तनस्िार को बाइबलीय समति राख्न जारी धियो िी लाधग मतृ्यु दण्ड घोषणा 
गने), सािै लेट 4 औ ंर्िाब्लदीमा लाओडडससया को पररषद जस्िै तनन्दा धिए । जस्िै 
बयान, सािै, को मूतिचपूजक सम्राट् पठहले कक र्िाब्लदीमा द्वारा, "हामीलाई ि घीन 
यहूदी भीड संग साधारण केही होस,्" पतन एक भूसमका िे्यो। 

मुस्क्िको योजना ज्ञान को हातन अको कारण 5 औ ंर 6 औ ंर्िाब्लदीपतछ मा को 
तनन्दा धियो। अजचन (पतन आफ्नो मुस्क्ि मा) धेरै कमीकमजोरी धियो, जबकक उहााँले 
सुरक्षक्षि वा यो उमेर दषु्ट िी लाधग मुस्क्िको लाधग मौका आफ्नो सर्क्षा 
समावेर्।  को रोमन क्यािोसलक ससद्धान्ि तनन्दा धियो कठहलेकााँही पतछ (हुनि 
पूवी अिोडक्स र र्प्रोटेस्टेंट स्वीकार गरे) एक गैर-बाइबलीय वैकस््पक रूपमा 
अपनाए गरेको देखिन्छ। 

परम्परागि, रोम को चचच र र्प्रोटेस्टेन्ट चचच भनेर अब मुस्क्िको मात्र ठदन छ 
ससकाउन छ र त्यो सबै यस उमेर मा सुरक्षक्षि छैन (पािाल / गेहेन्ना मा 
अनन्िको बा्न हुनि विचमान दतुनयावी र आन्दोलनहरु यस मई जा संग 
पररविचन)। पूवी अिोडक्स लामो बारे आरक्षण गरेको छ, र परमेश्वरले सेिो ससहंासन 



न्याय (cf. र्प्रकार् 20: 11-13) को समयमा मानविा बााँकी धेरै सुरक्षक्षि गनच सके यसो 
छन,् िर केही छन ्(जी पतछ्लो कुराहरू र अस्न्िम घटनाहरू। सी 1979. समसनरी # 

E95h पपवत्र संरक्षण रूसी अिोडक्स चचचका। लस एन्जलस)। तनश्चय को अिोडक्स 
कमीको कारण को भाग तिनीहरूले सााँच्चै बाइबलीय पपवत्र ठदन राख्न भनेर छैन न 
ि तिनीहरूले मसीहीहरूको लाधग भनेर सााँचो अिच बुझ्न के छ। परमेश्वरको पपवत्र 
ठदन िस्वीर मद्दि मानविा लाधग परमेश्वरको योजना। 

परमेश्वरको सिि चचच मा हामी येरू्ले आफ्ना चेलाहरूलाई र यस्िो स्माइनाच र साडड चस 
को को राखिएको नेिाहरूले परमेश्वरको अन्यजातिका-क्षेत्र चचच रूपमा आफ्नो 
पवश्वासी अनुयायीहरूलाई जस्िै बाइबलीय पपवत्र ठदन राख्न। 

बाइबबल पपवत्र ठदन राख्दै मुस्क्ि र अनुग्रहको परमेश्वरको सााँचो योजना सााँचो 
मसीहीहरूले सम्झना ठदलाउाँछ। परमेश्वरको सिि चचच पपवत्र ठदन र्प्रत्येक मुस्क्िको 
परमेश्वरको योजना संग बााँध कसरी (हेनुचहोस ्पतन हाम्रो तनिःरु््क पुस्स्िका िपाईं 
परमेश्वरको पपवत्र ठदन वा रै्िातनक बबदा मनाउने गनुचपछच?) बुझ्नुहुन्छ 

बाइबल स्पष्ट येरू् ख्रीष्ट तनस्िार-चाडको िुमाको धियो हाम्रो लाधग बसलदान 
अिसमरी रोटी (: 7-8 1 कोररन्िी 5) संग भोज राख्न हामी भनेर ससकाउाँछ र। हामी 
कक अिसमरी रोटी मद्दि िस्वीर को ठदन हाम्रो जीवनमा बाठहर पाप र कपट राख्न 
र्प्रयास गनच (cf. मत्ती 16: 6-12; 23:28)। 

पुरानो तनयममा र अगौटे फलको ठदन (संख्या गन्िी 28:26) मसीही महत्त्व धियो: 
समेि धग्रको-रोमन चचच पेस्न्िकोसमा पतन सप्िाह को भोज (15-16 लेवी 23) को 
रूपमा उ्लेि भनेर पठहचान। मसीहीहरूले हुनुको अगौटे फलको को पवचार नयााँ 
तनयममा (याकूब 1:18) मा पुस्ष्ट हुन्छ। पुरािन इस्राएलमा, त्यहााँ वसन्ि मा सानो 
बाली र पिन मा एक िूलो बाली धियो। वसन्ि पपवत्र ठदन पेस्न्िकोसको, राम्ररी 
बुझकेा जब परमेश्वरले मात्र मुस्क्िको लाधग अब केही कल छ िस्वीर (; 1 कोररन्िी 
1:26; यूहन्ना 6:44 रोमी 11:15) मद्दि गछच िूलो बाली पतछ आउाँ दै (यूहन्ना 7: 37- 

38)। 



सामान्य मा, धग्रको-रोमन चचच कक पिन मा उत्पन्न बाइबलीय पपवत्र ठदन राख्न 
छैन। तिनीहरूले गरे भने तिनीहरू महसुस हुन सक्छ िुरही िस्वीर को भोज 
परमेश्वरको पथृ्वी र र्प्रकार् अध्याय 8 र 9 र 11 को साि िुरही माफच ि येरू् 
ख्रीष्टको कफिी मा आ सजाय उपायहरु कक: 15-19। जबकक धग्रको-रोमन चचच 
साधारण र्प्रकार् मा िुरही िी पवषयमा (केही यी िुरही रूपमा हेनच) संग के गनच छ 
भन्ने कुरामा सहमि, तिनीहरूले िुरही को बाइबलीय भोजमा पालन गनच कुनै कारण 
हेनुचहोस।् 

अको पिन पपवत्र ठदन र्प्रायस्श्चिको ठदन हो। जबकक मसीहीहरूले बाख्रा टाढा समय 
िस्वीर हजार वषीय र्ासनको दौडान यस पिाउने रै्िानको लाधग बाध्य हुनेछ जब 
देिे,: पुरानो तनयममा, यो ठदन बाख्रा उजाडस्िानमा (1-10 लेवी 16) पिाएको धियो 
जहााँ एक समारोह समावेर् यो अति गठहरो िा्टो मा एक हजार वषच (र्प्रकार् 20: 

1-4)। यो उहााँले लोभ्याउन र त्यो समयमा धोका गनच सक्षम हुने छैन भन्ने हो। 

को भोजमा सैिानको (: 1-6 र्प्रकार् 20) बबना, मातनसहरू परमेश्वरको व्यवस्िा पालन 
हुनेछ जब येरू् ख्रीष्टको हजार वषीय र्ासनको दौडान हुनेछ कक आध्यास्त्मक र 
भौतिक र्प्रर्स्ि िस्वीर। यो रै्िानले छलको संसार मा अब भइरहेको छ के पवपरीि 
छ (र्प्रकार् 12: 9)। रै्िानी छलछाम मसीहीधमच गने सबैभन्दा झूटा सेवक (: 14-15 

2 कोररन्िी 11) द्वारा बहककएका छन ्ककन भाग हो। 

बाइबबल पपवत्र ठदन को अस्न्िम (लेवी 23: 36b) अक्सर चचचका परमेश्वरको सकच ल 
को अस्न्िम महान ्ठदन रूपमा उ्लेि गररएको छ। येरू्ले मा ससकाउनुभयो के 
नोठटस: 

अस्न्िम ठदन मा, भोज को भनेर िूलो ठदन, येरू्ले भन्नुभयो, "यसो भन्दै 
कसैले भने उसलाई मकहााँ आउन र पपउन गरौं उसभएर कराए। 38 रूपमा 
धमचर्ास्त्र आफ्नो हृदय बाठहर भन्नुभयो, छ, मलाई पवश्वास गने उहााँले स्जउाँ दो 
पानी को नदी र्प्रवाह हुनेछ। " (यूहन्ना 7: 37-38) 



यो मुस्क्िको लाधग मौका धियो गरेका सबै सााँच्चै भन्ने अवसर पाउनेछन,् र 
लगभग सबै कक र्प्रस्िाव स्वीकार गने अस्न्िम महान ्ठदन पूरा साि छ। 

लगभग कठह्यै बस्ने सबै मातनसहरूलाई सुरक्षक्षि गररनेछ! 

यो बाइबलीय सत्य ककनभने परमेश्वरको र्प्रेमको येरू्ले लाधग मनच आउनुभयो, छ: 

परमेश्वरको लाधग ि उहााँको मात्र जसले उहााँलाई नष्ट हुाँदैन िर अनन्ि 
जीवन। 17 छ मा लाधग परमेश्वरले संसारको तनन्दा संसारमा उहााँको पुत्र 
पिाउन गनुचभयोमानन छ कक, पुत्र प्यारो ठदनुभएको संसारमा र्प्रेम, िर उहााँलाई 
पवश्व र्ायद सुरक्षक्षि हुन। (यूहन्ना 3: 16-17) 

त्यसैले मायालु परमेश्वर एक नािेदार केही वा संसारको लाधग मनच उहााँको पुत्र 
पिाउनुभयो? 

अक्सर यूहन्ना 3:16 उद्धरण गने र्प्रोटेस्टेंट, संसारको सुरक्षक्षि कक हुन सकेन िर 
कठह्यै बस्ने पवर्ाल बहुमि सधैंभरर सास्िी मा भोग्नेछन ्भनेर ससकाउाँछ गछचन। छ 
मुस्क्िको योजना को र्प्रकार भनेर सबै-जान्नु र र्प्रेम धियो साि आए छ जो 
परमेश्वरको? बाइबल सबैलाई अब सुरक्षक्षि गनच सककन्छ भन्ने पवचार समिचन 
गनुचहुन्छ? भने, कक तनष्पक्ष छ? 

परमेश्वरले सबै िाह भएकोले र सबै र्स्क्िर्ाली र (1 यूहन्ना 4: 8,16) र्प्रेम छ, 

परमेश्वरको सबैभन्दा पूवचतनधाचररि धियो अनन्ि सास्िी गनच कठह्यै बस्ने? 

न 

पक्कै पतन परमेश्वरको वास्िवमा काम एक योजना छ पयाचप्ि बुद्धधमानी हुन्छ। 

रोमी 9: 14-15 यसो भन्छ: 

"हामी त्यसपतछ के भनौं? परमेश्वरले त्यहााँ अधमच हो? होइन! 15 उहााँले 
मोर्ालाई भन्नुहुन्छ लाधग," म कृपा म कृपा हुनेछ जसलाई मा हुनेछ, र म 
दया हुनेछ जसलाई मा दया हुनेछ। " 



हामी परमेश्वरले यस युगमा मुस्क्िको लाधग पुरानो तनयममा इस्राएलका भाग 
छान्नुभएको िाहा छ, र केही, कुनै पतन भने, अरूलाई। सबै हुनेछ भने कसरी त्यो र्प्रेम 
हो? 

बाइबल धेरै जानीबुझी यो उमेर (: 37-40 यूहन्ना 12) मा गररएको छ भनेर 
ससकाउाँछ। (16-18 यरै्या 42 cf. यूहन्ना 9:41) यो उमेर मा लागेकाहरू अझै पतन 
मौका छ। पतन ध्यान ठदनुहोस:् 

म फेरर यो मान्छे माझमा एक अद्भुि काम हुनेछ ... 24 यी आत्मा मा समझ 
हुनेछ पतन गने, अतन सर्क्षा ससक्न हुनेछ गुनासो गनेहरूलाई। (यरै्या 29: 

14,24) 

त्यहााँ परमेश्वरको (रोमी 2:11) कुनै पक्षपाि छ। त्यहााँ सबै "सबै हाम्रो परमेश्वरको 
मुस्क्िको देख्न ेपथृ्वीको अन्त्य" (यरै्या 52:10) को रूपमा लाधग मौका हुनेछ। 

त्यहााँ एउटा मात्र नाम स्वगचमा अन्िगचि जो बचि गनच सककाँ दैन मातनसहरूलाई छ 
(र्प्रेररि 4:12) र येरू् ख्रीष्ट (र्प्रेररि 4:10) हो। देखि मानविा को सबै भन्दा येरू्को 
बारेमा सत्य, र "सबै र्प्राणी परमेश्वरको मुस्क्िको देख्न"े कठह्यै सुनेका छ (लूका 3: 

6), त्यहााँ सबै मुस्क्िको हाससल गनच को लाधग एक मौका हुनेछ (यरै्या 52:10, 56: 

1) - यो उमेर वा उमेर मा आउन (cf. मत्ती 12: 31-32; लूका 13: 29- 30)। (समयमा 
सााँचो मसीहीहरूले र्प्रति र्प्रकार् 20 पठहलो पुनरुत्िान मा िडा छन ्रूपमा: 5-6) यो 
भपवष्यमा उमेर दोस्रो पुनरुत्िान पतछ आउाँछ र सेिो ससहंासन न्यायको समय 
(र्प्रकार् 20: 11-12) समावेर् छ। यरै्या (यरै्या 65:20), सािै रोमन र अिोडक्स 
क्यािोसलक सेन्ट, आउन यस पवर्षे उमेर बारेमा एक सय वषच लामो हुनेछ भनेर 
ससकाउनुभयो। 

नयााँ तनयमको देिाउाँछ र्प्रेररि पावलले बाइबलीय पपवत्र ठदन पालन गने (जस्िै 
र्प्रेररि 18:21, 20: 6,16, 27: 9; 1 कोररन्िी 5: 7-8)। पावलले बाइबलीय उत्सव (: 20-23 

1 कोररन्िी 10) संग मूतिचपूजक अभ्यासहरू र्ासमल तनन्दा गनुचभयो। पावलले 
आफूलाई आफ्नो जीवनको अन्ि नस्जकै यसो उहााँले सबै अभ्यासहरू यहूदीहरूले 



राख्न आवश्यक राखिएको (र्प्रेररि 28: 17-19)। त्यो लेवी 23 मा सूचीबद्ध सबै पपवत्र 
ठदन समावेर् गनच हुनेधियो। 

र तिनीहरूले सबै बाइबलीय पपवत्र ठदन राख्न छैन: ख्रीष्टलाई (1 1 कोररन्िी 11) 

अनुकरण रूपमा तनयम को रूप मा, धग्रको-रोमन चचच र्प्रेररि पावलको स्लाह उहााँको 
अनुकरण गनच पालन गदैनन।् 

बरु, धग्रको-रोमन चचच पवसभन्न मूतिचपूजक देविाहरूका (स्याटनच, पान, डायना, आठद) 
"रेपच्कगेद" संग बाठहरी मसीही हुन दावी गनच समपपचि ठदन राख्न गछचन। इतिहासका 
िथ्यहरूलाई पालन गरेनन ्कक्रसमस, आइिवार, र्प्रणय, ईस्टर, मररयम को जानुभन्दा, 
आठद र्प्रारस्म्भक सााँचो मसीहीहरू साबबि 

संग सााँचो मसीही मण्डली समझौिा हुनेछ? भने, ककन सबैभन्दा सम्झौिा समूह 
सााँचो र्प्रतितनधधत्व गने मसीहीधमच लाग्छ? ििाकधिि मसीही समूह येरू् र र्प्रेररिहरू 
गरे के को अभ्यासहरू पालना ठदनुहुन्छ? 

पक्कै पतन होइन धग्रको-रोमन-र्प्रोटेस्टेन्ट व्यस्क्िहरूलाई। न ि यस्िो (जो तिनीहरूले 
सुधार दावी, अझै र्प्रोटेस्टेंट संग पाषंड धासमचक सर्क्षाले धेरै साझदेारी) ठदन संन्यासी 
को येरू् ख्रीष्ट (बाइबल अतिररक्ि पुस्िकहरु िपेका), को को चचच, मसीही यहूदीहरू 
अन्य समूह (येरू्को मकूच स 7 मा दोषी िी समान मातनसहरूको परम्परा ससकाउन: 
6-13) यहोवाको साक्षी (येरू् ख्रीष्टको उहााको ईश्वरत्व इन्कार), र। 

यो पपवत्र ठदन राख्न मात्र परमेश्वरको चचच समूह सही समयमा "कफलादेस््फयन 

मसीहीहरूले" मूल पवश्वास गनच र संभवििः छलफल दावी गनच रु्रू गनच सक्छन ्
भन्ने छ। 

रेससस्ट्स र दतुनयावी र इन्िेफैि गतिपवधधयां तनन्दा 

को 21 औँ र्िाब्लदीमा धेरै धासमचक र राजनीतिक नेिा दतुनयावी र इन्िेफैि आन्दोलनहरु 
र्प्रचार छन।् यो दतुनयावी आन्दोलन सबै प ृमसीही परमेश्वरको सामु बराबर हो भनेर 
पवचार गनच िोज्छ, अझै बाइबल बारेमा झूटा सेवक (2 कोररन्िी 11: 14-15) यस्िो 



चेिावनी ठदन्छ र गलि "रहस्य बेबबलोनी" संसारको राजनीतिक नेिाहरूले समावेर् 
पवश्वास (र्प्रकार् 17 : 1-9)। येरू्ले यो उमेर अन्िराचस्ष्ट्रय एकिा, िर पवभाजन (लूका 
12:51) ्याउन छैन आउनुभएको धिएन। (: 4 र्प्रकार् 18;; 6-7 जकररया 2) र संसारबाट 
हुन (याकूब 1:27) मसीहीहरूले भपवष्यवाणी बेबबलोनबाट भाग्न छन।् 

िप र नेिाहरूले पतन यस सठहि अतनवायच सबै धमच परमेश्वरको सामु बराबर हो 
भनेर धचह्नको िोज्छ जो एक एकिा, एकिावाद र्प्रचार छन।् यो केवल कुनै पतन 
सुरक्षक्षि हुन (: 10-12 र्प्रेररि 4) गनच सक्ने येरू्को नाउाँमा माफच ि छ रूपमा यो 
सरासर छ। एकिा उद्देश्य लाधग धासमचक सर्क्षाले सम्झौिा, आठद छली र गलि 
छ:श्राप र्प्रभुको काम गछच जसले छ (यसमचया 48:10)। 

दतुनयावी / धासमचक एकिा र्प्रचार िी पुरानो र नयााँ दवुै पवश्वासको सााँचो एकिा 
येरू्ले कफिाच पतछ नगरेसम्म हुन भनेर ससकाउाँछ भन्ने महसुस गनच जस्िो छैन: 

हामी सबै, ससद्ध मातनसलाई, पवश्वास एकिा गनच र परमेश्वरको पुत्रको 
ज्ञानको आउन ख्रीष्टको पूणचिामा को कद को मापन गनच सम्म। (एकफसी 
4:13) 

"गाऊ र आनस्न्दि, ससयोनका हे छोरी! हेर लाधग, म आउदै छु र म आफ्नो 
बीचमा बास हुनेछ," र्प्रभु 11 "धेरै जातिका त्यस ठदन र्प्रभु गनच सामेल 
गररनेछ भन्छन।्, र तिनीहरू मेरा र्प्रजा हुनेछन।् र म आफ्नो बीचमा बास 
हुनेछ िब िपाईंले सेनाहरूका परमर्प्रभु िपाईं मलाई पिाउनुभएको छ भनेर 
िाहा हुनेछ 12 र र्प्रभु पपवत्र भूसम मा आफ्नो सम्पपत्तको रूपमा यहूदाका 
सम्पपत्त हुनेछ, र फेरर यरूर्लेम चयन गनेछ (जकररया 2।।।: 10-12) 

याद त्यहााँ एक सााँचो पवश्वास छ: 
त्यहााँ एक र्रीर र एक आत्मा, छ िपाईं आफ्नो कल को एक आर्ामा 
बोलाइएका जस्िै; 5 एक र्प्रभु, एउटै पवश्वास, एउटै बस्प्िस्मा; सबै माधि छ, 

जसले सबै माफच ि, र िपाईं सबै मा 6 एक परमेश्वर र पपिा सबै को,। (एकफसी 
4: 4-6) 



एक पवश्वास परमेश्वरको सााँचो चचच मसीही पवश्वास, केही सम्झौिा, दतुनयावी, 
बेबबलोनी (र्प्रकार् 17) येरू्ले नार् हुनेछ भनेर (cf. र्प्रकार् 19) छ। 

जहााँसम्म सााँचो मसीही एकिा, बाइबल येरू्ले लाभ सम्म परमेश्वरको चचच (cf. 

र्प्रकार् 2 र 3) मा डडसभजनका हुनेछ भनेर देिाउाँछ। 

परमेश्वरको सिि चचच मा हामी त्यहााँ धेरै सम्भव (cf. रोमी 12:18), रूप होइन कक 
हामी सबै धमच परमेश्वरको सााँचो चचच बराबर रूपमा पवचार सबै बीच सम्बन्ध, सााँचो 
हुनुपछच भनेर पवश्वास गदाच कक्रस्श्चयन पवश्वास। हामी पतन येरू्को उदाहरण पछ्याउन 
र भन्दा बाइबल परम्परा िप भरोसा गनेहरूलाई तनन्दा गनुच हुनेछ (मकूच स 7: 9-

13)। 

साइन्स, र्प्रमाणहरू, र छनकहरू 

सारांर् मा, यहााँ रूपमा सााँचो मसीही मण्डली धचन्न सहयोग गने संकेि, र्प्रमाणहरू, र 
छनकहरू को एक सूची छ: 

1 मातनसहरूको परम्परा माधि परमेश्वरको वचन राख्छ र यसैले िपेको छैन 
बाइबल (cf. मत्ती 15: 3- 9) को पवरोध गदै छन ्धासमचक सर्क्षाले। 

2. बाइबलीय नाम "चचच" र्प्रयोग गछच (जस्िै र्प्रेररि 20:28; 1 तिमोिी 3: 5)। 

3, मूल पवश्वास (यहूदा 3) को लाधग उत्कट पतन सिावट धम्की अन्िगचि 
(जस्िै र्प्रेररि 5: 27-32)। 

4 इतिहास भर यसको बाइबलीय धासमचक सर्क्षाले तनर्ान (cf. 1 यूहन्ना 2: 6)। 

(मत्ती 26:18 5 लेवी 23) 5 तनसान को 14 औ ंमा तनस्िार राख्छ। 

6 जो पुस्िकहरू र्प्रेररि यूहन्नाको समय देखि बाइबल को भाग धिए ज्ञाि छ 
(cf. 2 तिमोिी 3: 16-17; र्प्रकार् 1: 9-19; 22: 18-19; यरै्या 8:16)। 

7 बारेमा सत्य ससकाउनुहुन्छ (रोमी 1:20; कलस्सी 2: 2,9)। 



8 ससकाउनुहुन्छ र परमेश्वरको मायालु व्यवस्िा राख्छ (1 यूहन्ना 2: 4)। 

9 यस संसारमा र्ारीररक युद्धमा सहभाधगिा पवरोध (यूहन्ना 18:36; लूका 
3:14)। 

10 को िेदो गररएको छ, िर कठह्यै र्ारीररक िेदो (यूहन्ना 15: 20-21; cf. 

18:36)। 

11 पोर्ाक वा भवनहरु (: 29-30 cf. व्यवस्िा 12) को मामला मा को बाठहरी 
अपनाए छैन। 

12 राज्यको पूणच सुसमाचार (;: 19-20 28 मत्ती 24:14) र्प्रचार। 

13 एउटा "सानो बगाल" छ (लूका 12:32; रोमी 11: 5; cf. र्प्रकार् 14: 1-9)। 

14 धेरै नेितृ्व र्हर (ठहब्रू 13:14) र र्प्रकार् अध्याय 2 र 3 को साि चचच 
माफच ि यसको भौतिक स्िान तनर्ान। 

15 बाइबलीय पवश्राम धचन्ह छ (र्प्रस्िान 31:13; ठहब्रू 4: 9)। 

16 पपवत्र ठदन माफच ि धचत्रण रूपमा परमेश्वरको येरू् ख्रीष्ट माफच ि मुस्क्िको 
योजना बुझ्नुहुन्छ (1 कोररन्िी 5: 7-8; याकूब 1:18) 

17 मूति चपूजक बबदा (1 कोररन्िी 10: 20-22) को अवलोकन पवरुद्ध ससकाउाँछ। 

18 अन्ि-समय दतुनयावी बेबबलोन संग गने छैन (र्प्रकार् 13: 4-10; 18: 4) 

परमेश्वरले मात्र समूहको चचच यी सबै मापदण्ड पूरा। यो - रोमन चचच सााँच्चै 
परमेश्वरको वा परमेश्वरको योजना बुझ्न छैन न ि तिनीहरूले सााँचो मसीही 
मण्डली र्प्रतितनधधत्व गछचन।् 

3 नयााँ तनयमको समयमा के भयो? 



ढस््कएको यो िो्ने अनुच्छेद र ढस््कएको मा समापन अनुच्छेद भन्दा अन्य, यो 
अध्याय परमेश्वरको लेिक डा हरमन को लेट पूवच चचचले लेखिएको धियो र 1985. 

डा मा र्प्रकासर्ि भएको धियो सााँचो मसीही चचच के भयो आफ्नो ले ठदन्छ नयााँ 
करारका र अवफादार चचच अक्सर KJV हवाला वदृ्धध। 

ख्रीष्टले "म मेरो मण्डली तनमाचण हुनेछ" (मत्ती 16:18), भन्नुभयो। एक चचच, र्प्रचार र 
उनको सुसमाचार र्प्रकासर्ि गनच अह्राउनुभयो - - सबै दतुनया गनच - उहााँ 
परमेश्वरबाट ्याए धेरै सन्देर् उहााँले यो तनमाचण गरे। 

िर हामी के आज पाउाँछौं? पवसभन्न र चचच सयौं, सबै मातनसहरू द्वारा, स्िापपि 
र्प्रत्येक सत्य ससकाउन, अझै र सबै अरूलाई  

भपवष्यवाणी मा चचच 

आज अधधकांर् मातनसहरू सााँचो चचच िूलो बढ्न िीव्र गतिमा धियो िान्नु गदाच, 
संसारको र्स्क्िर्ाली यो एक राम्रो संसार बनाउन, संसारको सभ्यिा को स्स्िर 
र्प्रभाव बन्ने, एक र्स्क्िर्ाली संगिन बन्न, वास्िवमा ख्रीष्टको कुनै लाधग उहााँको 
चचच स्िापना यस्िो उद्देश्य। उहााँको एक चचच लाधग उहााँको अस्न्िम र्प्रािचनामा येरू्ले 
र्प्रािचना गनुचभयो: 

। "तिनीहरूलाई लाधग म र्प्रािचना म संसारको लाधग र्प्रािचना छैन ... पपवत्र बुबा, 
िपाईंको नाम िपाईंले मलाई ठदनुभएको जसलाई माफच ि, तिनीहरूले हामी रूपमा ... 
मैले तिनीहरूलाई िपाईंको वचन ठदएको छु एक हुन सक्छ कक राख्न; र संसारमा म 
संसारको छैन जस्िै तिनीहरूले संसारको छैनन ्ककनभने तिनीहरूलाई घणृा गरेको 
छ। िपाईं संसारबाट तिनीहरूलाई सलनुपछच भनेर म र्प्रािचना छैन, िर िपाईं दषु्ट 
तिनीहरूलाई राखु्नपछच कक। तिनीहरू को हुन ्संसारको, म संसारको (यूहन्ना 17: 9-16) 

हुाँ जस्िै "। 

ख्रीष्टको राजदिूको - जो यो संसारमा पवदेर्ी छ - अठहलेसम्म संसारको कठह्यै 
हुनुको उहााँको चचच िी यस संसारमा अपररधचि र पवदेर्ीहरू रूपमा वणचन गररएको 
छ। 



छररएका - परमेश्वरको यो सााँचो चचच िेदो गनच धियो। "तिनीहरूले मलाई सिाए 
भने, तिनीहरूले पतन िेदो गनेछन,्" येरू्ले आफ्ना चेलाहरूलाई (यूहन्ना 15:20) 

भने।(द्पविीय तिमोिी 3:12) "ईश्वरीय ख्रीष्ट येरू्मा सिावट हुनेछ बााँच्न चाहन्छन ्
जो सबै"। 

": 'म गोिाला र्प्रहार गनेछ, र भेडा छररएका गररनेछ' लेखिएको छ" (मकूच स 14:27) 

राि येरू्ले कू्रसमा गनच जफि भएको धियो, उहााँले भन्नुभयो। उहााँले, गोिालादेखि, 

कू्रसमा धियो पतछ, "भेडा" - उहााँको चचच - बबिरे बन्न धिए। 

पठहले नै सााँझ कक, येरू्ले आफ्ना चेलाहरूलाई, "िपाईं छररएका गररनेछ" भन्नुभएको 
धियो (यूहन्ना 16:32)। 

यो सिावट र फैसलएको र्प्रारस्म्भक िाले। सूचना र्प्रेररि 8: 1: "। एक िूलो सिावट 
यरूर्लेममा धियो जो चचच पवरुद्ध िडा त्यतिबेला र तिनीहरू सबै यहूठदया र 
सामररयाका क्षेत्रहरु भर छररएका धिए, र्प्रेररि बाहेक" 

किै त्यहााँ एक सााँचो चचच यस संसारमा र्प्रभाव, िूलो र र्स्क्िर्ाली बन्न गनुचपछच 
कुनै पतन भपवष्यवाणी छ। बरु, येरू्ले "सानो बगाल" यसलाई (लूका 
12:32)।अवहेलना, िेदो, संसारबाट छररएका - संसारबाट अलग ... 

िपाईं त्यो चचच को इतिहास धेरै पढ्न छन।् पतन इतिहासकारहरूले जहााँ सााँचो चचच 
हेनच ज्ञाि कठह्यै - तिनीहरूले सााँचो चचच छ के िाहा छैन लाधग। 

व्यापक बहुमि धोका 

अकोिफच , संसारमा, सबै भपवष्यवाणीहरू धमचत्याग, छलछाम र पवभाजन भपवष्यवाणी 
गररएको धियो। 

िूलो छलछाम, हाम्रो ठदन मा अब अगाडड, िूलो कष्ट मा येरू्ले पठहलो घटना दतुनया 
मा आउन भपवष्यवाणी गररएको धियो। 



(संस्करण मत्ती 24: 4-5, अधधकृि); "पालन सलनुहोस,्" उहााँले, "। र धेरै धोका हुनेछ 
कुनै मातनसले िपाईं धोका भनेर लाधग धेरै मेरो नाममा आएको हुनेछ, भन्दै, म हुाँ 
ख्रीष्टको" भन्नुभयो। 

ध्यान ठदएर नोठटस: यो केही छ्न धिए जो, िर धेरै धिएन। यो केही सााँचो 
मसीहीहरू बन्न धिए धियो! 

येरू्ले यो नै अवस्िा धचत्रण: "वाइड गेट छ र व्यापक पवनार् तनम्त्याउाँछ बाटो छ, 

र त्यहााँ जो यो गरेर जाने धेरै छन ्सााँघुरो गेट छ र कठिन जीवन जान्छ जो 
िररका हो ककनभने, र। वहााँ समल गने िोरै छन ्"(मत्ती 7: 13-14)। 

त्यो, संसारको पवश्वास गछच के छैन यो छ? र्ायद भनेर सुनेको र मान गनच आएका 
छन ्के छैन। िर यो ख्रीष्टले भन्नुभयो के। यस संसारमा कसरी भएको छ धोका! 

रै्िानले यो संसारको देव रूपमा बाइबल मा धचत्रण गररएको छ। ज्योतिमचय 
स्वगचदिूको रूपमा - उहााँले एक राक्षस रूपमा देखिन्छ, िर देविा रूपमा। र र्प्रकार् 
12 मा: 9, िपाईं को पढ्नुहोस ्"सारा संसार धोका गने रै्िान,।" 

हो, संसारमा ख्रीष्टको र्प्रचार - हो, धेरै येरू्ले ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर घोषणा, येरू्को 
नाममा आएको धियो। र अझै, यो साकार बबना, संसारको धोका। 

र्प्रेपषि हुनेछ के िाह 

सीधा येरू् ख्रीष्ट आफै, ससकाइएको र्प्रेररिहरूले आफ्नो सेवकाईको नस्जक मा 
उत्पन्न गनच सुरु भनेर पवश्वास देखि र्प्रस्िान बारेमा चचच चेिावनी ठदए। 

मुर्ककल से 20 वषच येरू्ले र्प्रेररि पावलले को टााँग्ने पतछ, आफ्नो पठहलो र्प्रेररि पत्र 
को एक मा, चनािो झूटा र्प्रचार गरेर वा र्प्रेररि देखि हुन झूटा पत्र द्वारा धोका 
हुाँदैन मसीहीहरूले: "कुनै एक कुनै पतन हालिमा िपाईं धोका गरौं ; को धगरने टाढा 
पठहलो आउाँछ सम्म आउनेछ [येरू् ख्रीष्ट राष्ट्रहरूलाई र्ासन फकच न हुनेछ जब 
मानव मासमलाहरूमा परमेश्वरको हस्िक्षेप को समय,] त्यो ठदन "को लाधग (द्पविीय 
धिस्सलोतनकी 2: 3)। 



र्प्रेररि 20 मा: 29-30, अन्यजातिहरूको को सर्क्षक को धमचत्याग सुरु हुनेछ भनेर 
बिाउाँछ। उहााँले तिनीहरूलाई स्िानीय मण्डली भन्दा आफ्नो स्जम्मेवारी कडा 
अस्न्िम सन्देर् छुटाउन एकफससका मा र्प्राचीन (सेवक) मण्डली को भेला 
भए। "लाधग," पावल, "म मेरो र्प्रस्िान पतछ जंगली ब्लवााँसा बगाललाई बख्र्िे, िपाईं 
बीच मा हुनेछ भनेर, यो िाहा पतन आफूलाई बीचबाट मातनसहरू कुराहरू बो्ने, 

माधि उठ्नेछ।।" भने ककन? "आफूलाई पतछ चेलाहरूले टाढा आकपषचि गनच।" आफूलाई 
लाधग व्यस्क्िगि तनम्न पाउन। नयााँ संर्प्रदाय सुरु गनच! 

िपाईंले यी दईु पद को पूणच महत्त्व पकड गछचन?् ए्डरहरूले वा सेवक पवर्षे गरी 
ककनभने, पावलले एकफससका छोड्न धियो गरेलगत्त ैझूटा सेवक, भेडाको भेषमा 
ब्लवााँसाहरू, मसीहीहरूको एक सर्कार बनाउन स्िानीय चचच मण्डली सभत्र त्यहााँ आउने 
भेला धिए। र पतन चचच मण्डली पठहले नै िी ए्डरहरूले केही आफूलाई लाधग एक 
तनम्न सुरक्षक्षि गनच येरू्को सर्क्षा धियो। 

को इंजीलवादी तिमोिी ससकाउनु पावलले तिनलाई "सबै र सर्क्षा संग 
हप्काउनुभएको पवश्वस्ि, यस्िो आग्रह गछौं, तिनीहरूले ध्वतन ससद्धान्ि रठहरहनेछन ्
गदाच समय को लाधग हुनेछ, िर आफ्नै इच्छा अनुसार।" तनदेर्न - तिनीहरूले के 
कृपया गनच चाहने - "... तिनीहरू सर्क्षकहरूका लाधग माधि ठहप हुनेछ" - 
तिनीहरूले सुन्न चाहनुहुन्छ के र्प्रचार गने सेवक र्प्रोत्साहन - "अतन तिनीहरूले सत्य 
टाढा आफ्नो कान बारी, र Fables फकाचए गररनेछ" (द्पविीय तिमोिी 4: 2 -4)। यो 
र्प्रेपषि र र्प्रचारकहरू को ठदन धियो। र्प्रारस्म्भक चचचका स्िानीय मण्डलीमा ककनभने 
तिनीहरूले सााँच्चै पश्चात्ताप धिएन ध्वतन ससद्धान्ि सहन धिएन, लगभग दईु 
पुस्िाका पतछ, र त्यसैले पपवत्र आत्मा र्प्राप्ि कठह्यै गरेकी धेरै। रोमी साम्राज्यको 
धिए र सूयच उपासनाको मोहक - तिनीहरूले पैसा िातिर, र्प्रचार गरेर आफ्नो इच्छा 
िुसी जो,  

पावलले अन्यजातिका-जन्म धिस्सलोतनकी दोस्रो पत्र लेिे, उहााँले तिनीहरूलाई " को 
रहस्य" बारे तनदेर्न कक " पठहले नै काम" (द्पविीय धिस्सलोतनकी 2: 7, ए 



वी)। सूचना: अराजकिा को सर्क्षाहरू पावलको समयका काममा धिए। रोमी संसारमा 
पुरानो सूयच उपासना रहस्य देखि कक रहस्य धमच भररएको धियो। 

तिनीहरूलाई िुर्प्रै आफ्नो वदृ्धध तनम्न येरू्को नाम समावेर् गरेर भेट्टाए। 

यहूदा लाधग केही मातनसहरू लामो पठहले यो तनन्दा लाधग बाठहर धचन्ह लगाइएको 
धिए, अधमी मातनसहरू मा छन ्लेिेको पत्रमा हरेक मसीही "को सन्िहरू पविररि 
लाधग एक पटक जो पवश्वास लाधग हृदयदेखि गनुचपछच भनेर स्लाह समावेर् 
धियो।, जसले यी गने आत्मा "(यहूदा 3-4, 19) भएको छैन, र्प्रभाग कारण र्ारीररक 
व्यस्क्ि, हो .... मा हाम्रो परमेश्वरको अनुग्रहको बारी र मात्र र्प्रभु परमेश्वर र हाम्रा 
र्प्रभु येरू् ख्रीष्टको अस्वीकार। तिनीहरूले, छैन पश्चात्ताप ससकाउनुभयो। 

यहूदा यी र्प्रचारक पवश्वासीहरूको र्रीर देखि आफ्नो अनुयायीहरूलाई पवभास्जि 
भन्छन।् 

समय यूहन्ना आफ्ना लेिे गरेर, उहााँले मा पठहलो मा गनेहरूलाई बारेमा समावेर् 
गनच यो दिुःिी ठटप्पणी धियो: "तिनीहरूले हामीलाई बाट बाठहर गए, िर तिनीहरूले 
हामीलाई को धिए; तिनीहरूले हामीलाई को भएको धियो भने, उनीहरूले जारी गरेको 
धियो हाम्रो साि; िर तिनीहरूले कुनै पतन हामी धिए "(म यूहन्ना 2:19) तिनीहरूले 
र्प्रकट हुन सक्छ कक गए। 

यी धेरै, भतनन्छ िापतन सााँचो चचच, तिनीहरूलाई पतछ चेलाहरूले टाढा धचत्रकला, 
आफ्नो तनम्नसलखिि केही र्िाब्लदीपतछ भन्दा बढी ठटक्नेछैन गनुचभयो बााँकी। 

त्यहााँ, िर सााँचो चचच घुसपैि एउटा पतन िप ििरनाक धमचत्याग धियो। 

सााँचो मसीहीहरू बाठहर बाध्य 

पतु्रस धेरै भ्रममा हुनेछ कक चचच चेिावनी ठदए। त्यहााँ मा ्याउने ख्रीस्ष्टयनहरूले 
झूटा सर्क्षकहरू धिए "र धेरै कसको सत्यको बाटो गररनेछ ककनभने, आफ्नो 
पवनार्कारी िररकामा आउने" (द्पविीय पतु्रस 2: 2)। 



तनसमत्त भन्दा (द्पविीय पतु्रस 3: 15-16) पावलको पत्र अको अिच ठदन मुड धिए। िर 
यसको सट्टा अरूलाई सुरुमा गरेका धिए रूपमा स्िानीय मण्डली छोडरे र आफ्नै 
गुटबन्दी गिन, को, यी झूटा र्प्रचार मण्डलीमा सभत्र रहेका र चााँडै सााँचो मसीहीहरूले 
धपाउने गनच िाले। 

गायस गनच र्प्रेररि यूहन्नाको पत्रमा लेखिएको छ:। "म चचच लेिे, िर तिनीहरूलाई 
बीच र्प्रभुत्वससि छ र्प्रेम गने, र्प्राप्ि गदैन त्यसकारण, यठद म आएको, म आफ्नो 
कामहरू आपपत्त कल हुनेछ जो उहााँले िराब र्ब्लदहरू हामी पवरुद्ध, गछच। अतन 
सन्िुष्ट छैन, उहााँले आफूलाई भाइहरू र्प्राप्ि गदैन, र चचच बाठहर तिनीहरूलाई राख्दै, 

गनच चाहनेहरूको िी मनाही "(III यूहन्ना 9-10)। 

एक्लै सााँचो चचच गने सााँचो मसीहीहरू, दृश्य, संगठिि मण्डली बाठहर राखु्न भइरहेको 
धियो! 

यी यूहन्ना, "त्यसैले संसारमा हामीलाई िाहा छैन" भने कसलाई को छररएका 
व्यस्क्िहरूलाई धिए (म यूहन्ना 3: 1)। 

मसीही परमेश्वरको चचच को संगति मा गने नेिाहरूले टाढा साने भइरहेको धियो 
नाम, स्िानीय मण्डली कब्लजा र ख्रीष्टको नाउाँमा, यठद यो ख्रीष्टको सुसमाचारको 
धिए रूपमा आफ्नो झूटा सर्क्षा 'तनम्न मा धेरै धोका। (ककन यति धेरै संर्प्रदाय एच। 
राम्रो समाचार पबत्रका, मे 1985) 

सााँचो मसीहीहरू र अरूलाई छैन सााँच्चै पवश्वासी धिए बीच िप लाधग, हाम्रो तन: 
रु््क पुस्स्िका हेनच "परमेश्वरको चचचको सिि इतिहास।" 

4 परमेचिरको कुन चचन सबैभन्द  विचि सी छ? 

परमेश्वरको चचच सााँचो मसीही मण्डली भएकोले यस्िो सबै समूह एउटै हो? त्यहााँ 
(सठहि पतन, रोम को चचच) परमेश्वरको चचच हुन दावी समूहका स्कोर हो र 
तिनीहरूलाई िुर्प्रै सवचशे्रष्ि परमेश्वरको चचच को र्षे र्प्रतितनधधत्व गरेको दाबी। 



जो एक तनणचय िपाईंलाई कस्िो जानु पछच? त्यहााँ र्प्रमाणहरू, छनकहरू, र िपाईंलाई 
सहयोग गनच संकेि हो? 

पक्कै पतन छन।् 

अतन परमेश्वरले मातनसहरूलाई (यूहन्ना 6:44) भतनएको छ, जबकक, उहााँले पतन 
तिनीहरूलाई छनौट गने क्षमिा ठदन्छ। र परमेश्वरको दाठहने चचच छनौट धेरै 
महत्त्वपूणच छ। यो म अनुभवबाट ससकेका कुरा छ। 

केही पषृ्िभूसम 

मेरो ककर्ोरावस्िा ससद्धधनै, म सााँचो चचच को सााँचो नाम "चचच" सािै अन्य 
र्प्रमाणहरू, छनकहरू, र यो पुस्स्िका मा संकेि केही धियो भनेर बुझे। मेरो 
आमाबाबुको घर बाठहर साने को केही हप्िासभतै्र, म एक र्तनबार सम्पन्न भयो 
भनेर एक "चचच परमेश्वरको" सेवा को स्िान सूचीबद्ध एक उड्ने हेनच भयो। 

त्यसैले, कक पवश्राम म पवश्वास के परमेश्वरले सेवा सााँचो चचच हुनेछ उपस्स्िि। , 

त्यसैले म बाठहर ठहडं:े बरु बारेमा संभवििः 100 औ ंसमय पतछ पास्टर व्यिचमा 
(अिचहीन) पुनरावपृत्त मा "येरू्", म यो संभवििः हुन परमेश्वरको बाइबलीय र सााँचो 
चचच (7 cf. मत्ती 6) सककएन भनेर बुझ ेभने सेवा को। 

मा ि देखि, म यो संगति र समिचन गनच सही "चचच" छनोट गनच महत्त्वपूणच धियो 
भनेर बुझ।े 

7-13: अध्याय 2 र र्प्रकार् को 3 मा चचच को पवषयमा िप ससककसकेपतछ म पतन 
परमेश्वरको सबैभन्दा उधचि चचच कफलाडसे््फया परमेश्वरको चचच र्प्रकार् 3 मा 
छलफल गररएको छ कक बााँधधएको हुनेछ भनेर तनष्कषचमा। 

कफलादेस््फयन सपनाहरु र पवश्वास 

पवसभन्न ब्रह्मपवज्ञातनयों र्प्रकार् को पठहलो िीन अध्याय मा उ्लेखिि चचच 
वास्िपवक चचच, िर पतन को कफिी गनच र्प्रेररि यूहन्नाको समय सााँचो चचच को 



इतिहास को साि को एक रूपरेिा मात्र होइन र्प्रतितनधधत्व गने स्स्िति आयोस्जि 
छन ्जीसस क्राइष्ट। सबैभन्दा, अन्त्यमा िी चचच पवश्वासी येरू्का र्ब्लदहरू अनुसार, 

कफलाडसे््फया भाग धियो। 

कफलाडसे््फयाको युग (इतिहास मा िप पववरण, कृपया मुक्ि पुस्स्िका परमेश्वरको 
चचचको सिि इतिहास हेनुचहोस)् केही पवश्वास धियो 1933 मा रु्रू गरेको छ गनच लेट 
हबचटच डब्ल्यू आमचस्ट्रांग को मानव नेितृ्व अन्िगचि र यसको नस्जकै समाप्ि 1986. 

मा आफ्नो मतृ्यु को समय बाइबल अनुसार, िर, चचच उमेर को अन्ि सम्म 
अवस्स्िि गनच भनेर कफलाडसे््फया चचच अझै पतन आवश्यक एक र्षे (cf. ठहब्रू 13: 

1; र्प्रकार् 3: 10-11)। 

परमेश्वरको रेडडयो चचच (पतछ परमेश्वरको पवश्वव्यापी चचच पुन: नामाकरण 
गररएको) र परमेश्वरको मण्डली को कफलाडेस््फया युग को रु्रुवाि को गिन हबचटच 
आमचस्ट्रांग पवश्वास छ कक परमेश्वरले आफ्नो पत्नी ठदनुभयो र एक दईु-भाग 
घोषणा सपना द्वारा धियो पतछ पुस्ष्ट भएको धियो (हबचटच डब्ल्यू आमचस्ट्रांग, 1973, 

प।ृ 187,193-194 को आत्मकिा)। उहााँले त्यो सपना (आमचस्ट्रांग HW। भाइहरू र सह-
कायचकिाच पत्र, नोभेम्बर 28, 1956) को पठहलो भाग के हुनेछ पूरा पवश्वास गरे। 

त्यसै गरी, परमेश्वरको सिि चचच को गिन सपना (दईु बब गनच र अको Fesilafai Fiso 

Leaana गनच) पतछ पुस्ष्ट धिए द्वारा धियो। हामी पतन आमचस्ट्रांग गरेको घोषणा 
सपनाको दोस्रो भाग पूरा छन।् कुनै अन्य सााँचो अंगे्रजी समूह, िी दाबीहरू छ अंगे्रजी 
को कफलाडसे््फया भाग र्षे नेितृ्व गनच दाबी छ कक सपना र्प्रति र्प्रेररि 2 पतछ्लो 
ठदनमा आत्माको वरदान हुन र्प्रतिज्ञा गदै भन्ने िथ्यलाई बावजुद: (17-18 

लाधग । पववरणहरू, परमेश्वरको मण्डली) को सिि इतिहास हेनुचहोस ्धेरै 
लाओडडससयाका मसीहीहरूलाई पुरािन सदकुीहरूको जस्िै व्यवहार र परमेश्वरको 
कसरी काम गछच स्वीकार गनेछ (मकूच स 12: 23-32)। 

आफ्नो अक्टोबर 1979 सादा सत्य र्ीषचक परमेश्वरको सााँचो चचच को 7 

र्प्रमाणहरू लेि मा, लेट हबचटच डब्ल्यू आमचस्ट्रांग परमेश्वरको सााँचो चचच को 



कफलाडसे््फया भाग हुनेछ महसुस भनेर साि र्प्रमाणहरू सूचीबद्ध। यी समावेर् िाह 
/ सर्क्षा 1) र परमेश्वरले ?, 2) परमेश्वर र पपवत्र को तनमाचण र धमी चररत्र को 
सरकार के हो कसले, 3) कसले र के मातनस ?, छ 4) सत्य इस्राएलका, 5) सााँचो 
सुसमाचार बारे, 6) के र ककन चचच ?, र 7) र्प्रािसमकिा परमेश्वरको राज्यको र्ासनको 
सर्क्षण को। उहााँले, त्यसपतछ, परमेश्वरको पवश्वव्यापी चचच िी सबै धियो जस्िो 
लाग्यो। परमेश्वरको सिि चचच मा हामी गछचन।् 

पवर्षे हामी ससकाउन िी सम्बस्न्धि 

1) र्प्रारस्म्भक मसीहीहरूले मा धियो भनेर हेनुचहोस,् 

2) परमेश्वरको सरकार (अधधकारमा उच्चिम र उहााँको मायालु कानून 
अन्िगचि संचासलि रूपमा पपिा) र (धासमचक चररत्र पवकास उहााँको लक्ष्य रोमी 
संग पदानुक्रसमि 5: 4; मत्ती 5:48) उहााँको सेवाको (एकफसी 4 देखि सैद्धास्न्िक 
सहायिा संग: 11-16), 

3) परमेश्वरको जानीबुझी ससजचना मातनसहरूलाई र्ारीररक (उत्पपत्त 2: 45-48) 

परमेश्वरको (एकफसी 3 को पररवार मा: 7) र िी उहााँ भतनएको (यूहन्ना 6:44) 

आध्यास्त्मक (1 कोररन्िी 15 बन्न सक्छ 14-19) , 

4) पठहचान आधुतनक इस्राएलका र कसरी भन्ने भपवष्यवाणी (cf. उत्पपत्त 48, 

49 संग सम्बन्ध; 1 राजा 12: 19-20; याकूब 1: 1; यसमचया 30: 7; दातनयल 
11:39), 

5) राज्यको ख्रीष्टको सुसमाचार (मकूच स 1: 14-15; र्प्रेररि 1: 1-3), 

6) मण्डली परमेश्वरको (मत्ती 24:14 को काम गछच त्यो; 28: 19-20; यूहन्ना 
6:29; र्प्रकार् 3: 7-13; 1 कोररन्िी 12: 1-31; 16: 9; 2 कोररन्िी 6: 14-18; एकफसी 
5: 25-32) सत्यको (भजन 33: 4; यरै्या 61: 8; यूहन्ना 17:17; 2 तिमोिी 2:15), 



7) साक्षी रूपमा संसारमा राज्यको सुसमाचार घोषणा (मत्ती 24:14) र चााँडै-आ 
सहस्राब्लदी (र्प्रकार् 20 को उधचि र्प्रािसमकिा: 4), चेलाहरूले येरू्को आज्ञा सबै 
कुराहरू ससकाउने गदाच (मत्ती 28:19 -20)। 

नोट: हबचटच आमचस्ट्रांग को मतृ्यु, आफ्ना मानव उत्तराधधकारी धमचत्याग मा र्प्रवेर् र 
परमेश्वरको धासमचक सर्क्षाले अनुपम चचचको सबैभन्दा पतछ। सााँचो चचच संगिन र 
धेरै अन्य संगिनहरू देखि गिन गरेको छ कक धेरै बायााँ जारी रािे। धमचत्याग नयााँ 
करारका (जस्िै 1 यूहन्ना 2: 18-19) देखि भएको छ र सााँचो मसीही मण्डली इतिहास 
पत्ता लगाउन ककन गाह्रो हुन सक्छ एउटा कारण छ। 

चचच परमेश्वरको समूहका धेरै िी साि अंक भन्दा वा सबै दावी भनेर नेिाहरूले 
जबकक, लगभग सबै सााँच्चै हबचटच आमचस्ट्रांग गरेको अंक 2, 6, र 7 अभ्यास गनच 
असफल भयो गरेका छन ्र अरूलाई केही गलि बुझयो छन।् मानन छ कक यो 
जातनजातन र जानीबुझी, 6 र माधि 7 मा एक नेिा छ कस्म्िमा एक समूह, यो धिए 
कक सत्य छैन सैद्धास्न्िक तु्रठटहरू समावेर् धियो सामाग्री संग घोषणा गरेको 
छ। गलि सन्देर् फैलाउन त्यो इच्छुकिा र्प्रति भजन 33 सत्यिामा गनै पछच 
परमेश्वरले परमेश्वरको काम को काम अस्न्िम चरण र्प्रमुि छैन भनेर देिाउाँछ: 
4। परमर्प्रभु "म सत्य आफ्नो काम तनदेर्न हुनेछ" (यरै्या 61: 8), भन्नुभयो, र 
जातनजातन र्प्रकासर्ि र सैद्धास्न्िक तु्रठटहरू स्पष्ट र्प्रभुको तनदेर्न स्वीकार छैन 
पविरण गनेहरूलाई। 

धेरै अन्य समूह छुट अंक 6 र 7 यद्यपप, यहााँ पतन हबचटच डब्ल्यू आमचस्ट्रांग अंक 6 र 
बबन्द ु7 को भागहरु सम्बस्न्धि लेिे भन्ने कुरा छ: 

मत्ती 28 मा: 19-20, परमेश्वरको आदेर् छ 1) सुसमाचारको जाने र र्प्रचार 
(मकूच स संस्करण, येरू्, मकूच स 16:15) को एउटै र्ब्लद संग िुलना; 2) पश्चात्ताप र 
पवश्वास गनेहरूलाई बस्प्िस्मा; िब पतछ, 3) तिनीहरूलाई आज्ञा "(हबचटच डब्ल्यू 
आमचस्ट्रांग को आत्मकिा, प।ृ 523) पालन गनच ससकाउाँछन।् 



मण्डली को उद्देश्य, 1) संसारको परमेश्वरको आउाँ दै राज्य घोषणा र 2) 

बगालको िुवाउने। 

र्ासन र ख्रीष्टको र्ासन गनच र्प्रसर्क्षण ख्रीष्टको िररकामा र्प्रसर्क्षक्षि 
भइरहेको छैन, - ख्रीष्टले भन्दा केही अन्य िररका र आफ्नो चचच माफच ि 
आफ्नो मागच राज्यमा माधि चढ्नुहोस ्गनच चाहन्छ जो "व्यस्क्िगि ईसाई," छ 
- "loner" आफ्नो राज्यमा! (उमेर को रहस्य, p.270)। 

मुिण र्प्रेस, रेडडयो, टेसलसभजन, जो एक समनेट वा कम को कुरा मा संसारको कुनै 
पतन भाग मा अको पुग्न सक्छ पतन टेसलफोन - हबचटच आमचस्ट्रांग पतन, "िूलो संचार 
लाधग आधुतनक सुपवधाहरु संग ससकाउनुभयो सम्म िप मान्छे पुग्न सक्छ र्प्रिम 
र्िाब्लदीमा र्प्रेपषि संयुक्ि "को सबै भन्दा (परमेश्वरको सााँचो चचच को 7 र्प्रमाणहरू, भाग 
6 सादा सत्य, अगस्ि 1979)। 

परमेश्वरको सिि चचच मा हामी छापािाना, रेडडयो, युट्युब टेसलसभजन, टेसलफोन सठहि 
आम संचार लाधग 21 सेन्ट र्िाब्लदीमा पवधधहरू उपयोग गदै छन,् र पाठ्यक्रम पतन हबचटच 
आमचस्ट्रांग र्प्रयोग िूलो संचार को फाराम भन्दा तछटो हुन सक्छ जो इन्टरनेट, 

। हामी राज्यको सुसमाचार संग धेरै लािौं पुग्यो र येरू्ले भन्नुभयो कक मत्ती 7 मा 
झूटा सााँचो जान्न मापदण्ड हुनुपछच घोषणा र भपवष्यसूचक सत्य को र्प्रकार छ छ: 
15-18। 

सैद्धास्न्िक सत्य को मामला मा, हबचटच आमचस्ट्रांग लेिे वषच 
1933 (उमेर, 1985 को रहस्य) "कस्म्िमा 18 आधारभूि र अत्यावश्यक सत्य देखि 
सााँचो चचच पुनिःस्िापपि गररएको छ"। िी सबै "सत्य पुनिःस्िापपि" परमेश्वरको सिि 
चचचको पवश्वास को आधधकाररक पववरण (उपलब्लध अनलाइन www.ccog.org 

मा) मा छन।् त्यो छैन (सबै यठद) जसको नेिाहरूले एक पटक परमेश्वरको पुरानो 
पवश्वव्यापी चचचको भाग धिए को समूह को सबै भन्दा लाधग मामला छ। यसबाहेक, 

जसले दावी भन्दा पवश्वास गनच तिनीहरूलाई पतन लेट हबचटच डब्ल्यू आमचस्ट्रांग 
वास्िवमा ठदनुभएको सूची र्प्रयोग छैन (कफलाडसे््फयाको चचच युग को आफ्नो र्प्रवचन 



र्ीषचक समर्न, डडसेम्बर 17, 1983 ठदइएको हेनुचहोस)्, िर यसको सट्टा पतछ ियार 
सूची भर धान्न िी सर्क्षा तछटो गनुचभएको एक नेिा द्वारा आफ्नो मतृ्यु 
(परमेश्वरले यी 18 सत्य पुनिःस्िापपि: तिनीहरूलाई लाधग हो कसरी आभारी 
िपाईं पवश्वव्यापी समाचार, अगस्ट 25, 1986)। 

येरू्ले "कुनै एक आफ्नो मुकुट सलन सक्छ, िपाईं के अडडग" (र्प्रकार् 3:11) को गनच 
चेिावनी ठदए, र यो जस्िो देखिने परमेश्वरको चचच को कफलाडसे््फया अंर्मा 
पुनिःस्िापपि धिए कक सैद्धास्न्िक सत्य समावेर् गनच हुनेछ। बाइबल पतन 
पवश्वासीहरूलाई सत्य देखि "टाढा" धगर हुनेछ हुन िा्छ जो र मान्छे भनेर 
पवगिमा भएको छ, यो फेरर भपवष्यमा (cf. दातनयल 11 मा हुनेछ भनेर यस्िो 
चेिावनी ठदन्छ: 30-35; 1 तिमोिी 4: 1 )। जो एक पटक हुन दावी केही ि या ि 
सर्क्षा तछटो आयोस्जि छैन। 

परमेश्वरको पुरानो पवश्वव्यापी चचचको भाग एक पटक आफ्नो सााँचो र्ीषच 
र्प्रािसमकिा (मत्ती 24:14; 28:19) रूपमा संसारमा परमेश्वरको राज्यको सावचजतनक 
घोषणा राखिएको छैन नेिाहरूससि सबैभन्दा समूहहरू, पूरै सबै बुखझन सत्य 
पुनिःस्िापपि र पयाचप्ि सत्य मोल छैन; यसैले तिनीहरूले तिनीहरू "कफलाडसे््फया 
मेन्टल" (नेितृ्व अस्ख्ियार) भतनन्छ गररएको छ के को छैनन ्भनेर देिाएका 
छन।् 14-17: बिाए मेन्टल संग समूह पतन र्प्रकार् 12 को "मठहला" र्प्रतितनधधत्व छ। 

ठहब्रू पुस्िकका ससकाउाँछ: 

भ्रािरृ्प्रेम कायम गरौं। (ठहब्रू 13: 1) 

अप यहााँ ककन? ककनभने "भ्रािरृ्प्रेम" रूपमा अनुवाद र्ब्लद 
र्ब्लद कफलाडसे््फया। कफलाडसे््फया पतन यो लाओडडससयाजस्िो समय मा, जारी, सािै 
परमेश्वरको चचच को इतिहास भर विचमान (एक डडग्री गनच) हुन धियो को ग्रीक 
संस्करण हो।  गठहरो मायालु मातनसहरू हुन।्  गररब ििा हेरचाह। 

र्प्रेररि पावलले यस्िो लेिे कक सााँच्चै पवश्वासी चचच को दईु पवर्षेिाहरु ध्यान 
ठदनुहोस:् 



... जीपवि परमेश्वर, सत्य को िााँबो र भूसम को चचच छ जो परमेश्वरले, 

घरमा। (1 तिमोिी 3:15) 

आफूलाई परमेश्वरको सही सत्य वचन पवभाजन, लाज हुनु आवश्यक नगने 
कामदार ग्रहणयोग्य गनच लगनर्ील हुन। (2 तिमोिी 2:15) 

पवश्वासी कफलाडेस््फया र्षे, को र्प्रकार् 12 को "मठहला": 14-16, सधैं सत्यको िााँबो 
र भूसम सही पवभाजन (बुझ्न) सत्य वचन र्प्रयासरि र छ कक समूह छ। म मेरो पूवच 
चचच परमेश्वरको संगिन छोड्न धियो कारण तिनीहरूले बारम्बार र्प्रतिज्ञा, जातनजातन 
र जानीबुझी, भङ्ग र पतन बाठहर तिनीहरूले सााँचो (धियो िाह धियो कक मुठिि 
जानकारी पिाउन जारी छ cf. यसमचया 48:10; भजन 33: 4 ; भजन 101: 6-7; यरै्या 
61: 8) अन्य िाउाँमा पवस्ििृ छ (जस्िै www.cogwriter.com)। पूरा गनच र्प्रयास 
नेितृ्व गनच मत्ती 24:14:; त्यसैले, यो तिनीहरू अब सबै भन्दा राम्रो परमेश्वरको चचच 
को कफलाडसे््फया र्षे र्प्रतितनधधत्व गनच सक्छ र परमेश्वरले र्प्रयोग गनच सककएन 
(भजन 101 8 7 cf. यरै्या 61) मलाई उक्साए यो परमेश्वरको सिि चचच गिन 
गने लाधग आवश्यक धियो ककन, आठद छ। 

जहााँसम्म सत्यको िााँबो र भूसम जान्छ रूपमा, परमेश्वरको सिि चचच कुनै पतन 
अन्य चचच समूह भन्दा परमेश्वरको र्प्रारस्म्भक चचचका इतिहास बारे िप गठहराई र 
पववरणहरू छन।् हामी येरू् ख्रीष्टको र्प्रेररिहरू र अगमवक्िाहरूलाई (एकफसी 2:20) 

को जग मा तनमाचण गररन्छ। हामी येरू्को र्प्रारस्म्भक अनुयायीहरूले कुनै पतन अन्य 
चचच समूह भन्दा ससकाउनुभयो के बढी ससकाउाँछन।् हामी पतन येरू्को हाम्रो र्प्रवचन 
मा आज्ञा सबै कुराको सर्क्षा striven र छन ्समडडया मा (cf. मत्ती 28: 19-20)। हामी 
पतन गररब हाम्रो आय (गलािी 2:10) को एक महत्वपूणच रासर् समपपचि। यसबाहेक, 

हाम्रो भपवष्यसूचक व्याख्या िप गठहराई मा हो, र परमेश्वरको समूह (cf. 2 पतु्रस 
1:19) को कुनै पतन अन्य ज्ञाि चचच भन्दा बढी बाइबलीय छन।् 

के भपवष्यवाणी बारे? 

भपवष्यवाणी महत्त्वपूणच छ? 



पक्कै पतन। 

एक चमत्कार (र्प्रेररि 2: 1-11) पतछ भयो जो पठहलो रेकडच र्प्रवचन, र्प्रेररि पतु्रस 
बाइबलीय भपवष्यवाणी (: 14-40 र्प्रेररि 2) संग समाचार घटनाहरू गााँससएको। मान्छे 
पतु्रस छलफल गने घटनाहरू सजग धिए आंसर्क ककनभने, धेरै भुक्िानी ध्यान र 
हजारौं (र्प्रेररि 2:41) पररवतिचि धिए। 

जबकक चमत्कार नयााँ तनयममा अन्य रेकडच र्प्रवचन अधधकांर् सलनुअतघ धिएन, 

वक्िा राम्रो आफ्नो दर्चकहरुको पुग्न भपवष्यवाणी र बाइबल को अन्य भागहरु 
घटनाक्रमलाई बााँध गने र्प्रयास गरे (जस्िै र्प्रेररि 17: 22-31)। 

येरू् र अस्न्िम सन्देर् येरू्ले ठदनुभएको (मकूच स 1:14 मा राज्यको सुसमाचार) 
र्प्रचार गने रेकडच गररएको छ कक पठहलो सन्देर् (र्प्रकार् पुस्िकका) भपवष्यसूचक 
धिए भन्ने महसुस गनच महत्त्वपूणच हुन सक्छ। उहााँले ठदनुभएको (जस्िै मत्ती 24, 

लूका 21) पवसभन्न सन्देर्हरू आगामी पवश्व घटनाहरू बााँधधएको धियो। 

भपवष्यवाणी पवश्वासीहरूको लाधग एक धचन्ह हो: 

त्यसैले अन्य भाषामा भपवष्यवाणी अपवश्वासीहरू लाधग िर पवश्वासीहरूको 
लाधग एक धचन्ह हुाँदा, पवश्वासीहरूको लाधग िर अपवश्वासीहरू लाधग एक 
धचन्ह हो। (1 कोररन्िी 14:22, अंगे्रजी मानक बाइबल) 

त्यसैले अन्य भाषामा, जो पवश्वास िी छैन िर बेग्लै पवश्वास गनच एक साइन 
लाधग हो; िर अगमवाणी अपवश्वासीहरू लाधग िर जो पवश्वास गनेहरूका 
लाधग छैन (1 कोररन्िी 14:22 रूपान्िररि) 

बाइबल भाषाहरू (1 कोररन्िी 12:28) पवसभन्न र्प्रकारका हुनेछ देिाउाँछ, र हाम्रो 
स्वयंसेवक अनुवादकहरू र परमेश्वरको सिि चचच मा अरूलाई भनेर भनच मदि। िर 
िीक भपवष्यवाणी बिाउाँ दै गने पवश्वास गनेहरूका लाधग एउटा धचन्ह हुन मातनन्छ 
समावेर् जो छ अगमवाणी, ध्यान ठदनुहोस।् परमेश्वरको सिि चचच मा हामी बुझ्न र 
अन्य अंगे्रजी समूह भन्दा भपवष्यवाणी धेरै पक्षहरू राम्रो व्याख्या गछचन।् 



यो भपवष्यवाणी सााँचो चचच को सबैभन्दा महत्त्वपूणच पवर्षेिा हो अिच राख्छ? होइन, 

र्प्रेम (: 1,8 cf. 1 कोररन्िी 13) छ। 

यद्यपप, र्प्रेम पतछ लाग्नुलाई पतन बाइबलमा भपवष्यवाणी संग जोडडएको छ (1 

कोररन्िी 14: 1)। 9-12: केही भपवष्यवाणी घटनाहरू 2 धिस्सलोतनकी 2 अनुसार सत्य 
र्प्रेम सााँच्चै भएको िी बचाउनुभयो गररनेछ। 

आज, पवर्ाल पररविचन िाउाँ  सलइरहेका छन।् तिनीहरूलाई िुर्प्रै बाइबल मा 
भपवष्यवाणी छन।् र्प्रमुि भपवष्यवाणीहरू येरू् बुझ्न (जस्िै मत्ती अन्ि मा उहााँको 
अनुयायीहरूलाई यस्िो आग्रह गरे कक - पतन बीच सम्पूणच बाइबल को एक-िेस्रो 
भपवष्यसूचक छ सायद एक-चौिाई गनच, सबै भन्दा समूह बस बाइबलमा पवसभन्न 
र्प्रमुि भपवष्यवाणीहरू बारेमा भन्ने सत्य बुझ्न छैन हुनि 24:15; मकूच स 13:14)। 

केही बाइबल, या ि छुट पवश्वास वा भपवष्यवाणी बेवास्िा गरेको दाबी बावजुद। िर 
त्यो सााँचो मसीहीहरूको लाधग मामला हुन मातनन्छ छैन: 

"िपाईंले यी कुराहरू देख्न जब नेभाराको रूि तिनीहरूले पठहले नै नवोठदि छन ्
जब िपाईं हेनच र गमी आफूलाई लाधग िाहा हेर, र सबै रूिहरू। 30, िपाईं पतन 
त्यसैले अब नस्जकै। 31, परमेश्वरको राज्यको हो भनेर िाहा नस्जकै। 32 , म 
िपाईंलाई, यो पुस्िा िेरा कुनै हालिमा हुनेछ सबै कुरा िाउाँ  सलन सम्म 
भन्न।33 आकार् र पथृ्वी िेरा, िर मेरो र्ब्लदहरू िेरा हुनेछ कुनै हालिमा। 

"िर पालन आफूलाई गनच, आफ्नो हृदय, मिवालापन संग दबाउने हुन 
नत्र लाधग यो को अनुहार मा बास गनेहरूलाई मा पासो रूपमा 
आउनेछ सलनुहोस,् र यो जीवन को ख्याल राखु्नहुन्छ, र त्यो ठदन अकस्माि 
िपाईं आउनुहोस।् 35 सारा पथृ्वी। 36 वाच त्यसैले, र िपाईं पाररि गनच, र 
मातनसको पुत्रलाई िडा हुनेछ भनेर यी सबै कुराहरू उम्कन योग्य गणना हुन 
सक्छ कक सधैं र्प्रािचना। " (लूका 21: 29-36) 

उहााँको अनुयायीहरूलाई सधैं उहााँको कफिी सम्बस्न्धि घटना र भपवष्यवाणीहरू 
ध्यान हुनेछ भनेर येरू्ले ससकाउनुभयो याद। पटक-पटक येरू्ले आफ्ना 



अनुयायीहरूलाई यस्िो मत्ती 24:42, 25:13 रूपमा अन्य धमचर्ास्त्रमा भपवष्यवाणी 
पूरा भनेर संसारका घटनाहरूले लाधग हेनच भन्नुभयो; मकूच स 13: 9,33,34,35,37, र 
र्प्रकार् 3: 3। उहााँको अनुयायीहरूलाई हेनच येरू्ले चाहनुहुन्छ। 

येरू्ले पतन पपवत्र आत्मा, "सत्यको आत्मा," भपवष्यसूचक व्यस्क्िहरूलाई सठहि सबै 
सत्य, बुझ्न पवश्वासी सहयोग भनेर ससकाउनुभयो: 

म अझै पतन िपाईं यसो भन्न धेरै कुराहरू छन,् िर िपाईं अब सहन गनच 
सक्दैन। िर, जब ... सत्यको आत्मा, आएको छ, {यो} िपाईं सबै सत्य मा 
मागचदर्चन हुनेछ;... िपाईं आउन कुराहरू भन्नेछु। (यूहन्ना 16: 12-13) 

पपवत्र आत्मा पाएपतछ र िीक पपवत्र आत्मा नेितृ्वमा भइरहेको हामीलाई 
भपवष्यवाणी बुझ्न मद्दि गछच। 

बाइबल पतन ससकाउाँछ: 

आत्मा तनभाउन छैन। भपवष्यवाणीहरू निान। (1 धिस्सलोतनकी 5: 19-20) 

परमेश्वरको समूहका पवसभन्न चचच समेि अझै धेरै, परमेश्वरको आत्मा हाल अब 
भपवष्यसूचक काम गरररहेको छ भन्ने पवश्वास गछचन ्जस्िो छैन। धेरै पतन, 

बाइबलीय भपवष्यवाणीहरू िुच्छ सम्भ्कनु गछचन र अक्सर आफ्नो उधचि व्याख्या 
(हरू)। 

हाल यस पथृ्वीमा परमेश्वरले आफ्ना पवश्वासी र सही अब तनस्कनेछ गनुचपने 
अन्ि-समय भपवष्यसूचक चेिावनी घोषणा गदै सााँचो सेवकहरूको छ। 

बाइबल ससकाउाँछ: 

तनश्चय पतन परमेश्वरले उहााँले अगमवक्िाहरू उहााँका सेवकहरूले उहााँको गोप्य 
र्प्रकट नभएसम्म, केही पतन गदैन। 8 ससहंले छ! कसले डर छैन? र्प्रभु परमेश्वरको 
बोली छ! कसले िर अगमवाणी गनच सक्नुहुन्छ? (आमोस 3: 7-8)। 



यो बावजुद, सािै अगमवक्िाहरू मा नयााँ तनयमका सर्क्षा (जस्िै र्प्रेररि 2: 17-20; 

एकफसी 4:11; 1 कोररन्िी 14), सबै भन्दा परमेश्वरको समूहका 21 औ ँर्िाब्लदीमा चचच 
पवश्वास छैन त्यहााँ हाल कुनै पतन अगमवक्िाहरू र तिनीहरूले नराम्ररी छन ्कक 
अन्ि समय बाइबलीय भपवष्यवाणी र्प्रमुि ित्व गलि अिच लाउनु। 

यसबाहेक, परमेश्वरको समूह को चचच को सबै िर एक परमेश्वरले कस्म्िमा एक 
आज अगमवक्िा छ स्वीकार गने (CCOG एक अपवाद छ), यसैले तिनीहरूले / हो 
धिए, स्पष्ट भपवष्यसूचक र सैद्धास्न्िक तु्रठटहरू ससकाएको गने मातनन्छ 
भपवष्यसूचक व्यस्क्िहरूलाई कुरा सुने छन ्झूटा अगमवक्िाहरू। 

परमेश्वरको सिि चचच को कफलादेस््फयन नेिा 

कफलाडसे््फया सबैभन्दा पथृ्वीमा बााँकी रहेका भाग हुन चाहनुहुन्छ गनेहरूले एक 
चचच समूह संग हुन चाहनुहुन्छ: 

1 र्प्रािसमकिा यसको र्ीषच (19-20 28 मत्ती 24:14) साक्षी रूपमा राज्यको 
सुसमाचार घोषणा बनाउाँछ। 

2 गररब भाइहरू (गलािी 2:10), पवर्षे अफ्रीका र एसर्या जस्िै गरीब क्षेत्रहरु 
मा पवधवा र अनाि (याकूब 1:27) सठहि समिचन गदचछ। 

3 सााँच्चै मत्ती 15-17: 18 सठहि बाइबलीय र्प्रर्ासन (1 कोररन्िी 12:28) 

अभ्यासहरू। 

4 को घोषणा 19-20; र्प्रकार् 3:; 13:35; लूका 4:18; 14:13;; मत्ती 24:14 28 16-

20:, सैद्धास्न्िक, भपवष्यसूचक, र मायालु फल येरू्ले बिाउनुभयो (यूहन्ना 7 

छ : 7-13)। 

5 यस्िो चेिावनी ठदन्छ जसले तिनीहरू चचच छन ्भनेर सोच्न िी टाढा धगर 
छैन (1 तिमोिी 4: 1)। 



6 अस्न्िम ठदन (: 17-18 र्प्रेररि 2) मा, सपना र्प्राप्ि सठहि आध्यास्त्मक 
उपहार, छ। 

7 र्प्रकार् 2 र 3 को चचच को ऐतिहाससक र विचमान भूसमका बुझ्नुहुन्छ। 

8 बिाछन र बाइबलीय राम्रो पयाचप्ि (जस्िै दातनयल 11: 29-45; मत्ती 24) 

भपवष्यवाणी बुझ्नुहुन्छ भाग्न जब (: 15-20; र्प्रकार् 3:10, 12: मत्ती 24 14-16) 

िाहा महासङ्कष्टको गनच पूवच (मत्ती 24:21)। 

सबै भन्दा राम्रो परमेश्वरको मण्डली (र्प्रकार् 3: 7-13) को कफलाडसे््फया भाग र्षे 
र्प्रतितनधधत्व गने एक समूह 21 सेन्ट र्िाब्लदीमा परमेश्वरको सिि चचच छ। 

येरू्ले तिनीहरू मनिािो काम छ र पश्चात्ताप वा नतिजा (: 14-22 र्प्रकार् 3) सामना 
गनच आवश्यक छ कक लाओडडससयाका मसीहीहरूलाई यस्िो चेिावनी 
ठदए।भपवष्यसूचक पक्षमा, वास्िपवकिा लाओडडससयाजस्िो चचच भपवष्यसूचक गलि 
अिच को एक पवपवधिा छ भन्ने छ। 

लाओडडससयाका मसीहीहरूलाई अन्ि को समय मा मसीहीहरूको िोक र्प्रतितनधधत्व 
भएकोले (तिनीहरूले सािौं चचच वा र्प्रकार् 1-3 मा चचच समूह र्प्रतितनधधत्व), त्यहााँ 
तिनीहरूले भपवष्यसूचक भइरहेको छ के को सबै छैन देख्ने कारण हुनुपछच र के 
सााँच्चै हुनेछ महासङ्कष्टको सुरु गनच नेितृ्व। 

परमेश्वरको मण्डली को भाग देखिएका लाओडडससयाजस्िो संगिन सभत्र, आयोजना 
गररन्छ कक भपवष्यसूचक स्स्िति महासङ्कष्टको सुरु हुनेछ जब िाह तिनीहरूलाई 
रोक्न हुनेछ जो पवसभन्न छन।् 

िी गलि दृस्ष्टकोण को अिार सूचीबद्ध िल: 

1 िुर्प्रै लाओडडससयाजस्िो समूह आधधकाररक ससकाउन छैन र / वा र्प्रकार् 
अध्याय 2 र 3 कठहलेकाहीं तिनीहरूले र्प्रकार् को चचच ससकाउाँछ िापतन को 
चचच सम्बस्न्धि चचच को पवचार मा पवश्वास छैन। धेरै, एक (भूि / 
ऐतिहाससक) िी चचच दृश्य बढी सलन तिनीहरूलाई गरे धेरै बयान भपवष्य 



भपवष्यसूचक छ धियो भन्ने िथ्यलाई बावजुद (जस्िै र्प्रकार् 1:19; 2:22; 3: 

3; 3:10) । ककनभने पवसभन्न समूहहरू यो केही भपवष्यसूचक पक्षमा ससकाउन 
छैन, धेरै आफ्नै समस्या हेनच छैन र महासङ्कष्टको माफच ि जान हुनेछ। 

2 लाओडडससयाजस्िो समूह सााँच्चै एक उच्च र्प्रािसमकिा कक बनाउन छैन, र / 
वा देिाउनुहुन्छ जो एक र्प्रकारले त्यसो राज्यको सुसमाचारको अझै पतन र्प्रति 
मत्ती 24:14 साक्षी रूपमा पवश्व र्प्रचार गनच आवश्यक भन्ने पवश्वास छैन, 

तिनीहरूले सत्य लाधग अपयाचप्ि र्प्रेम (cf. यसमचया 48:10; भजन 33: 4), त्यसैले 
तिनीहरू छैन न ि वास्िपवक काम नेितृ्व। केवल सारा संसार मा हुनेछ 
भनेर परीक्षण को घण्टा देखि सुरक्षक्षि गनच र्प्रतिज्ञा गदै छन,् लाओडडससयाका 
मसीहीहरूलाई मत्ती 24:14 पूरा वा र्प्रति मत्ती 24:15 भाग्न हुाँदा हुाँदा बुझ्न 
छैन। 

3. एउटा व्यापक आयोस्जि लाओडडससयाजस्िो दृश्य उत्तर को राजा को 
दातनयल 11:40 मा दक्षक्षण राजा अतिक्रमण सम्म महासङ्कष्टको सुरु सक्दैन 
भन्ने सर्क्षालाई छ। यो दृश्य िथ्यलाई कक महासङ्कष्टको याकूबको समस्या 
(यसमचया 30: 7) को समय समावेर् देखि, यो संयुक्ि राज्य अमेररका र यसको 
एंग्लो- सहयोगीहरूले बेलायि आक्रमण रही जस्िै (cf. दातनयल 11:39) 

सुरु। ककनभने यो एक पटक लेट हबचटच डब्ल्यू आमचस्ट्रांग, 1979 द्वारा आफ्नो 
दृस्ष्टकोण पररविचन गने (समय हामी हुनुहुन्छ मा, अब। पादरी सामान्य गरेको 
ररपोटच-वल। 1, न 15 आयोस्जि समूहका केही, यो क्रसमक 
तु्रठट अपनाउाँछन,्नोभेम्बर 20, 1979)। उत्तर राजा दातनयल 11:39 मा बसलयो 
(संयुक्ि राज्य अमेररका, क्यानाडा, आठद) को िी नामेट भएकोले दातनयल 
11:40 मा दक्षक्षण राजा अतिक्रमण गनच पूवच, िी जो यस दृश्यमा छैन हुनेछ 
पकड महासङ्कष्टको यो सुरु भएको छ गरेपतछ सुरु हुनेछ जब िाह छ। 

4. पवसभन्न लाओडडससयाका मसीहीहरूलाई र्प्रकार् 12-13 ठ्याक्कै दस वा 
एघार हालै पररभापषि राष्ट्रका हुनुपछच: 17 मा जनावर र्स्क्ि को अस्न्िम 
कस्न्फगरेसन भन्ने पवश्वास गछचन।् यो 'राष्ट्रका' छैन िी पदहरू मा लाधग 



ग्रीक सिचहरू र पदहरू दईु भपवष्यमा एक समय को कुरा बिाइरहेका छन ्
भन्ने िथ्यलाई सठहि िुर्प्रै कारण, लाधग िराब छ। पुनगचठिि राज्यहरू सधैं 
पूवच सीमाना सभत्र रहन छैन र भपवष्यमा मामला हुन सम्भावना छ। जो हाल 
28 सदस्य र धेरै सम्भापवि सदस्य भएको युरोपेली संघ, राम्रो केही सदस्य 
राष्ट्रका (संयुक्ि राज्य जस्िै), अस्न्िम कस्न्फगरेसन दस वा एघार जातिका 
हुनु पछच भनेर स्जद्दी गनच गुमाउन सक्छ बाइबल अनुरूप छैन। यसबाहेक, 

यस अंगे्रजी को कफलाडसे््फया भाग को ऐतिहाससक स्स्िति (हबचटच आमचस्ट्रांग 
अन्िगचि) कस्म्िमा एक दजचन कागजािहरू (सादा सत्य, राम्रो समाचार, 

भोसलका पवश्व, पुस्स्िका, सह-कायचकिाच अक्षर, बाइबल पत्राचार कोसच) दस 
समावेर् सक्ने ससकाइएको दस राष्ट्रका र / वा राष्ट्रका समूह (एकल जातिका 
पवरोध रूपमा) को। संख्या भनेर कम नगरेसम्म, जो दस वा एघार या ि 
राष्ट्रका भएको जनावरको कस्न्फगरेसनमा स्जद्दी िी छैन कक दृश्य को 
पश्चात्ताप नभएसम्म महासङ्कष्टको िा्नुभएको छ कक संभवििः महसुस 
हुनेछ। 

5 िुर्प्रै लाओडडससयाजस्िो समूह स्पष्ट दोस्रो आधा जो दातनयल 11:31 र 
येरू्को (तिनीहरूले दातनयल 9:27 ख्रीष्टले पूरा भयो पवश्वास गछचन) मत्ती 
24:15 मा र्ब्लद संग सम्बन्ध दातनयल 9:27, गलि अिच लाउनु। यी पदहरू 
गलि अिच लाउनु िी भइरहेको छ के को उधचि पूवच-चेिावनी हुनेछ छैन न 
ि महासङ्कष्टको सुरु हुनेछ जब संभावना िाह छ। 

6 एक वा बढी समूह पतन महासङ्कष्टको अको वषच या ि सुरु गनच 
सक्नुहुन्छ भनेर ससकाउाँछ। महासङ्कष्टको लगभग 3 साढे वषच सम्म दातनयल 
9:27 को 'र्ास्न्ि सम्झौिा' पतछ सुरु गदैन राम्ररी पुस्ष्ट गररएको छ (र यो 
अझै भयो छैन), यो महासङ्कष्टको पूवच 2019 सुरु गनच को लाधग सम्भव 
छैन। सम्झौिा वषच को पिन मा पुस्ष्ट गनच सबैभन्दा संभावना छ देखि (cf. 

लेवी 23:24; 1 कोररन्िी 15:52), पतन 2019 संभावना पतन चााँडै छ। 



7 केही समूह दातनयल 12 को 1335, 1290, र 1260 ठदन को अनुधचि 
व्याख्याहरु ससकाउन वा महासङ्कष्टको सुरु हुनेछ जब तिनीहरूले बुझ्न 
हुनेछ भनेर (सबै भन्दा अंगे्रजी समूह) को भागहरु अन्य समस्या छ। 

8 सबैभन्दा लाओडडससयाजस्िो समूह हबकूक 2 बुझ्न असफल: 2-8 र सही 
संयुक्ि राज्य अमेररका र बेलायि बाठहर चेिावनी कक र्प्राप्ि छैन। एक समूह 
ससकाउनुभयो, िर के आन्िररक राजनीति र यसको बढ्दो नेिाहरूको हुन 
देखिन्छ ककनभने बन्द ब्लयाक छ। संयुक्ि राज्य अमेररका ऋण को बढ्दो 
'समय बम' भनेर औं् याए गनच आवश्यक कुरा हो र हबकूक 2: 2-8 यो poses 

कक बाइबलीय ििरा बाठहर औं् याउाँछन।् यो घोषणा र CCOG हामी यो 
गरररहेका छन ्गनुचपछच। 6 महासङ्कष्ट सुरु गनच सम्बस्न्धि छ, र यूसुफको 
कुल को ऋणी सन्िानहरू पवरुद्ध आक्रमण कारण मध्ये एक छ: धेरै हबकूक 
2 महसुस छैन। 

9 सबैभन्दा लाओडडससयाजस्िो समूह पवसभन्न 'एसलया heresies।' छ यस 
कारण, तिनीहरूले अस्न्िम एसलयाले पठहचान गनच सक्षम हुने छैन। केही उहााँले 
जनवरी 16, 1986 देखि मरेको छ भन्ने िथ्यलाई बावजुद, उहााँले भएको 
हुनुपछच हबचटच आमचस्ट्रांग लाग्छ र मतृ्युको अस्न्िम एसलयाले आफ्नो लेिन 
अनुसार उहााँलाई (उमेर को रहस्य। 1985, प।ृ 349)। 12-13: केही ि कुनै एसलया 
आउन वा उहााँले मकूच स 9 मा पवषयमा येरू्को सर्क्षा पवरुद्ध जान्छ जो चचच 
र एक व्यस्क्ि छ, कक छ कक लाग्छ। 

10 िुर्प्रै लाओडडससयाजस्िो 30-39, मत्ती 24: 9- 22, र र्प्रकार् 12: 14-17 समूह 
दातनयल 7:25, 11 मा आउने फरक (र अन्य पवषयमा) बुझ्न छैन।जब 
सिाएको भपवष्यवाणी लहर रु्रू मुख्यिया, (र तिनीहरूलाई) ठहट, 

लाओडडससयाका मसीहीहरूलाई यो सिावट र्प्रमाणको रूपमा महासङ्कष्ट सुरु 
गनच लागेको छ कक हेनच हुनेछ। परमेश्वरको पुरानो रेडडयो चचच (हेनुचहोस ्झूटो 
भाइहरू होससयार हुनुहोस ्राम्रो समाचार, जनवरी 1960!) पवर्षे दातनयल 11 को 
िेदो पदहरू लागू: अन्ि समय चचच 32-35 हालको CCOG गछच रूपमा। 



 

11 नम्बर लाओडडससयाजस्िो समूहका (14-16 ससकाउाँछ बावजुद र्प्रकार् 12 के) 
गनच भाग्न सुरक्षा भौतिक स्िान छ भनेर ससकाउाँछ छैन। त्यसैले, कक दृश्य 
पकड िी एक महासङ्कष्टको सुरु बस पूवच तिर भाग्न छैन लगाइठदए 
गररनेछ। 

12 सबैभन्दा 'स्विन्त्र' 1-3 ससकाउाँछ: लाओडडससयाका मसीहीहरूलाई तिनीहरूले 
सपन्याह 2 के बावजुद भाग्न समय पठहला 'साँगै भेला' गनच आवश्यक भन्ने 
पवश्वास छैन। िसिच, यो एक समूह तिनीहरूले अंर् हुन ्जब तिनीहरूले साँगै 
भाग्न लगाइठदए गररनेछ संभावना छ बस पूवच महासङ्कष्टको (र्प्रकार् 12: 

14-17) को सुरु गछच। 

13 कस्म्िमा एक लाओडडससयाजस्िो समूह गलिी दातनयल 11:31 को उजाड 
को हुन्छ कक उत्तर राजा दातनयल 11:40 मा दक्षक्षण राजा अतिक्रमण पतछ 
पवश्वास गदचछन।् पतछ यो िररका नहीं हुनेछ, कक स्स्िति हो्ड गनेहरूलाई 
महासङ्कष्टको सुरु हुनेछ जब (: 15,21 cf. मत्ती 24) बुझ्न छैन। 

14 िुर्प्रै लाओडडससयाजस्िो समूह एठटक्राईष्ट / झूटा अगमवक्िा, छैन समुिको 
जनावर हो: (3-4 2 धिस्सलोतनकी 2) परमेश्वरको मस्न्दरमा बस्छन जो पापको 
मातनस भनेर ससकाउाँछ। यद्यपप, यो समुि को यो जनावर, उत्तर को अस्न्िम 
राजा (35-36 दातनयल 11) छ। त्यसैले, जब यो हुन्छ, गलि स्स्िति हो्ड 
गनेहरूलाई यसको भपवष्यसूचक बुझ्न छैन। यो छोरा' को पठहचान अन्ि 
समयमा बुझ्न महत्त्वपूणच छ। 

15 केही लाओडडससयाजस्िो समूह यरूर्लेममा एक यहूदी मस्न्दर येरू्ले लाभ 
अतघ पुनतनचमाचण हुनेछ भनेर ससकाउाँछ। जबकक यो यो आवश्यक छैन टाढैबाट 
सम्भव छ (को "परमेश्वरको मस्न्दर" नयााँ तनयममा मसीही, छैन आधुतनक 
यहूदी, स्िान संग के छ)। रूपमा केही कठहलेकाहीं ससकाउन देखि यो नहीं 



हुनेछ, कक स्स्िति हो्ड गनेहरूलाई महासङ्कष्टको सुरु हुनेछ जब बुझ्न 
छैन। 

16 कस्म्िमा एक लाओडडससयाजस्िो समूह र्प्रकार् 17:12 दस राजाहरूको एक 
मुख्यिया युरोपेली र्स्क्ि हुनुको गनच पवरोध रूपमा संसारभरर दस क्षेत्रहरु को 
आरोप मा हुन हो भनेर ससकाउाँछ। यो मा आग्रह महासङ्कष्टको सुरु हुनेछ 
जब यस्िो समूह संभवििः बुझ्न सक्ने अिच राख्छ। 

17 कस्म्िमा एक लाओडडससयाजस्िो 1-10 एक युरोपेली छैन: समूह र्प्रकार् 13 

को जनावर भनेर ससकाउाँछ। जनावरको र्स्क्ि युरोप (cf. दातनयल 9: 26-27) 

मा िडा हुनेछन ्भएकोले यो बुझ्न नगने िी महासङ्कष्टको सुरु गनच 
लागेको छ जब महसुस छैन। 

18 कस्म्िमा एक वा िूलो लाओडडससयाजस्िो समूहका दईु महासङ्कष्टको को 
रु्रुवाि सम्बन्धी को दातनयल 11 अनुक्रम मा पठहलो पद दातनयल 11:40 छ 
भनेर ससकाउाँछ। बरु यसलाई दातनयल 11:39, दातनयल 11:31, पतन याकूबको 
समस्या को समय को सुरु अनुरूप छ, जो पतछ तछट्टै छ रु्रुमै भनेर 
ससकाउाँछ गनुचपछच (यसमचया 30: 7)। महासङ्कष्टको सुरु हुनेछ जब दातनयल 
11:40 स्स्िति हो्ड गनेहरूलाई बुझ्न छैन। 

अतन त्यहााँ धेरै छन।् यद्यपप, यो केवल माधि अंक एक वा बढी को गलिफहमीले 
महसुस होइन महासङ्कष्टको सुरु हुनेछ जब लाग्छ। केवल परमेश्वरको सिि चचच 
भएको छ (2 तिमोिी 2:15) यी पवषयमा सबै मा "िीकै सत्य वचन पवभाजन"। 

तिनीहरूले सााँच्चै छैनन ्देखि (जे भए िापतन तिनीहरूले गनच सक्छन ्दावी), 
दातनयल 11 मा भपवष्यसूचक क्रम र पववरण बुझ्न छैन वा तिनीहरूले येरू्को जस्िै 
मत्ती रूपमा िाउाँमा ससकाउनुभयो के संग बााँध कसरी दिुःिी वास्िपवकिा, कक सबै 
भन्दा परमेश्वरको चचच समूह छ 15-20 र यसैले आउाँ दै महासङ्कष्टको (मत्ती 24 

देखि सुरक्षक्षि गनच जाने छैनन:् 21-22 ककनभने यो र अन्य भपवष्यसूचक गलि अिच 



को 24, िी समूहहरू तिनीहरूले मत्ती 24 मा र्प्रति येरू्को तनदेर्न भाग्न गनुचपछच जब 
महसुस छैन )। 

हाम्रो भाग मा यो ध्वतन व्यिचमा र सेिी नत्र, मलाई अन्य समूह परमेश्वरको 
नेिाहरूको लामो समय उच्च स्िर चचच पवर्षे के 
हामी परमेश्वरको सिि चचच मा ससकाउन िी अंक र्प्रत्येक मलाई (बब) भन्नुभयो छ कक 
गरौं यी बुाँदाहरू, आफ्नै समूह के ससकाउन देखि पतन फरक-फरक हुन्छ भन्ने समेि 
सही छ। िर 'संगिनात्मक' (र सााँच्चै बाइबलीय छैन) कारण, आफ्नो समूह 
सावचजतनक तिनीहरूलाई ससकाउन छैन। 

येरू्ले "यो समय सम्म संसारको रु्रुवाि देखि भएको छैन जस्िै िूलो कष्ट हुनेछ, 

कुनै, न ि कठह्यै हुनेछ" (मत्ती 24:21) यस्िो चेिावनी ठदए। र येरू्ले देखि 
मसीहीहरूले सुरक्षा (: 7-10 र्प्रकार् 3) र्प्रतिज्ञा गनुचभयो। अन्य मसीहीहरूले त्यही 
र्प्रतिज्ञा पाएको छैन। 

एक सम्झौिा सेवाको धेरै भरोसा गनेहरूले (इजककएल 34: 7-10) तिनीहरूलाई पद 
संग सााँच्चै छ भनेर अनुसार छैन भपवष्यवाणी ससकाउन महसुस गनच आवश्यक छ 
कक अध्याय 2 र 3 र्प्रकार् र 21 लूका मा येरू्को र्ब्लदहरू अनुसार, अपेक्षाकृि मात्र 
केही मसीहीहरूले सारा संसार (: 14-17 cf. र्प्रकार् 12) मा हुनेछ भनेर परीक्षण को 
घण्टा बाट सुरक्षक्षि गररनेछ। सेवकाईमा वास्िवमा पवश्वासी गनच सुन्ने छैन िी पतन 
भाग्य (: 11-16 cf. एकफसी 4) साझा हुनेछ। 

सााँच्चै परमेश्वरको सिि चचच मा हामी: 

"पतन भपवष्यवाणी अझ तनस्श्चि र्ब्लद छ;  तिमीहरू तिमीहरू ठदन र्प्रारम्भ 
सम्म, रूपमा अाँध्यारो िाउाँमा उज्यालो तनस्म्ि, ध्यान ठदनु, र ठदन िारा आफ्नो 
हृदयमा उठ्ने "(2 पतु्रस 1:19, KJV) गछचन।् 

यो पतन बाइबल पतन तनदचलीयहरूबाट तिनीहरूले सुरक्षक्षि गररने छैन परमेश्वरको 
चचच को अन्ि समय र्षे भाग हुन आवश्यक छैन पतन भन्ने लाग्छ जो चेिावनी 
जोड गनुचपछच (cf. सपन्याह 2: 1-3)। नयााँ तनयममा स्पष्ट छ ख्रीस्ष्टयनहरू सााँच्चै 



एक चचच को भाग हुनुपछच भनेर (एकफसी 4: 11-16; cf. 1 कोररन्िी 4:17; 10: 32-33) 

हामी अन्ि नस्जक र्प्राप्ि - रूपमा (ठहब्रू 10:24 -25; cf. सपन्याह 2: 1-3)। 

लाओडडससयाजस्िो समूह र / वा व्यस्क्िहरूलाई येरू्ले र्प्रकार् 3:19 मा गनच 
तिनीहरूलाई आग्रह रूपमा पश्चात्ताप नगरेको िण्डमा तिनीहरूले संभवििः 
महासङ्कष्टको सुरु गदाच (मत्ती 24:21) न ि भनेर सुरु गनच पूवच भाग्न िाहा (मत्ती 
24:15 िाहा छैन -20)। 

कक आफ्नो भपवष्यसूचक दृश्यहरु धेरै पक्षहरू लाधग बाइबल माधि (कक हाल वा 
पुरानो) गलि परम्परा भर अंगे्रजी समूह तिनीहरूले "भपवष्यवाणी पक्का र्ब्लद" छैन 
भनेर ठढलो ससक्न जााँदैछन ्(2 पतु्रस 1:19, KJV) । 

येरू्ले तिनीहरूले धेरै क्षेत्रमा पररविचन गनच (र्प्रकार् 3: 17-19) चाठहन्छ भनेर 
लाओडडससयाका मसीहीहरूलाई यसो भन्नुभयो, िर उहााँले पतन ककनभने को ग्रस्ि 
धियो, तिनीहरू धिएन देखि तिनीहरूले िााँचो ससकाउनुभयो (र्प्रकार् 3: 14-16) । 

अन्य अंगे्रजी समूह बाइबलबाट छ कक यो पुस्स्िका गएका छैन भनेर िप 
भपवष्यसूचक र अन्य मिभेद पतन छन।् वास्िपवकिा त्यो काम अस्न्िम चरण मा 
सही जोड, पयाचप्ि उच्च सन्दभचमा बाइबल समािेर र्प्रेम अभ्यास, सााँच्चै ससकाउने 
भनेर येरू्ले सबै ससकाउनुभयो, र एक परमेश्वरको आत्मा को एक डबल-भाग 
असभपषक्ि बेवास्िा बबना (को छ एलीर्ाले, 2 राजा 2: 9-13) को CCOG र्ीषच मानव 
नेिा रूपमा भपवष्यसूचक चेिावनी बेवास्िा कक अंगे्रजी समूह आफ्नो peril ि 
गरररहेका छन,् धियो। 

केही छुट भपवष्यवाणी महत्त्व गदाच, र्प्रेररि पावलले ससकाएको के नोठटस: 

र अब यो तनिामा बाठहर जाग उच्च समय छ, समय बुझरे यो; अब हाम्रो 
मुस्क्िको हामी पठहलो पवश्वास गदाच भन्दा छ। 12 राि सम्म िचच हुन्छ, ठदन 
हाि छ। त्यसैले हामीलाई अन्धकारको काम बन्द डाली 14 13 हामीलाई राम्ररी, 
ठदनमा रूपमा, छैन र मिवालापन मा, छैन असर्ष्टिा र कामुकिालाई मा, छैन 
कलह र ईष्याच ठहडं्न गरौं गरौं, र हामीलाई र्प्रकार् को हतियार धारण गरौं।। िर 



र्प्रभु येरू् ख्रीष्टलाई धारण र यसको लालसा पूरा गनच, र्रीरका लाधग कुनै 
र्प्रबन्ध बनाउन। (रोमी 13: 11-14) 

हामी धेरै भन्दा पावलले यस्िो लेिे नस्जक अन्ि गनच अब हुनुहुन्छ? पावलले पतन 
सााँचो मसीहीहरू येरू्ले फकच न जब लगभग धचन्ने धियो छैन अरु जस्िै हुन 
धिएनन ्भनी ससकाए (1 धिस्सलोतनकी 5: 4)। 

र्प्रेररि पतु्रसले यस्िो लेिे: 

िसिच, यी सबै कुराहरू भंग हुनेछ, ककनभने व्यस्क्ि को के िररका िपाईं पपवत्र 
आचरण र, 12 मा हुन पछच  लाधग देि र, जो स्वगचमा भंग हुनेछ ककनभने 
परमेश्वरको ठदन को आउाँ दै, आगो हुनुको, र ित्व व्यग्र गमी संग ढ्छ 
हुनेछ? 13 िैपतन हामी, उहााँको र्प्रतिज्ञा अनुसार, नयााँ आकार् र धासमचकिा बास 
जसमा नयााँ पथृ्वी िोज्न। (2 पतु्रस 3: 11-13) 

िीक भपवष्यसूचक घटनाहरू ध्यान छैन केवल एक येरू्ले (लूका 21:36;) को लाधग 
ियार हुन मदि गछच , िर पतन पररविचन गनच पयाचप्ि आफ्नो जीवन जााँच्न 
मसीहीहरूले र्प्राप्ि गनच एक धचन्िनर्ील व्यायाम हुन तनसमत्त उनीहरू (cf. रोमी 13 

रूपमा : 11-14; 2 पतु्रस 3: 10-13)। िपाईं पवश्व घटनाहरू हेदै हुनु हुाँदैन िीक बाइबल 
भपवष्यवाणी ज्योति व्याख्या? 

पवसभन्न लाओडडससयाजस्िो समूह िीक अन्ि समय भपवष्यवाणी बुझ्दैनन,् र त्यो 
नहीं भाधगरहेका सदस्यहरू योगदान हुनेछ जब उनीहरू (cf. मत्ती 24: 15-21; र्प्रकार् 
12: 14-17)। 

लाओडडससयाका मसीहीहरूलाई महासङ्कष्टको बारेमा गलि पवचार, र्प्रतिज्ञा गरेका 
छन ्छैन यो देखि सुरक्षा, र (साडड चस िी साि र स्पष्टििः र्प्रति र्प्रकार् 2:22 

धिआटायराका केही) महासङ्कष्टको जान र मतृ्युको अधीनमा हुनुपछच र सिावट 
(दातनयल 7: 25b; र्प्रकार् 12:17)। 



नगनुचहोस ्सााँच्चै र्प्रमुि अन्ि-समय बाइबलीय भपवष्यवाणीहरू बुझ्न नगने िी 
द्वारा भ्रममा हुन। 

धेरै परमेश्वरको सिि चचच दावी अंगे्रजी समूह को स्कोर जस्िै छ भन्ने पवश्वास 
गछचन ्जस्िो देखिन्छ जबकक, भपवष्यसूचक वास्िपवकिा हामी अद्पविीय हो भन्ने 
छ।हामी कफलाडसे््फया मेन्टल (र्प्रकार् 3: 7-13; 2 राजा 2:13) अधधकार गछचन ्र 
सत्य (1 तिमोिी 3:15) को लाधग सााँच्चै िडा। जबकक मत्ती 24:14 को पूरा तिर काम: 
हामी (4 र्प्रति भजन 33 सत्यिामा गनै पछच जो) काम अस्न्िम चरण र्प्रमुि छन।् 

सााँचो चचच धचन्ने गनच र्प्रमाणहरू, छनकहरू, र लक्षण को 5 सारांर् 

फेरर, यहााँ एक सूची सााँचो मसीही मण्डली परमेश्वरको सााँचो चचच हुनुपछच भन्ने 
देिाउन जो 18 र्प्रमाणहरू, संकेि, र छनकहरू छ। 

1 मातनसहरूको परम्परा माधि परमेश्वरको वचन राख्छ र यसैले िपेको छैन 
बाइबल (cf. मत्ती 15: 3-9) को पवरोध गदै छन ्धासमचक सर्क्षाले। 

2. बाइबलीय नाम "चचच" (जस्िै र्प्रेररि 20:28) र्प्रयोग गछच। 

3, मूल पवश्वास (यहूदा 3) को लाधग उत्कट पतन सिावट धम्की अन्िगचि 
(जस्िै र्प्रेररि 5: 27-32)। 

4 इतिहास भर यसको बाइबलीय धासमचक सर्क्षाले तनर्ान (cf. 1 यूहन्ना 2: 6)। 

5 तनसान को  (मत्ती 26:18 5 लेवी 23)  14 औ ंमा तनस्िार राख्छ। 

6 जो पुस्िकहरू र्प्रेररि यूहन्ना cf. को समय देखि बाइबल को भाग धिए ज्ञाि 
छ 2 तिमोिी 3: 16-17; र्प्रकार् 1: 9-19; 22: 18-19)। 

7 बारेमा सत्य ससकाउनुहुन्छ (रोमी 1:20; कलस्सी 2: 9)। 

8 ससकाउनुहुन्छ र परमेश्वरको मायालु व्यवस्िा राख्छ (1 यूहन्ना 2: 4)। 



9 यस संसारमा र्ारीररक युद्धमा सहभाधगिा पवरोध (यूहन्ना 18:36; लूका 
3:14)। 

10 को सिाइएका, िर िेदो (यूहन्ना 15: 20-21) छ। 

11 पोर्ाक वा भवनहरु (: 29-30 cf. व्यवस्िा 12) को मामला मा को बाठहरी 
अपनाए छैन। 

12 पूणच सुसमाचार (19-20 28 मत्ती 24:14) र्प्रचार। 

13 एउटा "सानो बगाल" छ (लूका 12:32; रोमी 11:15; cf. र्प्रकार् 14: 1-9)। 

14 धेरै नेितृ्व र्हर (ठहब्रू 13:14) र र्प्रकार् 2 र 3 को साि चचच माफच ि यसको 
भौतिक स्िान तनर्ान। 

15 बाइबलीय पवश्राम धचन्ह छ (र्प्रस्िान 31:13; ठहब्रू 4: 9)। 

16 पपवत्र ठदन माफच ि धचत्रण रूपमा परमेश्वरको येरू् ख्रीष्ट माफच ि मुस्क्िको 
योजना बुझ्नुहुन्छ (1 कोररन्िी 5: 7-8; याकूब 1:18) 

17 मूति चपूजक बबदा (: 20-22 1 कोररन्िी 10) को अवलोकन पवरुद्ध ससकाउाँछ। 

18 संग अन्ि-समय दतुनयावी बेबबलोन छैन (र्प्रकार् 13: 4-10; 18: 4)। 

एक चचच समूह मात्र िी सबै मापदण्ड पूरा गनच सक्छन।् सााँचो मसीही मण्डली, 
परमेश्वरको पवश्वास गछच , बाइबल पवश्वास गछच परमेश्वरको र्प्रकृति र योजना 
बुझ्नुहुन्छ, र परमेश्वरको काम गदचछ। यो सााँच्चै धग्रको-रोमन चचच र बन्द-मार भने 
गनच सककन्छ। 

परमेश्वरको चचच, येरू् ख्रीष्टको सााँचो अस्ख्ियार अन्िगचि मानव जगिले युक्ि, सही 
छ। त्यहााँ नयााँ तनयममा चचच मा समस्या (पतन अध्याय 3 हेनुचहोस)् रूपमा सािै 
परमेश्वरको चचच (र्प्रकार् 2-3) को सबै धिए। 



धमचर्ास्त्र त्यहााँ परमेश्वर र अन्िको समयमा ख्रीष्टको परमेश्वरको समूहका गैर-
चचचका पवसभन्न चचच भनेर स्पष्ट छ। 

येरू्ले अनुसार, अन्ि समयमा त्यहााँ जो फरक पवर्षेिाहरु र्प्रदर्चन परमेश्वरको चचच 
हुनेछ। , (र्प्रकार् 3: 1-6), सािै पवसभन्न लाओडडससयाका मसीहीहरूलाई (र्प्रकार् 3: 14-

22): येरू् (18-29 र्प्रकार् 2) तनस्म्ि आलोचनाएाँ र छ। त्यसैले, िी पवभाग समूहमा जो 
सााँच्चै सबैभन्दा पवश्वासी मसीही मण्डली को भाग हुन चाहनुहुन्छ कुनै पतन लाधग 
आदर्च हुन जस्िो धियो। 

अन्िको समयमा परमेश्वरको मात्र चचच येरू्ले र तनन्दा गदैन "एक सानो बल," 

कफलाडसे््फया मण्डली (: 7-13 र्प्रकार् 3) संग छ। यी ि तिनीहरूले धचत्त दखु्दा 
तिनीहरूको मुकुट िचच गनच अनुमति छैन भन्ने अरूलाई (र्प्रकार् 3:11) द्वारा आहि 
गने छैन िी हुन,् िर यसको सट्टा तिनीहरूले परमेश्वरको कामलाई समिचन हुनेछ। 

िसिच, जो इच्छा िी परमेश्वरको समूहको चचच संग हुन चाहनुहुन्छ कफलाडसे््फया 
सबैभन्दा पथृ्वीमा बााँकी रहेका भाग हुन: 

1 र्प्रािसमकिा यसको र्ीषच (;: 19-20 28 मत्ती 24:14) साक्षी रूपमा राज्यको 
सुसमाचार घोषणा बनाउाँछ। 

2 गररब भाइहरू (गलािी 2:10), पवर्षे अफ्रीका र एसर्या जस्िै िाउाँमा पवधवा 
र अनाि (याकूब 1:27) सठहि समिचन गदचछ। 

3 सााँच्चै मत्ती 15-17: 18 सठहि बाइबलीय र्प्रर्ासन (1 कोररन्िी 12:28) 

अभ्यासहरू। 

4 को घोषणा 19-20; र्प्रकार् 3:; 13:35; लूका 4:18; 14:13;; मत्ती 24:14 28 16-

20:, सैद्धास्न्िक, भपवष्यसूचक, र मायालु फल येरू्ले बिाउनुभयो (यूहन्ना 7 

छ : 7-13)। 

5 यस्िो चेिावनी ठदन्छ जसले तिनीहरू चचच छन ्भनेर सोच्न िी टाढा धगर 
छैन (1 तिमोिी 4: 1)। 



6 अस्न्िम ठदन (: 17-18 र्प्रेररि 2) मा, सपना र्प्राप्ि सठहि आध्यास्त्मक 
उपहार, छ। 

7 र्प्रकार् 2 र 3 को चचच को ऐतिहाससक र विचमान भूसमका बुझ्नुहुन्छ। 

8 बिाछन र बाइबलीय राम्रो पयाचप्ि (जस्िै दातनयल 11: 29-45; मत्ती 24) 

भपवष्यवाणी बुझ्नुहुन्छ भाग्न जब (: 15-20; र्प्रकार् 3:10, 12: मत्ती 24 14-16) 

िाहा महासङ्कष्टको गनच पूवच (मत्ती 24:21)। 

सबै भन्दा राम्रो परमेश्वरको मण्डली (र्प्रकार् 3: 7-13) को कफलाडसे््फया भाग र्षे 
र्प्रतितनधधत्व गने एक समूह 21 सेन्ट र्िाब्लदीमा परमेश्वरको सिि चचच छ। 

परमेश्वरको सिि चचच हामी जो आधधकाररक सबै माधि गछच सजग छौं भन्ने मात्र 
सङ्गठिि चचच छ। हुन हामीलाई भाग हामी ससद्ध छन ्कक छैन चाहनुहुन्छ गनच 
जोडदार कारण, िर हामी अनुसार बाइबल र पवश्वास र येरू्को र्प्रारस्म्भक 
अनुयायीहरूले को अभ्यासहरू साि ससकाउन भनेर। 

सबैभन्दा चचच केही सत्य छ, िर अन्य कुनै पतन गने "सत्यको िााँबो र भूसम" 
जस्िो देखिन्छ (1 तिमोिी 3:15)। रै्िान, यो उमेर (2 4 कोररन्िी: 4) को देविा छैन 
रै्िानको रूपमा, देखिन्छ, िर धेरै (2 कोररन्िी 11: 13-14) ज्योतिमचय स्वगचदिूको 
रूपमा। र अझै सारा संसार (: 4-5 मत्ती 24) धोका, यसलाई साकार बबना - येरू्ले 
ख्रीष्टको धियो घोषणा, धेरै उहााँको नाममा आएको बिाए। 

त्यसैले, िपाईं र्प्रमाणहरू, छनकहरू, र संकेि िाहा अब, िपाईं पुरानो को र जो जस्िै 
हुन जााँदैछन ्"सबै ित्परिा संग र्ब्लद र्प्राप्ि, र यी कुराहरू ि धिए कक पत्ता लगाउन 
ठदनहुाँ धमचर्ास्त्र िोजी। त्यसैले तिनीहरूलाई धेरै पवश्वास "(र्प्रेररि 17: 11-12)? 

बाइबल के भन्छ ध्यान ठदनुहोस:् 

... नम्रिा साि आफ्नो आत्मामा बचि गनच सक्षम छ जो र्प्रत्यारोपपि र्ब्लद, 

र्प्राप्ि। । उहााँले यसो लाधग, जान्छ 24; िर आफूलाई धोका, र्ब्लद को, र सुन्ने मात्र 
होइन हुन 23 कसैले र्ब्लद को एक सुन्नुहुने र एक छ भने, उहााँले एक मातनस 



एक ऐनामा आफ्नो र्प्राकृतिक अनुहार तनयालेर जस्िै छ टाढा र िुरुन्िै उहााँले 
मातनस कस्िो धियो बबसचनुहुन्न। 25 िर उहााँले स्विन्त्रिाको ससद्ध व्यवस्िा 
मा जो देखिन्छ र यो मा जारी छ, र एक बबसचने सुन्नुहुने छ िर काम को 
एक, यो एक उसले गछच के मा आसर्ष ्गररनेछ । (याकूब 1: 21-25) 

िपाईं के िपाईं एक सुन्नुहुने, मात्र के 
र परमेश्वरको सिि चचच समिचन वा हुनुपछच  आफैलाई धोका महसुस गनेछन?् 

िपाईं हामी एक साक्षी (मत्ती 24:14) सािै ससकाउाँछन ्सबै येरू्को आज्ञा (: 19-20 

मत्ती 28) रूपमा संसारमा राज्यको सुसमाचार र्प्रचार गनच 
जारी रूपमा परमेश्वरको सििचचच समिचन गनच चाहनुहुन्छ छैन? 

 

तप ईं स ाँचो मसीही मण्डली को स ाँच्चै भ ग हुन तय र हुनुहुन्छ? 

 

परमेश्वरको जारी चचच 
 

परमेचिरको सतत चचनको संयुक्त र ज्य अमेररक  क य नलय म  श्स्ित छ: 1036 
डब्ल्यू महान ्एवेन्यू, ग्रोवर बीच, क्यासलफोतनचया, 93433 अमेररकी। 

 

हामी पवश्वभररका, र सारा महादेर्मा मा समिचकहरूको (सबै महादेर्मा, अन्टाकच ठटका 
बाहेक) छ। 

 



परमेश्वरको वेबसाइट सूचना को सिि चचच 

 

CCOG.ORG परमेश्वरको सिि चचच लाधग मुख्य वेबसाइट। 

CCOG.ASIA धेरै एसर्याली भाषा संग एसर्याली-केस्न्िि वेबसाइट, । 

CCOG.IN केही भारिीय भाषा संग भारि-केस्न्िि वेबसाइट, । 

CCOG.EU धेरै युरोपेली भाषा संग युरोपेली-केस्न्िि वेबसाइट, । 

CCOG.NZ वेबसाइट न्यूजी्याण्ड लक्षक्षि। 

CCOGCANADA.CA वेबसाइट क्यानाडा तिर लक्षक्षि। 

CDLIDD.ES यो एक पूणच रूपमा स्पेनी भाषा वेबसाइट छ। 

PNIND.PH केही िगलोग संग कफसलपपन्समा-केस्न्िि वेबसाइट,। 

 

रेडडयो र य़ोउटुबे सभडडयो च्यानलहरू 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET बाइबल समाचार भपवष्यवाणी अनलाइन रेडडयो। 

Bible News Prophecy च्यानल। य़ोउटुबे सेमोनेते्तस। 

CCOGAfrica च्यानल। अकफ्रकाबाट य़ोउटुबे सभडडयो सन्देर्हरू। 

CDLIDDsermones च्यानल। स्पेतनस य़ोउटुबे र्प्रवचन। 



ContinuingCOG च्यानल। य़ोउटुबे सभडडयो र्प्रवचन। 

 

समाचार र इतिहास वेबसाइट 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM चचच इतिहास वेबसाइट। 

COGWRITER.COM समाचार, इतिहास, र भपवष्यवाणी वेबसाइट। 

 

त्यहााँ रोमन क्यािोसलक, पूवी अिोडक्स, र्प्रोटेस्टेंट, मोमोंस यहोवाका साक्षीहरूले 
परमेश्वरको मसीहीहरूको चचच, र तिनीहरू हुन ्भनेर पवश्वास अरूलाई, वा कस्म्िमा 
भाग, सााँचो मसीही मण्डली हो। 

 

त्यहााँ मसीहीधमच केही जडान दावी कक समूह र फेलोसर्प हजारौं छन।् 21 औ ं
र्िाब्लदीमा जो समूह सबैभन्दा पवश्वासी छ? 

 

बाइबल, चचच इतिहास र चचच फल बारेमा केही िथ्य सठहि (मत्ती 7: 16-20) 

र्प्रमाणहरू, छनकहरू, र संकेि यो जवाफ ठदन मदि गनच पाइन्छ। यो पुस्िक यो बारे 
उपयोगी जानकारी र्प्रदान गनच इतिहासको िथ्य र्ास्त्रपदहरू सलकं। 

 

र्प्रकार् पुस्िकका को दोस्रो र िेस्रो अध्याय साि चचच लाधग ख्रीष्टबाट सन्देर्हरू 
समावेर् गदचछ। धेरै यी चचच (येरू् ख्रीष्टको कफिी सम्म र्प्रेररि 2 मा पेस्न्िकोसको 
ठदन देखि) सम्पूणच चचच उमेर भर चचच र्प्रतितनधधत्व भन्ने पवश्वास गछचन।् 

 
 



 
र्प्राचीन कफलाडसे््फया को रेम्नान्ट्स 

 

21 औ ंर्िाब्लदीमा सबैभन्दा येरू्का र्ब्लदहरू अनुसार पवश्वासी परमेश्वरको चचच (: 
7-13 र्प्रकार् 3) को कफलाडसे््फया भाग र्षे हुनेछ। 

 

कसले सााँचो मसीही मण्डली को कफलाडसे््फया भाग सबैभन्दा पथृ्वीमा बााँकी रहेका 
र्प्रतितनधधत्व? 

 

िपाईं पुरानो को बेरेंस जस्िै हुन इच्छुक छन ्भने (र्प्रेररि 17: 10-12) िपाईं सत्य 
परमेश्वर-र्प्रेररि र्प्रेम र बाइबल सााँच्चै भन्ने पवश्वास भने, िपाईंले पाउन सक्नुहुन्छ। 
(र्प्रकार् 3 22-25: 7-13 याकूब 1) िपाईं दोएर, र र्ब्लद को बस एक सुन्नुहुने हुन 



इच्छुक हुनुहुन्छ भने, िपाईंले र्ायद कफलाडेस््फया पवश्वासी को अनमोल भाग बन्न 
सक्छ। 


