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జాప్రరతతగా ఉండండి, ఎందుక్ంటే న్స్ఘంటువులు అసలు భాష నండి ప్రప్స్తతత వాడుక్ వరకు ప్దాలు 

మర్యు ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  ఇస్తతయి. ప్దాలు మర్యు ప్దబంధాల అరంా కూడా కాలప్రక్మేణా 

మారుుంద. అలాగే, అనేక్ ప్రీకు ప్దాలన ఒక్ ప్దంలోకి అనవదంచవచుి , ఇద అసలు అరా్గన్స్ే  

వప్రీక్ర్ంచవచుి . 
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Reform or Restore 
Chapter 1 

Reformation Movement 
The Renaissance 1517 – 1648 AD 

సంసకర ంచండి లేదా పునరుద్ధర ంచండి 
1 వ అధ్ాాయము 



Between 1118 and 1518 the Catholics and the 
German Emperor took turns (depending on who was 
in power) martyring Christians as they were 
discovered. About 4,000 (all throughout Central 
Europe [including Alsace-Lorraine in central 
Germany]) died as a result of persecution during 
these four centuries. Thus, these churches in Alsace-
Lorraine are partially responsible for the influence 
that led Martin Luther to break from Catholicism. 
Luther likely never heard of their teachings, however 
he objected to the way the Christians were murdered 
by the Catholic Church. In fact, Luther was even 
suspected by Catholicism of being “in close 
connection with the heretical churches in Alsatia, (a 
region of Alsace).” Nevertheless, the Anabaptists 
churches in Europe faced persecution from both 
Catholics and Protestants.  

 
The Renaissance popes were notoriously worldly. 
Abuses such as simony, nepotism, and financial 
excesses increased. The Catholic Church was riddled 
with venality [capable of being obtained for a price] 
and immorality. The sale of Indulgences was a 
particularly unfortunate practice because it 
impinged upon true spiritual repentance and 
improvement of life. At the same time a genuine 
upsurge of popular religiosity manifested itself and 
increased the disparity between the people's 
expectations and their ability to satisfy spiritual 
needs. 
Martin Luther (1483- 1546) 
Martin Luther's spiritual predecessors included men 
such as John Wycliffe (1328-1384) and Johannes Hus 
(1369-1415), who had attempted to reform the 
[Catholic] church along similar lines. In 1517 Luther 
nailed his Ninety-Five Theses to the door of the All 
Saints' Church, in Wittenberg which served as a 
notice board for university-related 
announcements.[1] These were points for debate that 
criticized the Church and the Pope. The most 
controversial points centered on the practice of 
selling indulgences and the Church's policy on 
purgatory.                                                   
                                                                                                                             
en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation      
                                                                       
In 1520, Luther published three pamphlets that 

a.  Described Rome's abuses 
b.  Demanded reforms in morals and in dogma 

సంసకరణ ఉద్యమం 

పునరుజీ్జవనం 1517 - 1648 AD 

1118 మరియు 1518 మధ్య కాథలిక్కకలక మరియు జరమన్ 
చక్రవరిి వంతులవారీగా (అధికారంలో ఉననవారిప ై ఆధారపడి) 
క్రైసివులక క్నుగొనబడినట్లు గానే అమరవీరులయయయరు. ఈ 

నాలకగు శతాబదా లోు  దాదాపు 4,000 మంది (మధ్య ఐరోపా 
అంతట్ద [మధ్య జరమనీలోని అలసేస్-లోర్రన్ తో సహా]) హ ంస 
ఫలితంగా మరణ ంచారు. అంద్ువలు , అలయేస్-లోర్రన్ లోని ఈ 
చరిిలక మయరిిన్ లూథర్ కాయథలిక్ మతం నుండి వ ైదొ లగడానిక ి
దారితీసిన పరభదవానికి పాక్షిక్ంగా బదధ్యత వహ స్ాి యి. లూథర్ 
వారి బో ధ్నల గురించి ఎననడూ వినలసద్ు, అయినపపట్ికీ 
అతను కాథలిక్ చరిిచే క్రైసివులను హతయ చేసిన విధానానిన 
వయతిరేకించాడు. నిజానికి, లూథర్ “అలయేట్ియయ, (అలయేస్ 
పరా ంతం)లోని మతవిశ్ాాశ్ాల చరిిలతో సనినహ త సంబంధ్ం 
క్లిగి ఉనానడు” అని కాథలిక్కకలక క్ూడా అనుమయనించారు. 
అయినపపట్ికీ, ఐరోపాలోని అనాబదపిిసుి ల చరిిలక 
కాథలిక్కకలక మరియు పర ర ట్ెసింట్ు  నుండి హ ంసను 
ఎద్ురొకనానరు. 

 
పునరుజీ్జవనోద్యమ పో ప లక పరా పంచిక్ంగా పరసిదిి  చ ందారు. 
సిమోనీ, బంధ్ుపరరతి మరియు ఆరిిక్ మితిమీరిన 

ద్ురిానియోగాలక ప రిగాయి. కాథలిక్ చరిి అన ైతిక్త [ధ్రక్క 
పర ంద్వచుి] మరియు అన ైతిక్తతో నిండిపో యింది. విలయస్ాల 
అమమక్ం ఒక్ పరతేయకించి ద్ురద్ృషి్క్ర పది్తి, ఎంద్ుక్ంట్ే ఇది 
నిజమ ైన ఆధాయతిమక్ పశ్ాితాి పం మరియు జ్జవితం యొక్క 
మ రుగుద్లక్క ఆట్ంక్ం క్లిగిసుి ంది. అదే సమయంలో 
జనాద్రణ పర ందిన మతతతాం యొక్క నిజమ ైన ప రుగుద్ల 
వయకి్మ ైంది మరియు పరజల అంచనాలక మరియు ఆధాయతిమక్ 
అవసరాలను తీరిగల వారి స్ామరియం మధ్య అసమయనతను 
ప ంచింది. 
మార ిన్ లూథర్(1483-1546) 

మయరిిన్ లూథర్ యొక్క ఆధాయతిమక్ పూరీాక్కలక వంట్ి 
పురుష్ులక ఉనానరుజాన్ వికిుఫ్ (1328-

1384)మరియుజోహన నస్ హుస్(1369-1415), ఇదే 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wycliffe
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http://en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation#cite_note-Simon-120-121-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Purgatory
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wycliffe
http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Hus


c.  Attacked some of the sacraments, 
transubstantiation, and  

     worship of the saints 
d. Insisted that the Bible alone constituted the final 

authority for a Christian.  
                                                                                                            

therestorationmovement.com/lessons/chlesson03.htm 
 
Luther espoused 1 -- "What is not against Scripture is 
for Scripture, and Scripture for it."  

REFLECTIONS by Al 
Maxey Issue #401, June 
30, 2009 from 
wikisource.org/wiki/Ante
Nicene 
_Fathers/Volume_III//Ap
ologetic The_Chaplet, 
_or_De_Corona/Chapter
_II 

Luther was a threat [at least in Germany]. When he 
founded his “church” in 1520, Catholics knew they 
had a problem. The Anabaptist churches were 
mistakenly lumped together with them. Catholics 
were running scared, and killing everyone (Christian 
and protestant alike). Catholics were no longer 
satisfied with killing Christians as they were 
accidentally found; now they were actually hunted. 
In Alsace-Lorraine alone, out of nearly 100,000 
members, about 42,000 were burned for not 
renouncing Christianity in favor of Catholicism. This 
massacre occurred from about 1525 to 1536. 
Circumstances were similar everywhere. By 1595, 
The Christians in Alsace-Lorraine numbered merely 
1,000. Most congregations had been extinguished. 
Congregations in Moravia, though severely depleted 
in membership, managed to flee to Hungary, Poland, 
Ukraine, and Crimea. By 1799, Eulogius Schneider (a 
catholic priest) beheaded the last three martyrs for 
not participating with Napoleon in the French 
Revolution.                       (adapted from 

allexperts.com/q/Critics-Catholicism-3337/Questions-1.htm 
Marvin Howard)   

The result was the near extermination of the church 
in Europe. 

Ulrich Zwingli (1484 –1531) 

తరహాలో [కాథలిక్] చరిిని సంసకరించడానికి 
పరయతినంచారు. 1517లో లూథర్ అతనిని 

వేరలయడదీశ్ాడుత ంభ ై ఐద్ు థీస స్యొక్క తలకపు వరక్కఆల్ 
స యింట్సే చరిి, లోవిట్ెిన్ బర్్ఇది విశావిదాయలయ సంబంధిత 
పరక్ట్నలక్క నోట్ీసు బో రుు గా పనిచేసింది.[1]చరిి మరియు 
పో ప లను విమరిశంచే చరిక్క సంబంధించిన అంశ్ాలక ఇవి. 
అతయంత వివాదాసపద్ అంశ్ాలక విలయస్ాలను విక్రయించే 
అభదయసం మరియు చరిి విధానంప ై కేందీరక్ృతమ ై 
ఉనానయిపరక్షాళన. 

 en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation  
  
1520లో, లూథర్ మూడు కరపత్ాా లను పాచుర ంచాడు 

a. రోమ్ ద్ుర ి నియోగాలను వివర ంచంది 
బి. న ైతికత మర యు సిదాధ ంత్ాలలో సంసకరణలను డిమాండ్ 
చేసింది 
సి. కొనిి మతకరమలప ై దాడి, పర వరతన, మర యు 
సాధువుల ఆరాధన 

డి. క్రైసతవునికి బ ైబిల్ మాతామే అంతిమ అధ్ికారం అని నొకిక 
చెప్ాాడు. 

  therestorationmovement.com/lessons/chlesson03.htm 
 
లూథర్ సమరిించాడు9-- "సిరిపిర్ క్క వయతిరేక్ం కానిద ి
సిరిపిర్ కోసం, మరియు సిరిపిర్ దాని కోసం." 

దాిరా పాతిబింబాలుఅల్ 
మయకీేసంచక #401,జూన్ 30, 

2009 
wikisource.org/wiki/Ante
Nicene నుండి 

_ఫాద్ర్్/వాలూామ్_III//క్ష
మాపణ ది_చాప ె ట్, 

_or_De_Corona/Chapter_I
I 

లూథర్ ఒక్ ముపుప [క్నీసం జరమనీలో]. అతను 1520లో 
తన "చరిి"ని స్ాి పించినపుపడు, కాథలిక్కకలక తమక్క 

సమసయ ఉంద్ని త లకసు. అనబదపిి సి్ చరిిలక పర రపాట్లన 

 
1 Refer to thebiblewayonline.com study Silence of the Scripture. 
9thebiblewayonline.com సిడీ స ైలెన్ే ఆఫ్ ది సిరిపిర్ ని చూడండి. 
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The Reformation in Switzerland initially developed in 
Zurich under the leadership of the priest Ulrich 
Zwingli. Zwingli had been influenced by Erasmus and 
by Christian humanism. He arrived at an evangelical 
understanding of Christianity from his study of the 
Bible and from contacts with Lutherans. On Jan. 1, 
1519, he began a 6-year series of sermons on the 
New Testament that moved the city council and the 
people of Zurich toward reform. The favorable 
response to The Sixty-Seven Articles, which he 
prepared for public disputation with a papal 
representative in 1523, proved the popularity of his 
program. He called for the abolition of the Mass (and 
its replacement by a symbolic Lord's Supper), 
independence from episcopal control, and a reform 
of the city-state in which both priests and Christian 
magistrates would conform to the will of God. 
                                                                                                                                           
mb-soft.com/believe/txn/reformat.htm 

 
He attacked the custom of fasting during Lent, 
corruption in the ecclesiastical hierarchy, promoted 
clerical marriage, and attacked the use of images in 
places of worship.                                
en.wikipedia.org/wiki/Huldrych_Zwingli 
 
Zwingli maintained that anything 2 "not enjoined or 
taught in the New Testament should be 
unconditionally rejected." REFLECTIONS by Al Maxey 
Issue #401, June 30, 2009 taken from  
                 
http://en.wikisource.org/wiki/AnteNicene_Fathers/ 
Volume_III/Apologetic/The_Chaplet,_or_De_Corona/Chapter_
II 

 
Radical Reformation 
Beginning in Switzerland and Germany, the Radical 
Reformation birthed many Anabaptist groups 
throughout Europe. Historically, the radical 
reformers operated under several names. 

Brethren or Swiss Brethren – were a group of radical 
evangelical reformers who initially followed Ulrich 
Zwingli of Zürich, but later started the movement 
now known as Anabaptism. In 1525, Felix Manz, 
Conrad Grebel, George Blaurock and others formed 
a new group, which rejected infant baptism and 
preached what the Brethren claimed was true 

వారితో క్లిసిపో యయయి. కాథలిక్కకలక భయపడి పరుగ్తాి రు 
మరియు అంద్రినీ చంపారు (క్రైసివ మరియు పర ర ట్ెస ి ంట్స). 
క్రైసివులక అనుకోక్కండా దొ రికినంద్ున వారిని చంపడం పట్ు  
కాథలిక్కకలక సంతృపిి చ ంద్లసద్ు; ఇపుపడు వారు నిజంగా 
వేట్దడబడాు రు. కేవలం అలయేస్-లోర్రన్ లోనే, దాదాపు 
100,000 మంది సభుయలలో, దాదాపు 42,000 మంది కాథలిక్  
మతానికి అనుక్ూలంగా క్రైసివ మతానిన తయజంచనంద్ుక్క 
కాలిివేయబడాు రు. ఈ ఊచకోత దాదాపు 1525 నుండి 1536 

వరక్క జరిగింది. అనిన చోట్దు  ఇదే విధ్మ ైన పరిసిి తులక 

ఉనానయి. 1595 నాట్ికి, అలయేస్-లోర్రన్ లోని క్రైసివులక 
కేవలం 1,000 మంది మయతరమే ఉనానరు. చాలయ సమేమళనాలక 
ఆరిపో యయయి. మొరావియయలోని సంఘయలక, సభయతాంలో 
తీవరంగా క్షీణ ంచినపపటి్కీ, హంగర,ీ పో లయండ్, ఉక్రయిన్ 
మరియు కిరమియయక్క పారిపో యయరు. 1799 నాట్ికి,(నుండి 

సరాక్రించబడిందిallexperts.com/q/Critics-Catholicism-

3337/Questions-1.htmమయరిాన్ హో వార్ు)  

ఫలితంగా ఐరోపాలోని చరిి దాదాపు నిరమమలించబడింది. 

ఉల్రాచ్జాంగీు (1484 –1531) 

సిాటీ్రాు ండ్ లోని సంసకరణ మొద్ట్ జూయరిచ లో పూజారి ఉలిరచ 
జాంగీు నాయక్తాంలో అభివృదిి  చ ందింది. జాంగీు ఎరాసమస్ 
మరియు కిరసిియన్ హయయమనిజం దాారా 
పరభదవితమయయయడు. అతను తన బ ైబిల్ అధ్యయనం మరియు 
లూథరన్ లతో పరిచయయల నుండి క్రైసివ మతం గురించి 
సువారి అవగాహనక్క వచాిడు. జనవరి 1, 1519న, అతను 
కొతి నిబంధ్నప ై 6-సంవతేరాల శ్రరణ  ఉపనాయస్ాలను 
పరా రంభించాడు, అది సిట్ీ కౌనిేల్ ను మరియు జూరిచ 
పరజలను సంసకరణ వ ైపు క్దిలించింది. అతను 1523లో 
పాపల్ పరతినిధితో బహ రంగ వివాదానికి సిది్ం చేసిన ది సికీటీ-
స వ న్ ఆరిిక్ల్ే క్క అనుక్ూలమ ైన పరతిసపంద్న అతని 
కారయక్రమం యొక్క పరజాద్రణను నిరమపించింది. అతను 
మయస్ రద్ుా  (మరియు దాని స్ాి నంలో సింబదలిక్ లయర్ు్ 

 
2  Refer to thebiblewayonline.com - Silence of the Scripture. 
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Christianity. Based on Sola Scriptura [scripture 
alone], the Swiss Brethren declared that since the 
Bible does not mention infant baptism, it should not 
be practiced by the church. This was subsequently 
refuted by Ulrich Zwingli. Consequently, there was a 
public dispute, in which the council affirmed Zwingli's 
position. This crystallized the Swiss Brethren and 
resulted in their persecution by all other reformers 
as well as the Catholic Church. 

It is important to note that the Anabaptists were first 
persecuted by the Protestants under Zwingli. They 
had arisen on his watch, in his town, and were his 
former disciples. Perhaps he was afraid that the 
existence of several rival versions of Protestant 
would irreparably harm his chances of accomplishing 
any reform. Perhaps... but nothing can justify his 
actions. He had the magistrate's ear; he was in 
charge of Reform. The council declared that 
rebaptizing was a capital crime, so let's enforce it. 

Felix Manz became the first Anabaptist martyr in 
1527, ten short years after Luther had nailed up his 
theses. He was drowned in the river right in the 
middle of Zurich. Other Anabaptists were beaten or 
banished. These became standard practices in 
Protestant territories. 

Because of persecution by the authorities, many of 
these Anabaptists moved from Switzerland to 
neighboring countries. Some of the Swiss Brethren 
became known as Mennonites after the division of 
1693, a disagreement between the Jacob Amman 
and Hans Reist groups.                                              
en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Brethren 
 

Mennonites - an Anabaptist denomination named 
after the Frisian, Menno Simons (1496–1561). The 
teachings of the Mennonites were founded on their 
belief in both the mission and ministry of Jesus 
Christ, which they held to with great conviction 
despite persecution by the various Roman Catholic 
and Protestant states. Rather than fight, the majority 
survived by fleeing to neighboring states where 
ruling families were tolerant of their radical belief in 
adult baptism.                                                                                        
en.wikipedia.org/wiki/Mennonite 

సపపర్), ఎపిసో్ కపల్ నియంతరణ నుండి స్ాాతంతరయం మరియు 
పూజారులక మరియు క్రైసివ నాయయయధికారులక ఇదా్రమ 

దేవుని చితాి నికి అనుగుణంగా ఉండే నగర-రాజయ సంసకరణక్క 
పిలకపునిచాిరు. 
  mb-soft.com/believe/txn/reformat.htm 

 
అతను లెంట్స సమయంలో ఉపవాసం యొక్క ఆచారంప ై దాడి 
చేశ్ాడు, మతపరమ ైన సో్ పానక్రమంలో అవినీతి, 

మతాధికారుల వివాహానిన పోర తేహ ంచాడు మరియు పరా రినా 
సిలయలలో చితరా లను ఉపయోగించడంప ై దాడి చేశ్ాడు. 
en.wikipedia.org/wiki/Huldrych_Zwingli 
 
జాంగీు ఏద ైనా అని నిలబ ట్లి క్కనానడు10"కరొ తి నిబంధ్నలో 
ఆజాా పించబడని లసదా బో ధించబడనివి బేష్రతుగా 
తిరసకరించబడాలి." దాారా పరతిబింబదలకఅల్ మయకీేసంచక 
#401,జూన్ 30, 2009 నుండి తీసుకోబడింది 
 http://en.wikisource.org/wiki/AnteNicene_Fathers/ 
Volume_III/Apologetic/The_Chaplet,_or_De_Corona/Chapter_II 

 
రాడిక్ల్ రిఫారేమష్న్ 

సిాటీ్రాు ండ్ మరియు జరమనీలలో పరా రంభమ ైన రాడిక్ల్ 
రిఫారేమష్న్ చాలయ మందికి జనమనిచిిందిఅనాబదపిి సి్అంతట్ద 
సమూహాలకయూరప. చారితరా తమక్ంగా, రాడిక్ల్ సంసకరిలక 
అనేక్ పేరుతో పనిచేశ్ారు. 

సో్ ద్రులక లసదా సిాస్ స్ో ద్రులక - ఒక్ సమూహంరాడిక్ల్ 

ఎవాంజ్లిక్ల్ సంసకరిలకఎవరు మొద్ట్ అనుసరించారుఉలిరచ 
జాంగీుయొక్కజూయరిచ, కానీ తరువాత ఇపుపడు పిలవబడే 
ఉద్యమం పరా రంభమ ైందిఅనాబదపిిజం. 1525లో,ఫ లిక్ే 
మయంజ్,కానరా డ్ గ్రబ ల్,జారీ్ బలు రోక్మరియు ఇతరులక కొతి 
సమూహానిన ఏరాపట్ల చేశ్ారు, దానిని తిరసకరించారుశిశు 
బదపిిజంమరియు బ రథ రన్ నిజమ ైన క్రైసివ మతం అని 
బో ధించారు. ఆధారంగాస్ో లయ సిరిపుి రా[సిరిపిర్ మయతరమే], 

శిశు బదపిిజం గురించి బ ైబిల్ పరస్ాి వించలసద్ు కాబట్ిి , దానిని 
చరిి ఆచరించక్ూడద్ని సిా స్ బరద్ర్న పరక్ట్ించారు. దీనిని 

 
10thebiblewayonline.comని చూడండి - స ైలెన్ే ఆఫ్ ది సిరిపిర్. 
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Hutterites – share a common ancestry with the 
Anabaptists, along with the Mennonites and Amish 
and as would logically follow, share many of the 
same beliefs and doctrine.  Hutterites differ in one 
major aspect: they believe in sharing their 
possessions in common as demonstrated by Christ 
and His Apostles and as later further refined and 
described in the Book of Acts.                                                                      
hutterites.org/HutteriteHistory/index.htm 
 
Amish - The Amish movement descends from the 
16th century fellowship known as the Swiss Brethren 
or Anabaptists, and part of the Radical Reformation. 
Anabaptist means "one who baptizes again"; a 
reference to those who had been baptized as infants, 
but later adopted a belief in "believer's baptism" and 
therefore were baptized as believing adults. The 
Amish movement takes its name from Jakob 
Ammann (c1656 —c1730), who believed 
Mennonites  were drifting away from the teachings 
of Menno Simons and the 1632 Mennonite 
Dordrecht Confession of Faith. The Amish like the 
Swiss Anabaptists were scattered by persecution 
throughout Alsace.                                                                                                                                  
wikipedia.org/wiki/Amish#History  

But these Radical Reformers or Anabaptists referred 
to themselves as: Brethren and Believers and 
Christians.    

In 1524, when the disputations at Zurich were still 
very recent, Balthasar Hubmaier (living in Catholic 
territory) published several articles representative of 
his theology. Those below are taken from Estep: 

1. Faith alone makes us holy before God.  
2. This faith is the acknowledgment of the 

mercy of God which he has shown us in the 
offering of his only begotten son. This excludes 
all sham Christians, who have nothing more 
than an historical faith.  

3. Such faith cannot remain passive but must 
break out to God in thanksgiving and to mankind 
in all kinds of works of brotherly love. Hence all 
vain religious acts, such as candles, palm 
branches, and holy water will be rejected.  

4. Those works alone are good which God has 
commanded us and those alone are evil which 
he has forbidden.  

తరువాత ఉలిరచ జాంగీు ఖండించారు. పరయవస్ానంగా, ఒక్ 
బహ రంగ వివాద్ం ఉంది, దీనిలో కౌనిేల్ జాంగీు యొక్క 

స్ాి నానిన ధ్ృవీక్రించింది. ఇది సిాస్ స్ో ద్రులను 
సఫట్ికీక్రించింది మరియు ఇతర సంసకరిలక మరియు 
కాథలిక్ చరిి వారిచే హ ంసించబడట్దనికి దారితీసింది. 

అనాబదపిిసుి లక మొద్ట్ జాంగీు ఆధ్ారయంలోని పర ర ట్ెసింట్స లచ ే

హ ంసించబడాు రని గమనించడం ముఖయం. వారు అతని 
పటి్ణంలో, అతని గడియయరంలో లసచారు మరియు అతని 
పూరా శిష్ుయలక. పర ర ట్ెసింట్స యొక్క అనేక్ పరతయరిి సంసకరణల 
ఉనికి ఏద ైనా సంసకరణను స్ాధించే అవకాశ్ాలను కోలకకోలసని 
విధ్ంగా ద బబతీసుి ంద్ని అతను బహుశ్ా భయపడాు డు. 
బహుశ్ా... కానీ అతని చరయలను ఏదీ సమరిించద్ు. అతనిక ి
మేజసేి టే్స చ వి ఉంద;ి అతను సంసకరణక్క బదధ్యత 
వహ ంచాడు. తిరిగి బదపిిజం చేయడం మరణశిక్ష నేరమని, 

కాబట్ిి  దానిని అమలక చేదాా మని కౌనిేల్ పరక్ట్ించింది. 

1527లో ఫ లిక్ే మయంజ్ మొద్ట్ి అనాబదపిి సి్ అమరవీరుడు 
అయయయడు, లూథర్ తన సదిాి ంతాలను రమపర ందించిన పది 
సంవతేరాల తరాాత. అతను జూయరిచ మధ్యలో ఉనన నదిలో 
మునిగిపో యయడు. ఇతర అనాబదపిిసుి లక కొటి్బడాు రు లసదా 
బహ ష్కరించబడాు రు. పరర ట్ెసింట్స భూభదగాలోు  ఇవి పరా మయణ క్ 
పది్తులకగా మయరాయి. 

అధికారుల హ ంస కారణంగా, ఈ అనాబదపిిసుి లలో 
చాలయమంది సిాటీ్రాు ండ్ నుండి పర రుగు దేశ్ాలక్క 
తరలివ ళ్లు రు. సిాస్ సో్ ద్రులలో కొంద్రు పరసిదిి  
చ ందారుమ నోనన ైట్సే1693 విభజన తరాాత, మధ్య 
విభేదాలకజాక్బ్ అమమనమరియుహన్ే ర్యిసి్మూహాలక. 
en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Brethren 
 

మ నోనన ైట్సే - ఫిరసియన్, మ నోన స ైమన్ే (1496–1561) పరేు 
మీద్ ఉనన అనాబదపిి సి్ త గ. వివిధ్ రోమన్ కాథలిక్ మరియు 
పర ర ట్ెసింట్స రాజాయలచే హ ంసించబడినపపట్ికీ వారు గొపప 
నమమక్ంతో పట్లి క్కనన యిేసుకీరసుి  యొక్క మిష్న్ మరియు 
పరిచరయ ర్ండింట్ిప ై వారి నమమక్ంప ై మ నోనన ైట్స ల బో ధ్నలక 
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5. The mass is not a sacrifice but a 
remembrance of the death of Christ. Therefore, 
it is not an offering for the dead or for the 
living...  

6. As often as the memorial is observed should 
the death of the Lord be preached in the 
language of the people. . .  

7. As every Christian believes for himself and is 
baptized, so each individual should see and 
judge by the Scriptures if he is rightly provided 
food and drink by his pastor.                                      
ritchies.net/p4wk4.htm.                            

In February 1527 Michael Sattler, a Swiss 
Anabaptist, and others put forth the Schleitheim 
Confession. Its main points were: 

1. Baptism was to be administered to believers 
only. Infant baptism, "the greatest and first 
abomination of the pope," is not to be 
practiced.  

2. The "ban" [excommunication or withdrawal] 
should be observed by local churches against 
those who fall into sin, after a first and second 
private warning.  

3. The bread and wine should only be broken with 
baptized believers, and no others.  

4. True Christians should be separated from the 
world system, including its "church 
attendance", oaths, the sword, etc.  

5. There should be shepherds among the flock, 
who will preach, etc., and will be supported by 
the church. If a pastor is taken from the flock, 
another should be ordained in his place.  

6. The "sword," i.e., the magistracy or rulership, is 
outside of Christ's perfection and is to be left to 
the world to exercise. Christians should not 
exercise self-defense nor become magistrates, 
nor use the secular sword against spiritual 
offenses [government persecuted for being in 
the wrong religion].  

7. Christians should not make an oath, but let their 
yes be yes and their no be no.  
ritchies.net/p4wk4.htm 

On May 20, 1527, Michael Sattler, the author of the 
Anabaptist Schlietheim Confession, was executed by 
Catholic authorities. Even though the Catholic King 
Ferdinand had declared drowning (the "third 
baptism") the best antidote to Anabaptism.  Sattler 

స్ాి పించబడాు యి. పో రాడట్దనికి బద్ులకగా, మ జారిట్ీ పర రుగు 
రాష్టాి ే లక్క పారిపో వడం దాారా బయట్పడింది, అక్కడ పాలక్ 
క్కట్లంబదలక ప దా్ల బదపిిజంప ై వారి తీవరమ ైన నమమకానిన 
సహ ంచాయి.en.wikipedia.org/wiki/Mennonite 

హుట్ెర్రట్సే– మ నోనన ైట్స లక మరియు అమిష లతో పాట్ల 
అనాబదపిిసుి లతో ఒక్ ఉమమడి పూరీాక్కలను పంచుకోండి 
మరయిు తారికక్ంగా అనుసరించినట్లు గా, ఒకే విధ్మ ైన 
నమమకాలక మరియు సిదాి ంతాలను పంచుకోండి. హట్ెిర్రట్స లక 
ఒక్ పరధాన అంశంలో విభిననంగా ఉంట్దరు: కీరసుి  మరియు 
అతని అపర సిలకలచే పరద్రిశంచబడినట్లు గా మరియు తరువాత 
మరింత శుదిి  చేయబడి, చట్ది ల పుసిక్ంలో వివరించిన 
విధ్ంగా వారి ఆసుి లను ఉమమడిగా పంచుకోవాలని వారు 

విశాసిస్ాి రు. 
hutterites.org/HutteriteHistory/index.htm 
 
అమిష- అమిష ఉద్యమం 16వ శతాబాపు ఫ లోషిప నుండి 
వచిిందిసిాస్ సో్ ద్రులకలసదాఅనాబదపిిసుి లక, మరియు 
భదగంరాడిక్ల్ రిఫారేమష్న్.అనాబదపిి సి్"మళ్ళీ బదపిిజం 
ఇచేివాడు" అని అరిం; శిశువులకగా బదపిిజం పర ందిన వారి 
సూచన, కానీ తరువాత "విశ్ాాసుల బదపిిజం"ప ై విశ్ాాస్ానిన 
సరాక్రించారు మరియు అంద్ువలు  వారు నమిమన ప దా్లకగా 
బదపిిజం పర ందారు. అమిష ఉద్యమం దాని పేరు నుండి 
వచిిందిజాక్బ్ అమమన్(c1656 —c1730), మ నోనన ైట్స లక 
బో ధ్ల నుండి ద్ూరంగా పో తునానరని విశాసించారు.మ నోన 
స ైమనేమరియు 1632 మ నోనన ైట్డు ర్ు ెచి క్న ఫష్న్ ఆఫ్ ఫ యిత్. 

సిాస్ అనాబదపిి సి్ ల వంట్ి అమిష అలయేస్ అంతట్ద హ ంసతో 
చ లయు చ ద్ురుగా ఉనానరు. 
wikipedia.org/wiki/Amish#History 

కానీ ఈ రాడిక్ల్ సంసకరిలక లసదా అనాబదపిిసుి లక తమను 
తాము ఇలయ పేరొకనానరు: సో్ ద్రులక మరియు విశ్ాాసులక 
మరియు క్రైసివులక. 

1524లో, జూరిచ లో వివాదాలక చాలయ ఇట్ీవలి కాలంలోనే, 
బదలిసర్ హుబ్ మ ైర్ (కాథలిక్ భూభదగంలో నివసిసుి నానరు) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Brethren
http://en.wikipedia.org/wiki/Anabaptist
http://en.wikipedia.org/wiki/Radical_Reformation
http://en.wikipedia.org/wiki/Anabaptist
http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Ammann
http://en.wikipedia.org/wiki/Menno_Simons
http://en.wikipedia.org/wiki/Menno_Simons
http://en.wikipedia.org/wiki/Dordrecht_Confession_of_Faith


had been sentenced to have his tongue cut out, his 
flesh cut with hot irons, and then to be burned at the 
stake. Others were burned or drowned by Catholic 
authorities. Burning seems to have been favored by 
Catholics, less by Protestants. 

In addition to the above, Protestant and Catholic 
nations alike resorted to torture and other forms of 
abuse. Estep estimates that thousands died in 
Europe in the sixteenth century, but hard numbers 
will never be available.                                                                                                                                               
ritchies.net/p4wk4.htm 

 
In summary we see for over 400 years a few people 
scattered over Europe had a desire to use scripture 
alone and return to God; i.e.:  

a. Waldensians                 –  around 1179  
b. Albigenses              –  around 1200 
c. Wycliffe                  – 1328 - 1384 
d. Hus                           – 1372 - 1415 
e. Chelčický                – 1374 - 1460 
f. Luther                      – 1483 - 1546 
g. Zwingli                    – 1484 - 1531 
h. Radical Reformers  – 1525 

 
Another thing in common was that they were all 
persecuted. But that should not be any surprise for 
Jesus told his disciples:  

This is my command: Love each other. If the 
world hates you, keep in mind that it hated me 
first. If you belonged to the world, it would 
love you as its own. As it is, you do not belong 
to the world, but I have chosen you out of the 
world. That is why the world hates you. 
Remember the words I spoke to you: 'No 
servant is greater than his master.' If they 
persecuted me, they will persecute you also. If 
they obeyed my teaching, they will obey yours 
also. They will treat you this way because of 
my name, for they do not know the One who 
sent me. (John 15:17-21) 

Another reformer appears. One who did not use 
scripture alone for his doctrine but adopted those 
of the Augustine. 
 
John Calvin (1509-1564) 
Calvin was known at the University of Paris as “The 
Accusative Case” because of his critical, fault-finding 

అతని వేదాంతానికి పరా తినిధ్యం వహ ంచే అనేక్ క్థనాలను 
పరచురించారు. కిరంద్ ఉననవి Estep నుండి తీసుకోబడాు యి: 

1. విశ్ాాసం మయతరమే మనలిన దేవుని ముంద్ు 
పవితరంగా చేసుి ంది. 

2. ఈ విశ్ాాసం తన ఏక్రక్ క్కమయరుని సమరపణలో 
దేవుడు మనక్క చూపిన ద్యక్క గురిింపు. ఇది చారితరక్ 
విశ్ాాసం తపప మరేమీ లసని బూట్క్పు క్రైసివులంద్రినీ 

మినహాయించింది. 
3. అలయంట్ి విశ్ాాసం నిషిరియంగా ఉండక్ూడద్ు కానీ 

క్ృతజాతాపూరాక్ంగా దేవునికి మరియు స్ో ద్ర పేరమ 
యొక్క అనిన రకాల పనులలో మయనవాళికి తపపక్ 

విరుచుక్కపడాలి. అంద్ువలు  కొవవాతుి లక, తాట్ి కొమమలక 
మరియు పవితర జలం వంట్ి వయరిమ ైన మతపరమ ైన 
చరయలనీన తిరసకరించబడతాయి. 

4. దేవుడు మనక్క ఆజాా పించిన పనులక మయతరమే 
మంచివి మరియు ఆయన నిషేధించినవి మయతరమే చ డు. 

5. స్ామూహ క్ తాయగం కాద్ు, కీరసుి  మరణం యొక్క 

జాా పకారిం. కాబట్ిి , ఇది చనిపో యిన వారి కోసం లసదా 
జ్జవించి ఉననవారి కోసం సమరిపంచే న ైవేద్యం కాద్ు... 

6. స్ామరక్ చిహాననిన పాటి్ంచినంత తరచుగా పరభువు 

మరణానిన పరజల భదష్లో బో ధించాలి. . . 
7. పరతి క్రైసివుడు తనను తాను విశాసించి బదపిి సమం 

తీసుక్కననట్ేు , పరతి వయకిి తన పాసిర్ దాారా ఆహారం 
మరియు పానీయయలక సరిగా్  అందించబడితే లసఖనాల 
దాారా చూసి తీరుప చ పాపలి.ritchies.net/p4wk4.htm. 

ఫిబరవరి 1527లో మ ైఖేల్ స్ాట్ు ర్, సిాస్ అనాబదపిి సి్ మరియు 
ఇతరులక షరు థీమ్ క్న ఫష్న్ ను బయట్ప ట్ది రు. దాని పరధాన 
అంశ్ాలక: 

1. బదపిిజం విశ్ాాసులక్క మయతరమే ఇవాబడుతుంది. శిశు 
బదపిిజం, "పో ప యొక్క గొపప మరియు మొద్ట్ి 
అసహయక్రమ ైనది," ఆచరించబడద్ు. 



attitude.  He changed from the study of law to 
theology at his father’s wish. Influenced by the 
humanists Erasmus and Lefevre, he began to study 
the Bible and Luther’s writing. Sometime later, 
probably 1533, he had a “conversion experience” 
and began his religious career. In 1534 he left France 
due to persecution.  
 
In 1541 he returned to Geneva where he became 
very powerful. “Virtually every breath and every 
heartbeat of its citizens was controlled by Calvin. 
Calvin was guilty of inflicting horrible tortures on 
those who opposed him. The most notorious case of 
this was Servetus, against whom Calvin served as 
prosecutor.  
 
Servetus was condemned to death by slow burning. 
Calvin claimed to have sought to change the form of 
execution, but there is not a shred of evidence to 
show this, either in the minutes of the trial or 
elsewhere. He also accused a number of opponents 
of treason and put them on the rack [an engine of 
torture, consisting of a large frame, upon which the 
body was gradually stretched until, sometimes, the 
joints were dislocated (dictionary.die.net/to put to 
the rack)] to obtain proof of his accusations. To be 
fair, it should be pointed out that the Protestants 
were only following the age-old example of the 
Catholic Church in using civil power to enforce 
spiritual principles. Calvin ruled with an iron hand 
until his death.”            “Ism’s” Calvinism, REW, pages 9-12 

 
Calvin’s Institutes of the Christian Religion 3 reveals 
his theology. They did not originate with Calvin but 
merely systematized, arranged and developed by 
him. He borrowed frequently from Augustine, and 
Augustine had borrowed from Ambrose and other 
church Fathers. 4 No doubt the Fathers were 
influenced by the Gnostic heresy and even by the old 
Persian concepts of matter being inherently evil 
within itself. Calvin built his system upon the 
foundation laid by the earlier reformers, especially 
Luther and Bucer, and others but his peculiar gifts of 
learning, of logic, and style made him pre-eminently 
the outstanding theologian of the Reformed 
movement. Underlying the whole system was the 

2. "నిషేధ్ం" [బహ ష్కరణ లసదా ఉపసంహరణ] మొద్ట్ి 
మరియు ర్ండవ ప ైవైేట్స హెచిరిక్ తరాాత, పాపంలో 
పడిన వారికి వయతిరేక్ంగా స్ాి నిక్ చరిిలక గమనించాలి. 

3. రొట్ెి  మరియు వ ైన్ బదపిిజం పర ందిన విశ్ాాసులతో 
మయతరమే విభజంచబడాలి మరియు ఇతరులక లసరు. 

4. నిజ క్రైసివులక పరపంచ వయవసి నుండి వేరు చేయబడాలి, 

దాని "చరిి హాజరు", పరమయణాలక, క్తిి మొద్లెైన 
వాట్ితో సహా. 

5. మంద్లో గొర్రల కాపరులక ఉండాలి, వారు బో ధిస్ాి రు 
మొద్లెైనవి, మరియు చరిి మదా్తు ఉంట్లంది. ఒక్ 

పాసిర్ ను మంద్ నుండి తీసుక్కంట్ే, అతని స్ాి నంలో 
మరొక్రిని నియమించాలి. 

6. "ఖడ్ం," అంట్,ే నాయయయధికారం లసదా పాలన, కీరసుి  
యొక్క పరిపూరణతక్క వ లకపల ఉంది మరియు 
వాయయయమం చేయడానికి పరపంచానికి 
వదిలివేయబడుతుంది. క్రైసివులక ఆతమరక్షణలో 
పాలగ్ నక్ూడద్ు లసదా నాయయయధికారులకగా 
మయరక్ూడద్ు లసదా ఆధాయతిమక్ నేరాలక్క వయతిరేక్ంగా 
లౌకిక్ క్తిిని ఉపయోగించక్ూడద్ు [తపుపడు మతంలో 
ఉననంద్ుక్క పరభుతాం హ ంసించబడింది]. 

7. క్రైసివులక పరమయణం చేయక్ూడద్ు, కానీ వారి అవును 
అవును మరియు వారి కాద్ు 
కాద్ు.ritchies.net/p4wk4.htm 

మే 20, 1527న, మ ైఖేల్ స్ాట్ు ర్, అనాబదపిి సి్ షరు థీమ్ క్న ఫష్న్ 

రచయిత, కాథలిక్ అధికారులచే ఉరితీయబడాు డు. కాయథలిక్ 
రాజు ఫ రిునాండ్ మునిగిపో వడం ("మూడవ బదపిి జం") 

అనాబదపిిజంక్క ఉతిమ విరుగుడుగా పరక్ట్ించినపపటి్కీ. 
స్ాట్ు ర్ క్క అతని నాలకక్ను క్తిిరించి, అతని మయంస్ానిన వేడి 
ఇనుపలతో క్తిిరించి, ఆప ై కొయయప ై కాలిివేయయలని శిక్ష 
విధించబడింది. మరికొంద్రు కాథలిక్ అధికారులచే 

 
3 Refer to thebiblewayonline.com study - Institutes of the Christian Religion. 
4 Refer to Augustine’s Thinking and Beliefs page 31. 



dominant thought of the infinite and transcendent 
sovereignty of God, to know whom man’s supreme 
end is. 
But not like prior reformers who desired to rely only 
on the Bible Calvin wrote his own doctrines in 
Institutes of the Christian Religion which are 
summarized below and are discussed individually 
later.   
 
Sovereignty - God is ultimate; therefore, His will is 
ultimate and final.  
Unconditional election - According to His sovereign 
will He foreordained all things. He foreordained sin 
itself. He did this for His own glory. To further 
enhance His own glory, He predetermined that of 
sinners, He would save some and condemn others. 
He did this according to His own will so that it has 
nothing to do with anything men do.  
Limited Atonement - For His elect, God has 
provided atonement and salvation through the 
blood of His Son Jesus Christ.  
Total hereditary depravity - The problem is that 
through Adam's sin, his nature was corrupted, and 
this nature has been passed down to his 
descendants.  
Irresistible grace - Having this corrupt nature, men 
cannot come to the knowledge of God by 
themselves. Even the elect cannot respond to God, 
cannot have faith, until the Holy Spirit opens their 
hearts to believe and understand. The grace of God, 
exerted in behalf of His elect, and, according to His 
sovereign will, cannot be thwarted.  
Perseverance of the saints - The elect will be saved. 
His grace will sustain the elect and will not be 
removed so that they cannot be lost. Their salvation 
is sure. 
Jacobus Arminius (1560-1609) 
England had to some extent held Arminianism 
views. But Arminianism was started by Jacobus 
Arminius who was taught by Calvin’s son-in-law. 
Unable to defend the Calvinistic beliefs he rejected 
his Calvinistic background and sought to modify 
Calvinism so that “God might not be considered the 
author of sin, nor man an automation in the hands 
of God.” His modified beliefs caused much 
controversy among the Calvinist in Holland. 
 

కాలిబడాు రు లసదా మునిగిపో యయరు. బరినంగ్ కాయథలిక్ లక్క 
అనుక్ూలంగా ఉంది, పరర ట్ెసింట్లు  తక్కకవ. 

ప ైన పేరొకనన వాట్ితో పాట్ల, పరర ట్ెసింట్స మరియు కాథలిక్ 
దేశ్ాలక హ ంస మరియు ఇతర రకాల ద్ురిానియోగాలను 
ఆశరయించాయి. ఐరోపాలో పద్హారవ శతాబాంలో వేలయది 
మంది మరణ ంచారని ఎసేిప అంచనా వేసింది, అయితే 
క్ఠినమ ైన సంఖయలక ఎపపటి్కీ అంద్ుబదట్లలో ఉండవు. 
ritchies.net/p4wk4.htm 

 
స్ారాంశంలో మనం 400 సంవతేరాలక్క ప ైగా చూస్ాి ము 
యూరప లో చ లయు చ ద్ురుగా ఉనన కొంతమంది వయక్కి లక 

ఒంట్రిగా గరంథానిన ఉపయోగించాలని మరియు దేవుని 
వదా్క్క తిరిగి రావాలని కోరుక్కనానరు; అనగా: 

a. వాలెు నిేయనుు   - సుమయరు 1179 

b. అలిబజ్న ేస్  - సుమయరు 1200 

c. వికిుఫ్ – 1328 - 1384 

d. హుస్ – 1372 - 1415 

e. చ లికిక – 1374 - 1460 

f. లూథర్ – 1483 - 1546 

g. జాంగీు – 1484 - 1531 

h. రాడిక్ల్ సంసకరిలక – 1525 

 
మరొక్ స్ాధారణ విష్యం ఏమిట్ంట్ే, వారంద్రమ 
హ ంసించబడాు రు. అయితే యిేసు తన శిష్ుయలతో ఇలయ 
చ పపడంలో ఆశిరయం లసద్ు: 

ఇది నా ఆజా: ఒక్రినొక్రు పేరమించుకోండి. పరపంచం 
మిమమలిన దేాషిసేి , అది మొద్ట్ ననున దేాషించింద్ని 
గురుి ంచుకోండి. మీరు లోకానికి చ ందినవార్రతే, అది 
మిమమలిన తన సాంత వయకిిగా పేరమిసుి ంది. అలయగే, 
మీరు లోకానికి చ ందినవారు కాద్ు, కానీ నేను 
మిమమలిన పరపంచం నుండి ఎనునక్కనానను. అంద్ుకే 
పరపంచం మిమమలిన దేాషిసుి ంది. ‘ఏ సేవక్కడు తన 
యజమయని క్ంట్ే గొపపవాడు కాడు’ అని నేను నీతో 
చ పిపన మయట్లను గురుి ంచుకో. వారు ననున 



 “His followers faced persecution from Calvinists; 
200 pastors losing their posts, statesman John van 
Olden Barneveldt beheaded, Hugo Grotius 
imprisoned for life but escaping two years later. By 
1635 the persecution had waned and followers 
began to return to Holland once again. They spread 
a principle of toleration throughout the churches in 
Holland so that there was much more religious 
toleration.”                                            Adapted from 

“selected quotes taken from The Moody Handbook of 
Theology by Paul Enns”. 

 
The Reformation sought, at least in some measure, 
to redirect the focus away from such legalistic 
ritualism, reintroducing the people to the joy of 
relationship with the Father by grace through faith, 
apart from such restrictive regulation. In 1647, for 
example, the Westminster Assembly completed and 
adopted the Westminster Larger Catechism, which 
was a rather lengthy list of 196 questions and 
responses helping to define the significant aspects 
of one's faith and practice. Question #180 "What is 
it to pray in the name of Christ?" In the response it 
is noted that our Lord's injunction is NOT complied 
with "by bare mentioning of His name, but by 
drawing our encouragement to pray, and our 
boldness, strength, and hope of acceptance in 
prayer, from Christ and His mediation."                        
(Adapted from REFLECTIONS by Al Maxey Issue #405- July 27, 
09)   

 
 
Chapter 2 

Restoration Movement 
1648 – 1849 AD 

 
The Reformation Movement ended and the 
Restoration Movement began with a series of 
religious wars that culminated in the Thirty Years' 
War. From 1618 to 1648 the Catholic House of 
Habsburg and its allies fought against the Protestant 
princes of Germany, supported at various times by 
Denmark, Sweden and France. The Habsburgs, who 
ruled Spain, Austria, the Spanish Netherlands and 
much of Germany and Italy, were staunch defenders 
of the Catholic Church. Some historians believe that 
the era of the Reformation came to a close when 
Catholic France allied itself, first in secret and later 
on the battlefields, with Protestant states against the 

హ ంసించినట్ు యితే, వారు మిమమలిన క్ూడా 
హ ంసిస్ాి రు. వారు నా బో ధ్నక్క లోబడితే, వారు మీ 
బో ధ్నక్క క్ూడా లోబడతారు. వారు ననున 

పంపినవానిని ఎరుగను గనుక్ నా పేరును బట్ిి  వారు 
మీతో ఈవిధ్ముగా పరవరిిస్ాి రు. (జాన్ 15:17-21) 

మరొక్ సంసకరి క్నిపిస్ాి డు. తన సిదాి ంతం కోసం గరంథానిన 
మయతరమే ఉపయోగించక్కండా అగసిిన్ ను సరాక్రించిన వయకిి. 
 
జాన్ కాలిాన్(1509-1564) 

కాలిాన్ తన విమరశనాతమక్మ ైన, తపుపలను క్నుగొనే వ ైఖరి 
కారణంగా పారిస్ విశావిదాయలయంలో "ది ఆక్కయవేట్ివ్ కేస్" 

అని పిలకవబడాు డు. తండిర కోరిక్ మేరక్క నాయయశ్ాసిైం నుండి 
వేదాంతశ్ాసింైలోకి మయరాడు. మయనవతావాద్ులక ఎరాసమస్ 

మరియు లెఫ వేరచే పరభదవితమ ై, అతను బ ైబిల్ మరియు 
లూథర్ రచనలను అధ్యయనం చేయడం పరా రంభించాడు. 
కొంతకాలం తరాాత, బహుశ్ా 1533, అతను "మయరిపడి 
అనుభవం" క్లిగి ఉనానడు మరియు అతని మతపరమ ైన 
వృతిిని పరా రంభించాడు. 1534 లో అతను హ ంస కారణంగా 
ఫరా న్ే ను విడిచిప ట్ది డు. 
 
1541 లో అతను జ్నీవాక్క తిరిగి వచాిడు, అక్కడ అతను 
చాలయ శకిివంతమయయయడు. "వాసివంగా దాని పౌరుల పరతి 
శ్ాాస మరియు పరతి హృద్య సపంద్న కాలిానేి 
నియంతిరంచబడుతుంది. కాలిాన్ తనను వయతిరేకించిన వారిప ై 
భయంక్రమ ైన చితరహ ంసలక్క పాలపడాు డు. ఇంద్ులో అతయంత 
అపఖయయతి పాలెైన కేసు సర్ాట్స్, వీరిప ై కాలిాన్ 

పరా సిక్ూయట్ర్ గా పనిచేశ్ారు. 
 
న మమదిగా ద్హనం చేయడం దాారా సర్ాట్స్ క్క మరణశిక్ష 
విధించబడింది. కాలిాన్ ఉరితీత రమపానిన మయరాిలని 
కోరినట్లు  పేరొకనానడు, అయితే విచారణ యొక్క నిమిష్టాలోు  
లసదా మర్క్కడ ైనా దీనిని చూపించడానికి ఎట్లవంట్ి 
ఆధారాలక లసవు. అతను అనేక్ మంది పరతయరుి లను 
దేశదరరహానికి పాలపడాు రని ఆరోపించాడు మరియు వారిని 

http://www.zianet.com/maxey/
http://en.wikipedia.org/wiki/European_wars_of_religion
http://en.wikipedia.org/wiki/European_wars_of_religion
http://en.wikipedia.org/wiki/Thirty_Years%27_War
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http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Habsburg
http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Habsburg
http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
http://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
http://en.wikipedia.org/wiki/France
http://en.wikipedia.org/wiki/Spain
http://en.wikipedia.org/wiki/Austria
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Habsburg dynasty.[1] For the first time since the days 
of Luther, political and national convictions again 
outweighed religious convictions in Europe.  
 
The movement began as an attempt to reform the 
Catholic Church. Many western Catholics were 
troubled by what they saw as false doctrines and 
malpractices within the [Catholic] Church, 
particularly involving the teaching and sale of 
indulgences. Another major contention was the 
practice of buying and selling church positions 
(simony) and what was seen at the time as 
considerable corruption within the Church's 
hierarchy. This corruption was seen by many as 
systemic, even reaching the position of the Pope.              
                                                                                          
en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation#Conclusion_an
d_legacy 
 
While the Middle Ages saw some calls for a 
restoration of a primitive form of Christianity, such as 
John Wycliffe and John Hus, these groups were 
driven underground. As a result, it is difficult to find 
any direct links between the restoration movement 
and these earlier dissenters.[3]:13 

 
For in 1229 Council of Toulouse in Canon 14 stated 
“We prohibit also that the laity should be permitted 
to have the books of the Old or New Testament; 
unless anyone from motive of devotion should wish 
to have the Psalter or the Breviary for divine offices 
or the hours of the blessed Virgin; but we most 
strictly forbid their having any translation of these 
books.                                                                                        
hol.com/~mikesch/banned.htm 
                                                                                        
Beginning with the Renaissance period [15th to 17th 
centuries] intellectual roots become easier to 
discern.[3]:11 At the heart of the Reformation there 
was an emphasis on the principle of "scripture alone" 
[one of Luther’s points ][3]:22-23 This, along with the 
related anti-traditionalism and insistence on the 
right of individuals to read and interpret the Bible for 
themselves, formed part of the intellectual 
background of early Restoration Movement 
leaders.[3]:32 Persecution did not end with the 

రాయక్ ప ై ఉంచాడు [హ ంస యొక్క ఇంజన్, ప దా్ ఫేరమ్ తో క్ూడి 
ఉంట్లంది, దానిప ై శరీరం క్రమంగా విసిరించబడుతుంది, 
కొనినస్ారుు , కీళళీ స్ాి నభరంశం చ ంద్ుతాయి 
(dictionary.die.net/to అతని ఆరోపణలక్క రుజువు 
పర ంద్డానికి రాక్)]. నిజం చ పాపలంట్ే, పరర ట్ెసింట్లు  ఆధాయతిమక్ 
సూతరా లను అమలక చేయడానికి పౌర శకిిని 
ఉపయోగించడంలో కాథలిక్ చరిి యొక్క పురాతన 
ఉదాహరణను మయతరమే అనుసరిసుి ననట్లు  ఎతిి చూపాలి. 
కాలిాన్ తన మరణం వరక్క ఉక్కక చేతితో పాలించాడు. “ఇస్మ” 
కాలిానిజం, REW, పేజ్జలక 9-12 

 
కాలిాన్ే ఇనిటీట్యయట్సే ఆఫ్ ది కిరసిి యన్ రిలిజయన్11తన 
వేదాంతానిన వ లు డిసుి ంది. అవి కాలిాన్ తో ఉద్భవించలసద్ు 
కానీ అతనిచే క్రమబదీి క్రించబడాు యి, ఏరాపట్ల చేయబడాు యి 
మరియు అభివృదిి  చేయబడాు యి. అతను అగసిిన్ నుండి 
తరచుగా అపుప తీసుక్కనానడు మరియు అగసిిన్ ఆంబోర స్ 
మరియు ఇతర చరిి ఫాద్రు నుండి అపుప 
తీసుక్కనానడు.12నిసేందేహంగా తండుర లక నాసిిక్ 
మతవిశ్ాాశ్ాలచే పరభదవితమయయయరు మరియు పదారిం 
అంతరీునంగా చ డు అనే పాత పరిియన్ భదవనల దాారా క్ూడా 
పరభదవితమయయయరు. కాలిాన్ తన వయవసిను పూరా 
సంసకరిలక, పరతేయకించి లూథర్ మరియు బుసర్ మరియు 
ఇతరులక వేసిన పునాదిప ై నిరిమంచాడు, అయితే అతని 

విచితరమ ైన అభదయసం, తరకం మరియు శ్ రలి అతనిని 
సంసకరించబడిన ఉద్యమం యొక్క అతుయతిమ 

వేదాంతవేతిగా చేసింది. మొతిం వయవసి అంతరీునంగా దేవుని 
యొక్క అనంతమ ైన మరియు అతీతమ ైన స్ారాభలమయధికారం 
యొక్క ఆధిపతయ ఆలోచన, మనిషి యొక్క అతుయననత 
ముగింపు ఎవరిని త లకసుకోవడం. 
అయితే బ ైబిల్ ప ై మయతరమే ఆధారపడాలని కోరుక్కనే పూరా 
సంసకరిల వలె కాక్కండా కాలిాన్ తన సాంత సిదాి ంతాలను 
వరా శ్ాడు.క్రైసివ మతం యొక్క సంసిలకఏవేవికిరంద్ 

 
11thebiblewayonline.com అధ్యయనానిన చూడండి - క్రైసివ మతం యొక్క సంసిలక. 
12అగసిిన్ ఆలోచన మరియు నమమకాలక పేజ్జ 31ని చూడండి. 
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Reformation as clearly evidenced in Foxe’s Book of 
Martyrs. 
In 1532, Thomas Harding, who with his wife, had 
been accused of heresy, was brought before the 
bishop of Lincoln, England and condemned for 
denying the real presence in the Eucharist 
Sacrament. He was then chained to a stake, erected 
for the purpose, at Chesham in the Pell, near Botely; 
and when they had set fire to the fagots [a bundle of 
sticks bound together for fuel], one of the spectators 
dashed out his brains with a billet. The priests told 
the people that whoever brought fagots to burn 
heretics would have an indulgence to commit sins for 
forty days. 
Also, John Tewkesbury, a plain, simple man, who had 
been guilty of no other offence against what was 
called the holy Mother Church, than that of reading 
Tyndale's translation of the New Testament. At first, 
he was weak enough to adjure, but afterward 
repented, and acknowledged the truth. For this he 
was brought before the bishop of London, who 
condemned him as an obstinate heretic. He suffered 
greatly during the time of his imprisonment, so that 
when they brought him out for execution, he was 
almost dead. He was conducted to the stake in 
Smithfield, where he was burned, declaring his utter 
abhorrence of popery, and professing a firm belief 
that his cause was just in the sight of God. 
Thus, were Christ's people betrayed every way, and 
their lives bought and sold. For, in the said 
parliament, the king made this most blasphemous 
and cruel act, to be a law forever: that whatsoever 
they were that should read the Scriptures in the 
mother-tongue (which was then called "Wickliffe's 
learning"), they should forfeit land, cattle, body, life, 
and goods, from their heirs forever, and so be 
condemned for heretics to God, enemies to the 
crown, and most arrant traitors to the land.  
                                                              
There are countless examples of unspeakable and 
unimaginable torture during this period of English 
history. Many people fled England for the New 
World to escape poverty and persecution.    
Adapted from Foxe's Book of Martyrs 
 
This policy of prohibiting the reading of the Bible 
other than by the priest was reaffirmed by the 
Council of Trent (1545-64) which placed the Bible on 
its list of prohibited books, and forbade any person 

సంగరహ ంచబడాు యి మరియు తరువాత వయకిిగతంగా 
చరిించబడతాయి. 
 
సారిభౌమత్ాినిి -దేవుడు అంతిమమ ైనది; అంద్ువలన, 

అతని సంక్లపం అంతిమమ ైనది మరియు అంతిమమ ైనది. 
షరతులు లేని ఎనిికలు- తన స్ారాభలమ సంక్లపం పరకారం 
అతను అనిన విష్యయలను ముంద్ుగా నిరణయించాడు. 
అతను పాపానిన ముందే నిరణయించాడు. అతను తన సాంత 
కీరిి కోసం ఇలయ చేస్ాడు. తన సాంత మహ మను మరింత 
ప ంచుకోవడానికి, అతను పాపుల గురించి ముంద్ుగా 
నిరణయించాడు, అతను కొంద్రిని రక్షిస్ాి డు మరియు 
ఇతరులను ఖండించాడు. మనుష్ుయలక చేసే దేనితోనూ 
దానికి సంబంధ్ం లసద్ని ఆయన తన సాంత ఇష్టాి నుస్ారం 
చేస్ాడు. 
పర మిత ప్ాాయశ్చితతం -తాను ఎనునక్కనన వారికి, దేవుడు 
తన క్కమయరుడ ైన యిేసుకీరసుి  రకి్ం దాారా పరా యశిితిం 
మరియు మోక్షానిన అందించాడు. 
సంపూరణ వంశప్ారంపరా అధ్ోగతి -సమసయ ఏమిట్ంట్ే, ఆడమ్ 
పాపం దాారా అతని సాభదవం చ డిపో యింది మరియు ఈ 
సాభదవం అతని వారసులక్క సంక్రమించింది. 
ఇర్ెసిసిిబుల్ద్య- ఈ భరషి్ సాభదవానిన క్లిగి ఉండడం వలు  
మనుష్ులక సాతహాగా భగవంతుని జాా నానికి రాలసరు. 
ఎనునకోబడినవారు క్ూడా దేవునికి పరతిసపందించలసరు, 

విశ్ాాసం క్లిగి ఉండలసరు, పరిశుదాి తమ వారి హృద్యయలను 
విశాసించే వరక్కమరియు అరిం చేసుకోండి. దేవుని ద్య, 

ఆయన ఎనునకోబడిన వారి తరపున మరియు అతని 
స్ారాభలమ సంక్లపం పరకారం, అడుు కోబడద్ు. 
సాధువుల పట్టి ద్ల -ఎనినక్రనవారు రక్షింపబడతారు. అతని 
ద్య ఎనునకోబడినవారిని నిలబ ట్లి క్కంట్లంది మరియు 
వారు కోలోపక్కండా ఉండేంద్ుక్క త లగించబడద్ు. వారి 
మోక్షం ఖచిితంగా ఉంది. 
జాకోబస్ అరిమనియస్ (1560-1609) 

ఇంగుండ్ కొంతవరక్క అరిమనియయనిజం అభిపరా యయలను క్లిగి 
ఉంది. కానీ కాలిాన్ అలకు డు బో ధించిన జాకోబస్ అరిమనియస్ 



to read the Bible without a license from a Roman 
Catholic bishop or inquisitor.                                                     
jesus-is-lord.com/nobible.htm 
 
John Locke (1632 – 1704) 
John Locke sought a way to address religious division 
and persecution without abandoning scripture.[3]:78 
To do this, Locke argued against the right of 
government to enforce religious orthodoxy and 
turned to the Bible to supply a set of beliefs that all 
Christians could agree upon,[3]:78-79  that is to "reduce 
religion to a set of essentials upon which all 
reasonable persons might  agree."[3]:80 The core 
teachings that he viewed as essential were:  

a. The messiahship of Jesus 
      b.  Jesus' direct commands.[3]:78-79 

Christians could be devoutly committed to other 
Biblical teachings but, in Locke's view, they were 
non-essentials over which Christians should never 
fight or try to coerce each other.[3]:79 Unlike the 
Puritans and the later Restoration Movement, Locke 
did not call for a systematic restoration of the early 
church.[3]:79 

 

John Wesley (1703 – 1791) 
Wesley's contribution as a theologian was to propose 
a system of opposing theological stances. His 
greatest theological achievement was his promotion 
of what he termed "Christian Perfection", or holiness 
of heart and life. Wesley held that, in this life, 
Christians could come to a state in which the love of 
God, or perfect love, reigned supreme in their hearts. 
His evangelical theology, especially his 
understanding of Christian perfection, was firmly 
grounded in his sacramental theology. He continually 
insisted on the general use of the means of grace 
(prayer, scripture, meditation, Holy Communion, 
etc.) as the means by which God sanctifies and 
transforms the believer. 

To be made perfect in love meant that a Christian 
could live with a primary guiding regard for others 
and their welfare. He based this on Christ's quote 
that the second great command is "to love your 
neighbor as you love yourself." In his view, this 
orientation would cause a person to avoid any 
number of sins against his neighbor. This love, plus 
the love for God that could be the central focus of a 

దాారా అరిమనియయనిజం పరా రంభించబడింది. కాలిానిసిిక్ 
విశ్ాాస్ాలను సమరిించలసక్ అతను తన కాలిానిసిిక్ 
నేపథాయనిన తిరసకరించాడు మరియు కాలిానిజానిన 
సవరించడానికి పరయతినంచాడు, తదాారా "దేవుడు పాపానికి 
రచయితగా పరిగణ ంచబడడు, లసదా మనిషి దేవుని చేతిలో 
ఆట్డమేష్న్ గా పరిగణ ంచబడడు." అతని సవరించిన 
నమమకాలక హాలండ్ లోని కాలిానిసి్ లో చాలయ వివాదానికి 
కారణమయయయయి. 
 
“అతని అనుచరులక కాలిానిసుి ల నుండి హ ంసను 
ఎద్ురొకనానరు; 200 మంది పాసిరుు  తమ పద్వులను 

కోలోపయయరు, రాజనీతిజాుడు జాన్ వాన్ ఓలెు న్ బదర్నవ ల్టీ 
శిరచేేద్ం చేయబడాు డు, హయయగో గోర ట్ియస్ జ్జవితాంతం ఖ్ైద్ు 
చేయబడాు డు, కానీ ర్ండు సంవతేరాల తరాాత 
తపిపంచుక్కనానడు. 1635 నాట్ికి హ ంస క్షీణ ంచింది 
మరియు అనుచరులక మరోస్ారి హాలండ్ క్క తిరిగి రావడం 
పరా రంభించారు. వారు హాలండ్ లోని చరిిల అంతట్ద సహనం 
యొక్క సూతరా నిన వాయపిి చేస్ారు, తదాారా మతపరమ ైన 

సహనం చాలయ ఎక్కకవ."పాల్ ఎన్న్ రాసిన మూడీ హాయండ్ బుక్ ఆఫ్ 
థియయలజ్జ నుండి ఎంచుక్కనన కోట్సే" నుండి సరాక్రించబడింది. 
 
సంసకరణలక క్నీసం కొంత మేరక్క, అట్లవంట్ి చటి్పరమ ైన 
ఆచారాల నుండి ద్ృషిిని మళిుంచడానికి పరయతినంచాయి, 

అట్లవంట్ి నిరబంధ్ నియంతరణ కాక్కండా విశ్ాాసం దాారా 
తండిరతో ఉనన సంబంధానిన పరజలక్క తిరిగి పరిచయం 
చేసింది. ఉదాహరణక్క, 1647లో, వ సి్ మిన్ సిర్ అస ంబ్లు  
వ సి్ మిన్ సిర్ లయరీర్ కాట్ేచిజంను పూరిి చేసి ఆమోదించింది, 
ఇది 196 పరశనలక మరియు పరతిసపంద్నలతో క్ూడిన 
సుదీరఘమ ైన జాబితా, ఒక్రి విశ్ాాసం మరియు అభదయస్ానికి 
సంబంధించిన ముఖయమ ైన అంశ్ాలను నిరాచించడంలో 
సహాయపడుతుంది. పరశన #180 "కీరసుి  నామంలో పరా రిన 
చేయడం ఏమిట్ి?" పరతిసపంద్నలో, మన పరభువు యొక్క 
ఆదేశం "ఆయన పేరును పరస్ాి వించడం దాారా కాక్కండా, 
పరా రిన చేయడానికి మన పోర తాేహానిన పర ంద్డం దాారా 
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person's faith, would be what Wesley referred to as 
"a fulfillment of the law of Christ." 

Wesley believed that the living core of the Christian 
faith was revealed in Scripture; and the Bible was the 
sole foundational source of theological or doctrinal 
development. … However, he believed that doctrine 
had to be in keeping with Christian orthodox 
tradition.  

The doctrines which Wesley emphasized were 
prevenient grace, personal salvation by faith, witness 
of the Spirit and sanctification.  [Prevenient grace is 
divine grace which precedes human decision. It exists 
prior to and without reference to anything humans 
may have done. As humans are corrupted by the 
effects of sin, prevenient grace allows persons to 
engage their God-given free will to choose the 
salvation offered by God in Jesus Christ or to reject 
that salvific offer.                                                               
wikipedia.org/wiki/Prevenient_Grace] 
 
These views and beliefs were modified again and 
championed by John Wesley. These beliefs as stated 
in The Moody Handbook of Theology by Paul Enns 
are shown in the following table: 
 

Election based on (fore) knowledge - God elected those whom 
He knew would of their own free will believe in Christ and 
preserve in the faith. 

Unlimited Atonement- In His atonement, Christ provided 
redemption for all mankind, making all mankind savable. Christ’s 
atonement becomes effective only to those who believe. 

Natural Ability- Man cannot save himself; the Holy Spirit must 
effect the new birth. 

Prevenient Grace- Preparatory work of the Holy Spirit enables 
the believer to respond to the gospel and cooperate with God’s 
salvation. 

Conditional Preservation- Believers have been empowered to 
live a victorious life. But they are capable of turning from grace 
and losing their salvation. 

 
Prevenient grace was the theological underpinning 
of his belief that all persons were capable of being 
saved by faith in Christ. Unlike the Calvinists of his 
day, Wesley did not believe in pre-destination.  He 
understood that Christian orthodoxy insisted that 
salvation was only possible by the sovereign grace of 
God. He expressed his understanding of humanity's 

మరియు కీరసుి  మరియు అతని మధ్యవరిితాం నుండి 
పరా రినలో మన ధ ైరయం, బలం మరియు ఆశ్ాజనక్ంగా 
ఉండట్ం దాారా" పాటి్ంచబడలసద్ని గురిించబడింది.(రిఫ్ ు క్షన్ే 
నుండి సరాక్రించబడిందిఅల్ మయకీేసంచక #405-జూలెై 27, 09) 

 
 
అధాయయం 2 

పునరుది్రణ ఉద్యమం 

1648 – 1849 కీర.శ 

 
సంసకరణ ఉద్యమం ముగిసింది మరియు పునరుది్రణ 
ఉద్యమం పరా రంభమ ైంది aమత యుదాి ల శ్రరణ అని పరాకాషి్క్క 
చేరుక్కందిముప ైప ఏళు  యుది్ం. 1618 నుండి 1648 వరక్క 
కాథలిక్హబ్ే బర్్ హౌసమరియు దాని మితరదేశ్ాలక జరమనీ యొక్క 
పర ర ట్ెసింట్స రాక్కమయరులక్క వయతిరేక్ంగా పో రాడారు, వివిధ్ 

సమయయలోు  మదా్తు ఇచాిరుడ నామర్క,సరాడనమరియుఫరా న్ే. 

హబ్ే బర్్ లక పాలించారుస పయిన్,ఆసిియేయ, దసి్ాపనిష 

న ద్రాు ండేమరియు చాలయ వరక్కజరమనీమరియుఇట్లీ, కాథలిక్ 
చరిి యొక్క బలమ ైన రక్షక్కలక. హబ్ే బర్్ రాజవంశ్ానికి 
వయతిరేక్ంగా పర ర ట్ెసింట్స రాజాయలతో మొద్ట్ రహసయంగా 
మరియు తరువాత యుది్భూమిలో కాయథలిక్ ఫరా న్ే పర తుి  
ప ట్లి క్కననపుపడు సంసకరణ యుగం ముగిసింద్ని కొంద్రు 

చరితరకారులక నముమతునానరు.[1]లూథర్ కాలం నుండి 
మొద్ట్ిస్ారిగా, రాజకీయ మరియు జాతీయ విశ్ాాస్ాలక మళ్ళు 
ఐరోపాలో మతపరమ ైన నమమకాలను అధిగమించాయి. 
 
కాథలిక్ చరిిని సంసకరించే పరయతనంగా ఉద్యమం 
పరా రంభమ ైంది. చాలయ మంది పాశ్ాితయ కాథలిక్కకలక 
[కాథలిక్] చరిిలో తపుపడు సిదాి ంతాలక మరియు 

ద్ుష్్ివరినలకగా భదవించిన వాట్ితో ఇబబంది పడాు రు, 

పరతేయకించి భోధ్న మరియు విలయస్ాల అమమక్ం. చరిి 
స్ాి నాలను (సిమోనీ) కొనుగోలక చేయడం మరియు 
విక్రయించడం మరియు ఆ సమయంలో చరిి యొక్క 
సో్ పానక్రమంలో గణనీయమ ైన అవినీతిగా భదవించడం మరొక్ 
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relationship to God as utter dependence upon God's 
grace. God was at work to enable all people to be 
capable of coming to faith by empowering humans 
to have actual existential freedom of response to 
God. 

Wesley contended that a part of the theological 
method would involve experiential faith. In other 
words, truth would be vivified in personal experience 
of Christians (overall, not individually), if it were 
really truth. And every doctrine must be able to be 
defended rationally. He did not divorce faith from 
reason. Tradition, experience and reason, however, 
were subject always to Scripture, Wesley argued, 
because only there is the Word of God revealed 'so 
far as it is necessary for our salvation.'[15] 

In 1770 he wrote "There are many doctrines of a less 
essential nature ... In these we may think and let 
think; we may 'agree to disagree.' But, meantime, let 
us hold fast the essentials..."[20] [This sure sounds like 
Locke’s core essentials 50 to 70 years earlier.] 

Wesley promoted many social justice issues of the 
day, including the prison reform and abolitionism 
movement. He helped to organize and form societies 
of Christians throughout England, Scotland, Wales 
and Ireland as small groups that developed intensive, 
personal accountability, discipleship and religious 
instruction among members. His great contribution 
was to appoint itinerant, un-ordained preachers who 
travelled widely to evangelize and care for people in 
the societies. Young men who acted as their 
assistants were called "exhorters" who functioned in 
a similar fashion to the twelve apostles after the 
ascension of Jesus.            

                                                                                                                                                        
Adapted from wikipedia.org/wiki/John_Wesley 

 
Puritans – 16th – 17th Centuries 
One of the basic goals of the English Puritans was to 
restore a pure, "primitive" church that would be a 
true apostolic community.[3]:40,41 This mindset was a 
critical influence in the development of the Puritans 
in Colonial America.[3]:50-56 

Separate Baptists (1730 – 1740) 
During the First Great Awakening a movement 
developed among the Baptists known as Separate 

పరధాన వివాద్ం. ఈ అవినీతిని చాలయ మంది వయవస్ాి గతంగా 
భదవించారు, పో ప స్ాి నానికి క్ూడా చేరుక్కనానరు. 
 
en.wikipedia.org/wiki/Protestant_Reformation#Conclusion_and
_legacy 

 

మధ్య యుగాలలో జాన్ వికిుఫ్ మరియు జాన్ హుస్ వంట్ి 
ఆదిమ క్రైసివ మతం యొక్క పునరుది్రణ కోసం కొనిన 
పిలకపులక వచాియి, ఈ సమూహాలక భూగరభంలోక ి

నడపబడాు యి. ఫలితంగా, పునరుది్రణ ఉద్యమం మరియు 
ఈ మునుపట్ి అసమమతివాద్ుల మధ్య ఏవ ైనా పరతయక్ష 
సంబంధాలను క్నుగొనడం క్షి్ం.[3]:13 

 
1229 కోసంకానన్ 14లోని కౌనిేల్ ఆఫ్ ట్ౌలౌస్ ఇలయ 
పేరొకంది “పాత లసదా కొతి నిబంధ్న పుసికాలను క్లిగి 
ఉండేంద్ుక్క స్ామయనుయలక అనుమతించబడడానిన క్ూడా 
మేము నిషేధిసుి నానము; భకిి ఉదేా శయంతో ఎవర్రనా ద ైవిక్ 
కారాయలయయలక లసదా బ ు స్ు  వరిీన్ యొక్క గంట్ల కోసం స్ాలిర్ 
లసదా బ్లరవియరీని క్లిగి ఉండాలని కోరుక్కంట్ే తపప; కానీ వారు 
ఈ పుసికాల అనువాదానిన క్లిగి ఉండడానిన మేము చాలయ 
ఖచిితంగా నిషేధిస్ాి ము. 
hol.com/~mikesch/banned.htm 
  
పునరుజీ్జవనోద్యమ కాలం నుండి [15 నుండి 17వ శతాబదా ల] 
మేధర  మూలయలను గురిించడం సులభం 
అవుతుంది.[3]:11సంసకరణ యొక్క గుండ  వదా్ "గరంథం 
మయతరమ"ే అనే సూతరంప ై ఉదాఘ ట్న ఉంది [లూథర్ పాయింట్ు లో 
ఒక్ట్ి][3]:22-23ఇది, సంబంధిత స్ాంపరదాయ వయతిరేక్త 
మరియు బ ైబిల్ ను సాయంగా చద్వడానికి మరియు అరిం 
చేసుకోవడానికి వయక్కి ల హక్కకప ై పట్లి బటి్డంతో పాట్ల, 

పరా రంభ పునరుది్రణ ఉద్యమ నాయక్కల మేధర పరమ ైన 
నేపథయంలో భదగంగా ఏరపడింది.[3]:32ఫాక్ే యొక్క 
అమరవీరుల పుసిక్ంలో సపషి్ంగా రుజువు చేయబడినట్లు గా 
హ ంస సంసకరణతో ముగియలసద్ు. 
1532లో, థామస్ హారిుంగ్, అతని భదరయతో క్లిసి 
మతవిశ్ాాశ్ాల ఆరోపణలక ఎద్ురొకనానడు, ఇంగుండ్ లోని 
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Baptists. Two themes of this movement were the 
rejection of creeds and "freedom in the Spirit [The 
Bible as the only rule for proper church order to be 
followed carefully while avoiding precise details of 
biblical form which leads to legalist Biblicism ]."[3]:65 
The Separate Baptists saw scripture as the "perfect 
rule" for the church [therefore, no need for a creed 
].[3]:66 However, while they turned to the Bible for a 
structural pattern for the church, they did not insist 
on complete agreement on the details of that 
pattern.[3]:67 This group originated in New England, 
but was especially strong in the South where the 
emphasis on a biblical pattern for the church grew 
stronger.[3]:67 In the last half of the 18th century it 
spread to the western frontier of Kentucky and 
Tennessee, where the Stone and Campbell 
movements would later take root.[3]:68 The 
development of the Separate Baptists in the 
southern frontier helped prepare the ground for the 
Restoration Movement, as the membership of both 
the Stone and Campbell groups drew heavily from 
among the ranks of the Separate Baptists.[3]:67  
 
Separate Baptist restorationism also contributed to 
the development of the Landmark Baptists in the 
same area at about the same time as the Stone-
Campbell Restoration Movement. Under the 
leadership of James Robinson Graves, this group 
looked for a precise blueprint for the primitive 
church, believing that any deviation from that 
blueprint would keep one from being part of the true 
church.[3]:68 [Can they both be right, is either one 
right or are they both wrong?]                                                                                         
wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement 

James O'Kelly (1732 -1826) 
O'Kelly was an early advocate of seeking unity 
through a return to New Testament Christianity.[4]:216 
In 1792, dissatisfied with the role of bishops in the 
Methodist Episcopal Church, he separated from that 
body. O’Kelly's movement, centering in Virginia and 
North Carolina, was originally called Republican 
Methodists. In 1794 they adopted the name 
Christian Church.[5]  
 
O’Kelly, Rice Haggard and others defined five 
cardinal principles of the Christian Church 

1. Christ is the only head of the church 

లింక్న్ బిష్ప ముంద్ు తీసుక్కరాబడాు డు మరియు 
యూకారిసి్ మతక్రమలో నిజమ ైన ఉనికిని 
నిరాక్రించినంద్ుక్క ఖండించారు. అతను బో ట్ీు  సమీపంలోని 
ప ల్ లోని చేష్టామ్ లో పరయోజనం కోసం ఏరాపట్ల చేయబడిన 

ఒక్ కొయయక్క బంధించబడాు డు; మరియు వారు ఫాగోట్స లక్క 
నిపుప ప ట్ిినపుపడు [ఇంధ్నం కోసం క్ట్ిిన క్రరల క్టి్], 

పేరక్షక్కలోు  ఒక్రు అతని మ ద్డును బిలెు ట్స తో కొట్ది రు. 
మతోనామద్ులను కాలిడానికి ఫాగట్ు ను ఎవరు త చాిరో వారు 
నలభ ై రోజులక పాపాలక చేస్ాి రని పూజారులక పరజలక్క 

చ పాపరు. 
అలయగే, జాన్ ట్ెవ్క్ బర,ీ స్ాదాసరదా, స్ాధారణ వయకిి, అతను 
పవితరమ ైన మద్ర్ చరిి అని పిలవబడే దానికి వయతిరేక్ంగా 
ట్ిండేల్ యొక్క కరొ తి నిబంధ్న యొక్క అనువాదానిన 
చద్వడం క్ంట్ే ఇతర నేరాలక్క పాలపడలసద్ు. మొద్ట్, అతను 
పరమయణం చేయడానికి బలహీనంగా ఉనానడు, కానీ తరువాత 
పశ్ాితాి పం చ ందాడు మరియు సతాయనిన అంగీక్రించాడు. 
దీని కోసం అతనిన లండన్ బిష్ప ముంద్ు పరవేశప ట్ది రు, 

అతను అతనిన మొండి మతవిశ్ాాసి అని ఖండించాడు. అతని 
ఖ్ైద్ు సమయంలో అతను చాలయ బదధ్పడాు డు, కాబట్ిి  వారు 
అతనిని ఉరితీయడానికి తీసుక్కవచిినపుపడు, అతను 
దాదాపు చనిపో యయడు. అతను సిమత్ ఫరల్ు  లోని కొయయప ైకి 
తీసుక్కవ ళు బడాు డు, అక్కడ అతను కాలిివేయబడాు డు, పో పరీ 
పట్ు  తనక్కనన అసహయక్రమ ైన దేాష్టానిన పరక్ట్ించాడు 
మరియు అతని కారణం కేవలం దేవుని ద్ృషిిలో ఉంద్ని 
ద్ృఢమ ైన నమమకానిన పరక్ట్ించాడు. 
అంద్ువలన, కీరసుి  యొక్క పరజలక అనిన విధాలకగా దరర హం, 

మరియు వారి జ్జవితాలను కొనుగోలక మరియు అమిమన. 
ఎంద్ుక్ంట్ే, చ పపబడిన పారుమ ంట్లలో, రాజు ఈ అతయంత 
ద ైవద్ూష్ణ మరియు క్ూర రమ ైన చరయను శ్ాశాతంగా ఒక్ 
చటి్ంగా చేస్ాడు: అవి ఏమ ైనా మయతృభదష్లో (అపపట్డు  

"వికీుఫ్ే లెరినంగ్" అని పిలవబడేవి) లసఖనాలను చద్వాలి. 
భూమి, పశువులక, శరీరం, జ్జవితం మరియు వసుి వులను, 

వారి వారసుల నుండి శ్ాశాతంగా జపుి  చేయండి మరియు 
దేవునికి మతోనామద్ులక, కిరీట్దనికి శతుర వులక మరియు 
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2. The name Christian is the only acceptable 
name 

3. The Bible is the only rule of faith 
4. Christian character is the only test of church 

fellowship 
5. The right of private judgment is the privilege 

of all. 
                                                                                                                     
The Eternal Kingdom, F.W. Mattox, p. 312  

Elias Smith (1764 – 1846) and Abner Jones (1767 – 
1840) 
Abner Jones a doctor left the Baptist church and 
formed a church he called the Christian Church in 
Lyndon, Vermont with the Bible as its only creed.                                                           
The Eternal Kingdom, F.W. Mattox, p.313  
 
Elias Smith of Vermont joined Dr. Jones in a 
movement espousing views similar to those of 
O’Kelly.[3]:68[6]:190 They believed that members could, 
by looking to scripture alone, simply be Christians 
without being bound to human traditions and the 
denominations that had been brought over from 
Europe.[3]:68[6]:190 

 

Barton W. Stone (1772 – 1844) 
While attending Guilford Academy in North Carolina 
in 1790,[2]:71 Stone heard James McGready (a 
Presbyterian minister) speak.[2]:72 A few years later 
he became a Presbyterian minister himself.[2]:72 As 
Stone looked more deeply into the beliefs of the 
Presbyterians, especially the Westminster 
Confession of Faith, he doubted that some of the 
church beliefs were truly Bible-based.[2]:72,73 He was 
unable to accept the Calvinistic doctrines of total 
depravity, unconditional election and 
predestination.[2]:72, 73 

Cane Ridge Revival 
In 1801, the Cane Ridge Revival in Kentucky would 
plant the seed for a movement in Kentucky and the 
Ohio River valley to disassociate from 
denominationalism and to become just Christians 
only - neither Catholic, Protestant nor Jew. In 1803 
Stone and others withdrew from the Kentucky 
Presbytery and formed the Springfield Presbytery. 
The defining event of the Stone wing of the 
movement was the publication of Last Will and 
Testament of The Springfield Presbytery, at Cane 

భూమికి అతయంత క్ూర రమ ైన దరరహుల కోసం 
ఖండించబడతారు. 
  
ఆంగేుయుల చరితరలో ఈ కాలంలో చ పపలసని మరియు 
ఊహ ంచలసని హ ంసక్క లెక్కలసననిన ఉదాహరణలక 
ఉనానయి. పేద్రిక్ం మరియు హ ంస నుండి 
తపిపంచుకోవడానికి చాలయ మంది పరజలక కొతి పరపంచం కోసం 
ఇంగాు ండ్ నుండి పారిపో యయరు. ఫాక్ే యొక్క అమరవీరుల 
పుసిక్ం నుండి సరాక్రించబడింది 
 
పూజారి కాక్కండా ఇతర బ ైబిల్ చద్వడానిన నిషేధించే ఈ 
విధానానిన ట్ెరంట్స కౌనిేల్ (1545-64) పునరుదాఘ ట్ించింది, ఇది 
బ ైబిల్ ను నిషేధించబడిన పుసికాల జాబితాలో చేరిింది 
మరియు ఏ వయకిి నుండి లెైస న్ే లసక్కండా బ ైబిల్ చద్వడానిన 

నిషేధించింది. రోమన్ కాథలిక్ బిష్ప లసదా విచారణక్రి.jesus-

is-lord.com/nobible.htm 
 
జాన్ లయక్(1632 - 1704) 

జాన్ లయక్ మతపరమ ైన విభజన మరియు పరడనను 
పరిష్కరించడానికి ఒక్ మయరా్ నిన వ తకాలి.[3]:78దీనిన 
చేయడానికి, మతపరమ ైన సనాతన ధ్రామనిన అమలక చేసే 
పరభుతా హక్కకక్క వయతిరేక్ంగా లయక్ వాదించాడు మరియు 
క్రైసివులంద్రమ అంగీక్రించే నమమకాల సమితిని 
అందించడానికి బ ైబిల్ వ ైపు మళ్లు డు,[3]:78-79అంట్ే 
"సహేతుక్మ ైన వయక్కి లంద్రమ అంగీక్రించ ే ఆవశయకాల 
సమితికి మతానిన తగి్ంచడం."[3]:80అతను అవసరమ ైనవిగా 
భదవించిన పరధాన బో ధ్నలక: 

a. దిద్ూతయిేసు యొక్క 

బి. యేిసు పరతయక్ష ఆజాలక.[3]:78-79 

క్రైసివులక ఇతర బ ైబిల్ బో ధ్నలక్క భకిితో క్ట్లి బడి 
ఉండవచుి కానీ, లయక్ ద్ృషిిలో, క్రైసివులక ఎపుపడూ 
ఒక్రినొక్రు పో ట్దు డుకోక్ూడద్ు లసదా బలవంతం చేయడానికి 
పరయతినంచక్ూడద్ు.[3]:79పూయరిట్నుు  మరియు తరువాత 
పునరుది్రణ ఉద్యమం వలె కాక్కండా, లయకే పరా రంభ చరిి 
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Ridge, Kentucky, in 1804. The Last Will is a brief 
document in which Stone and five others announced 
their withdrawal from Presbyterianism and their 
intention to be solely part of the body of Christ.[7] The 
writers appealed for the unity of all who follow Jesus, 
suggested the value of congregational self-
governance and lifted the Bible as the source for 
understanding the will of God.  

Christian Connection 
Elias Smith had heard of the Stone movement by 
1804, and the O'Kelly movement by 1808.[6]:190 The 
three groups merged by 1810.[6]:190 At that time the 
combined movement had a membership of 
approximately 20,000.[6]:190 This loose fellowship of 
churches was called by the names "Christian 
Connection/Connexion" or "Christian 
Church."[3]:68[6]:190  

Characteristics of the Stone movement 
The cornerstone for the Stone movement was 
Christian freedom, which led them to a rejection of 
all the historical creeds, traditions and theological 
systems that had developed over time and a focus on 
a primitive Christianity based on the Bible.[3]:104,105 

 
While restoring primitive Christianity was central to 
the Stone movement, they saw restoring the lifestyle 
of the early church as essential, and during the early 
years "focused more . . . on holy and righteous living 
than on the forms and structures of the early 
church.[3]:103 The group did also seek to restore the 
primitive church.[3]:104 However, due to concern that 
emphasizing particular practices could undermine 
Christian freedom, this effort tended to take the 
form of rejecting tradition rather than an explicit 
program of reconstructing New Testament 
practices.[3]:104 The emphasis on freedom was strong 
enough that the movement avoided developing any 
ecclesiastical traditions, resulting in a movement 
that was "largely without dogma, form, or 
structure."[3]:104,105 What held "the movement 
together was a commitment to primitive 
Christianity."[3]:105 

Another theme was that of hastening the 
millennium.[3]:104 Many Americans of the period 

యొక్క క్రమబది్మ ైన పునరుది్రణక్క 
పిలకపునివాలసద్ు.[3]:79 

 

జాన్ వ సరు  (1703 - 1791) 

వేదాంతవేతిగా వ సరు  యొక్క సహకారం వేదాంత వ ైఖరిని 
వయతిరేకించే వయవసిను పరతిపాదించడం. అతని గొపప వేదాంత 
విజయం అతను పేరొకనన దానిని పోర తేహ ంచడం "కిరసిియన్ 

పరిపూరణత", లసదా హృద్యం మరియు జ్జవితం యొక్క 
పవితరత. ఈ జ్జవితంలో, క్రైసివులక దేవుని పేరమ లసదా పరిపూరణ 
పేరమ వారి హృద్యయలలో సరోాననత సిి తికి రావచిని వ సరు  
అభిపరా యపడాు రు. అతని సువారి వేదాంతశ్ాసింై, ముఖయంగా 
క్రైసివ పరిపూరణత గురించి అతని అవగాహన , అతని మతక్రమ 
వేదాంతశ్ాసింైలో ద్ృఢంగా సిి రపడాు డు. అతను ద్య యొక్క 
స్ాధారణ ఉపయోగంప ై నిరంతరం పట్లి బట్ది డు 
(పరా రిన,గరంథం,ధాయనం,పవితర క్ూట్మి, etc.) దేవుడు దీని 
దాారా స్ాధ్నంగాపవితరం చేసుి ందిమరియు విశ్ాాసిని 
మయరుసుి ంది. 

పేరమలో పరిపూరణంగా ఉండడమంట్ే, ఒక్ క్రైసివుడు ఇతరుల 
పట్ు  మరియు వారి సంక్షేమం పట్ు  పరా థమిక్ 
మయర్ద్రశక్తాంతో జ్జవించగలడని అరిం. ర్ండవ గొపప ఆజా 

"నినున నీవు పేరమించుక్కననటే్ు  నీ పర రుగువానిని పేరమించు" 

అని కీరసుి  ఉలసు ఖనానిన ఆధారంగా చేసుక్కనానడు. అతని 
ద్ృషిిలో, ఈ ధర రణ  ఒక్ వయకిి తన పర రుగువారికి వయతిరేక్ంగా 
ఎనిన పాపాలను అయినా నివారించేలయ చేసుి ంది. ఈ పేరమ 

మరియు ఒక్ వయకిి యొక్క విశ్ాాసం యొక్క కేంద్ర ద్ృషిిగా 
ఉండగల దేవుని పట్ు  పేరమను వ సరు  "కీరసుి  నియమయనిన 
న రవేరిడం"గా సూచించాడు. 

వ సరు  క్రైసివ విశ్ాాసం యొక్క జ్జవనాధారం గరంథంలో వ లు డి 
చేయబడింద్ని నమయమడు; మరియు వేదాంతపరమ ైన లసదా 
సిదాి ంతపరమ ైన అభివృదిికి బ ైబిల్ ఏక్రక్ పునాది. … 
అయినపపట్ికీ, క్రైసివ సనాతన సంపరదాయయనికి అనుగుణంగా 
సిదాి ంతం ఉండాలని అతను నమయమడు. 
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believed that the millennium 5 was near and based 
their hopes for the millennium on their new nation, 
the United States.[3]:104 Members of the Stone 
movement believed that only a unified Christianity 
based on the apostolic church, rather than a country 
or any of the existing denominations, could lead to 
the coming of the millennium.[3]:104 Stone's 
millennialism has been described as more 
"apocalyptic" than that of Alexander Campbell, in 
that he believed people were too flawed to usher in 
a millennial age through human progress.[8]:6,7 
Rather, he believed that it depended on the power of 
God, and that while waiting for God to establish His 
kingdom, one should live as if the rule of God were 
already fully established.[8]:6 

For the Stone movement, this had less to do with 
eschatological theories [the study of theology and 
philosophy concerned with the final or the ultimate 
destiny of humanity, commonly referred to as the 
end of the world .] 6 and more about a commitment 
to live as if the kingdom of God were already 
established on earth.[8]:6,7 This apocalyptic 
perspective or world view led many in the Stone 
movement to adopt pacifism, avoid participating in 
civil government, and reject violence, militarism, 
greed, materialism and slavery.[8]:6                                                             

                                                                                                                                                         
en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement 

 
Thomas Campbell (1763 – 1854) 
Another restoration movement was launched when 
Thomas Campbell published the Declaration and 
Address of the Christian Association of Washington in 
1809. In which he set forth some of his convictions 
about the church of Jesus Christ, as he organized the 
Christian Association of Washington, in Washington 
County, Pennsylvania, not as a church but as an 
association of persons seeking to grow in faith.[1]:108-

111 On May 4, 1811, the Christian Association 
constituted itself as a congregationally governed 
church and became known as Brush Run Church.[1]:117 
When their study of the New Testament led the 
reformers to begin to practice baptism by 
immersion, the nearby Redstone Baptist Association 
invited Brush Run Church to join with them for the 

వ సరు  నొకికచ పిపన సిదాి ంతాలకనివారణ ద్య, విశ్ాాసం దాారా 
వయకిిగత రక్షణ, ఆతమ యొక్క స్ాక్షి మరియు పవితీరక్రణ. 
[Prevenient grace isద ైవ క్ృపఇది మయనవ నిరణయయనిక ి
ముంద్ు ఉంట్లంది. ఇది మయనవులక చేసిన దేనిక్రనా ముంద్ు 
మరియు సూచన లసక్కండానే ఉంది. యొక్క పరభదవాలక 
దాారా మయనవులక పాడ ైపో యినట్లు గాపాపం, ముంద్సుి  ద్య 
వయక్కి లక వారి దేవుడు ఇచిిన నిమగనమ ై 
అనుమతిసుి ందిసేాచాే సంక్లపం యిేసుకీరసుి లో దేవుడు 
అందించే మోక్షానిన ఎంచుకోవడానికి లసదా ఆ 
మోక్షసంబంధ్మ ైన పరతిపాద్నను తిరసకరించడానికి. 
wikipedia.org/wiki/Prevenient_Grace] 
 
ఈ అభిపరా యయలక మరియు నమమకాలక మళ్ళు 
సవరించబడాు యి మరియు జాన్ వ సరు చే సమరిించబడాు యి. 
పాల్ ఎన్న్ రచించిన ది మూడీ హాయండ్ బుక్ ఆఫ్ 

థియయలజ్జలో పేరొకనన ఈ నమమకాలక కిరంది పట్ిిక్లో 
చూపబడాు యి: 
 

(ముంద్సుి ) జాా నం ఆధారంగా ఎనినక్లక - దేవుడు ఎవరిని వారి సాంత 

సేాచేతో కీరసుి ను విశాసిస్ాి రో మరియు విశ్ాాస్ానిన కాపాడుక్కంట్దరో 
వారిక ిత లకసు. 
అపరిమిత పరా యశిితిం- తన పరా యశిితింలో, కీరసుి  సమసి మయనవాళికి 
విముకిిని అందించాడు, మయనవాళిని రక్షించగలిగేలయ చేశ్ాడు. కీరసుి  యొక్క 
పరా యశిితిము నమిమన వారికి మయతరమే పరభదవవంతంగా ఉంట్లంది. 
సహజ స్ామరియం- మనిషి తనను తాను రక్షించుకోలసడు; పరిశుదాి తమ కొతి 
జనమను పరభదవితం చేయయలి. 
పేరవ న యంట్స గేరస్- పరిశుదాి తమ యొక్క సనానహక్ పని విశ్ాాసిని సువారిక్క 
పరతిసపందించడానికి మరియు దేవుని మోక్షానికి సహక్రించడానికి వీలక 

క్లిపసుి ంది. 
ష్రతులతో క్ూడిన సంరక్షణ- విశ్ాాసులక విజయవంతమ ైన జ్జవితానిన 

గడపడానికి అధికారం పర ందారు. కానీ వారు క్ృప నుండి తిరిగి తమ 
మోక్షానిన కోలోపతారు. 

 

 
5 Refer to thebiblewayonline.com - Millennium 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Eschatoloy 
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purpose of fellowship. They agreed provided that 
they would be "allowed to preach and to teach 
whatever they learned from the Scriptures."[9]:86 

Alexander Campbell (1788 – 1866) 
Thomas' son Alexander joined him in the U.S. in 
1809, and before long assumed the leading role in 
the movement.[3]:106 The Campbells worked within 
the Redstone Baptist Association during the period 
1815 through 1824. While both the Campbells and 
the Baptists shared baptism by immersion and 
congregational polity, [often known as 
congregationalism, a system of church governance 
in which every local church congregation is 
independent, ecclesiastically sovereign, or 
autonomous  - wikipedia.org/wiki 
/Congregationalist_polity] it was soon clear that he 
and his associates were not traditional Baptists. 
Within the Redstone Association, the differences 
became intolerable to some of the Baptist leaders 
when Alexander Campbell began publishing a 
journal, The Christian Baptist, promoting reform. 
Campbell anticipated the conflict and moved his 
membership to a congregation of the Mahoning 
Baptist Association in 1824.[1]:131 

Alexander used The Christian Baptist to address what 
he saw as the key issue of reconstructing the 
apostolic Christian community in a systematic and 
rational manner. Part of this should be clearly 
distinguishing between essential and non-essential 
aspects of primitive Christianity.[3]:  

Things he identified as essential to apostolic 
Christianity were: 

a. congregational autonomy 
b. a plurality of elders in each congregation 
c. weekly communion and  
d. immersion [of believers] for the remission of 
sins."[3]:106  

Among those things he rejected as non-essential 
were: 

a. the holy kiss 
b. deaconesses 
c. communal living 
d. foot washing and  
e. charismatic exercises."[3]:106 

 
Walter Scott (1796-1861) 

కీరసుి ప ై విశ్ాాసం దాారా పరజలంద్రమ రక్షింపబడగలరని అతని 

నమమకానికి వేదాంతపరమ ైన ఆధారం పరరవ నియి ంట్స గేరస్. 
అతని కాలపు కాలిానిసుి ల వలె కాక్కండా, వ సరు  
విశాసించలసద్ుముంద్ుగా గమయస్ాి నం. దేవుని స్ారాభలమ 
ద్య దాారా మయతరమే మోక్షం స్ాధ్యమవుతుంద్ని క్రైసివ 
సనాతన ధ్రమం నొకికచ పిపంద్ని అతను అరిం చేసుక్కనానడు. 
దేవునికి మయనవాళికి ఉనన సంబంధ్ం దేవుని ద్యప ై పూరిిగా 
ఆధారపడి ఉంట్లంద్ని అతను తన అవగాహనను వయకి్ం 
చేశ్ాడు. మయనవులక దేవునికి పరతిసపందించే వాసివిక్ అసిి తా 
సేాచేను క్లిగి ఉండేలయ శకిివంతం చేయడం దాారా 
పరజలంద్రమ విశ్ాాసంలోకి వచేిలయ చేయగలిగేంద్ుక్క దేవుడు 
పనిలో ఉనానడు. 

వేదాంత పది్తిలో ఒక్ భదగం అనుభవపూరాక్ విశ్ాాస్ానిన 
క్లిగి ఉంట్లంద్ని వ సరు  వాదించాడు. మరో మయట్లో 
చ పాపలంట్ే, క్రైసివుల వయకిిగత అనుభవంలో (మొతిం, 

వయకిిగతంగా కాద్ు), అది నిజంగా సతయమ ైతే సతయం సజ్జవంగా 
ఉంట్లంది. మరియు పరతి సిదాి ంతం హేతుబది్ంగా 
సమరిించబడాలి. అతను కారణం నుండి విశ్ాాస్ానిన 
విడాక్కలక తీసుకోలసద్ు. సంపరదాయం, అనుభవం మరియు 
కారణం, అయిత,ే ఎలు పుపడూ సిరిపిర్ క్క లోబడి ఉంట్దయి, 

వ సరు  వాదించాడు, ఎంద్ుక్ంట్ే దేవుని వాక్యం మయతరమే 'మన 
మోక్షానికి అవసరమ ైనంత వరక్క' బయలకపరచబడింది.[15] 

1770లో అతను ఇలయ వరా శ్ాడు "తక్కకవ ఆవశయక్ సాభదవం 
గల అనేక్ సిదాి ంతాలక ఉనానయి ... వీట్ిలో మనం 
ఆలోచించవచుి మరియు ఆలోచించనివావచుి; మనం 

ఉండవచుి 'విభేదించడానికి అంగీక్రిసుి నానరు.' అయిత,ే 

ఈలోగా, మనం అవసరమ ైన వాట్ిని గట్ిిగా పట్లి క్కందాం ... 
"[20][ఇది ఖచిితంగా 50 నుండి 70 సంవతేరాల కిరతం లయకే 
యొక్క పరధాన అవసరాల వలె అనిపిసుి ంది.] 

వ సరు  ఆనాట్ి అనేక్ స్ామయజక్ నాయయ సమసయలను పరచారం 
చేశ్ాడుజ్ైలక సంసకరణమరియునిరమమలనవాద్ంఉద్యమం. 
అతను అంతట్ద క్రైసివుల సంఘయలను నిరాహ ంచడానికి 
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In 1827, the Mahoning Association appointed Walter 
Scott as an evangelist. Through Scott’s efforts, the 
Mahoning Association grew rapidly. In 1828, Thomas 
Campbell visited several of the congregations 
formed by Scott and heard him preach. Campbell 
believed that Scott was bringing an important new 
dimension to the movement with his approach to 
evangelism.[1]:132-133 In 1830, The Mahoning Baptist 
Association disbanded. Alexander ceased publication 
of the Christian Baptist, and in January 1831, he 
began publication of the Millennial Harbinger.[1]:144-

145  

                                                                          
wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement 

 
Influence of the Enlightenment 
Thomas Campbell was a student of the 
Enlightenment philosopher John Locke [1632-
1674].[3]:82 Remember Locke had two core principles 
a) The messiahship of Jesus and b) Jesus' direct 
commands. Campbell proposed the same solution to 
religious division as had been advanced earlier by 
Herbert and Locke: "reduce religion to a set of 
essentials upon which all reasonable persons might 
agree."[3]:80 The essentials he identified were those 
things for which the Bible provided: 

a. Thus saith the Lord,'  
b. Approved precedent"[3]:81  

 
He also argued for "a complete restoration of 
apostolic Christianity."[3]:82 Thomas believed that 
creeds served to divide Christians. He also believed 
that the Bible was clear enough that anyone could 
understand it and, as a result, that creeds were 
unnecessary.[11]:114 

Alexander Campbell was also deeply influenced by 
Enlightenment thinking, in particular the Scottish 
School of Common Sense of Thomas Reid and Dugald 
Stewart.[3]:84 This group saw the Bible as providing 
concrete facts rather than abstract truths, and 
advocated a scientific or Baconian approach to 
interpreting the Bible that would begin with those 
facts, arrange the ones applicable to a given topic, 
and then use them to draw conclusions.[3]:84 
Alexander reflected this approach arguing 
repeatedly that "the Bible is a book of facts, not of 
opinions, theories, abstract generalities, nor of 
verbal definitions."[3]:84 He believed that if Christians 

మరియు ఏరాపట్ల చేయడానికి సహాయం 
చేశ్ాడుఇంగుండ్,స్ాకట్దు ండ్,వేలేమరియుఐరాు ండ్ఇంట్ెనిేవ్, 

వయకిిగత జవాబుదారీతనం అభివృదిి చేసిన చినన 
సమూహాలకగా,శిష్యరిక్ంమరియు సభుయల మధ్య 
మతపరమ ైన బో ధ్న. విసిృతంగా పరయయణ ంచే యయతిరక్కలక, 

నియమం లసని బో ధ్క్కలను నియమించడం అతని గొపప 
సహకారంసువారి పరక్ట్ించుమరియు సమయజంలోని వయక్కి ల 
పట్ు  శరది్ వహ ంచండి. వారి సహాయక్కలకగా వయవహరించే 
యువక్కలను "ఉదేా శక్కలక" అని పిలకస్ాి రు, వారు పన నండు 
మంది మయదిరిగానే పనిచేశ్ారు.అపర సిలకలకతరాాతయిేసు 
ఆరోహణము. 

wikipedia.org/wiki/John_Wesley నుండి సరాక్రించబడింది 

 
పూయరిట్నుు  - 16వ - 17వ శతాబదా లక 

యొక్క పరా థమిక్ లక్షాయలలో ఒక్ట్ిఆంగు పూయరిట్నుు నిజమ ైన 
అపో సిో్ లిక్ సంఘంగా ఉండే సాచేమ ైన, "ఆదిమ" చరిిని 
పునరుది్రించడం.[3]:40,41ఈ మనసితాం పూయరిట్న్ ల 
అభివృదిి లో కీలక్ పరభదవం చూపిందిక్లోనియల్ 
అమ రికా.[3]:50-56 

పరతేయక్ బదపిిసుి లక(1730 - 1740) 

మొద్ట్ి గొపప మేలగకలకపు సమయంలో బదపిిసుి ల మధ్య 
పరతేయక్ బదపిిసుి లక అని పిలకవబడే ఒక్ ఉద్యమం అభివృదిి  
చ ందింది. ఈ ఉద్యమం యొక్క ర్ండు ఇతివృతాి లక 
విశ్ాాస్ాలను తిరసకరించడం మరియు "ఆతమలో 
సేాచే[చటి్బది్మ ైన బ ైబిలిజానికి దారితీసే బ ైబిల్ రమపం 
యొక్క ఖచిితమ ైన వివరాలను నివారించేట్పుపడు సర్రన 
చరిి ఆరుర్ కోసం బ ైబిల్ మయతరమే నియమం]."[3]:65స పరేట్స 
బదపిిసుి లక సిరిపిర్ ను చరిికి "పరిపూరణ నియమం"గా 
భదవించారు [అంద్ుకే, మతం అవసరం 
లసద్ు].[3]:66అయినపపట్ిక,ీ చరిి నిరామణ నమూనా కోసం 
వారు బ ైబిల్ ను ఆశరయించినపపటి్కీ, వారు ఆ నమూనా 
వివరాలప ై పూరిి అంగీకారం కోసం పట్లి బటి్లసద్ు.[3]:67ఈ 
సమూహం ఉద్భవించిందినూయ ఇంగాు ండ్, కానీ ముఖయంగా 
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would limit themselves to the facts found in the 
Bible, they would necessarily come to agreement, 
and he saw those facts as providing a blueprint or 
constitution for the church.[3]:84,                   
                                                                                         
wiki/Restoration_Movement 
 
Characteristics of the movement 
Thomas Campbell's approach combined the 
Enlightenment approach to unity with the Reformed 
and Puritan traditions of restoration.[3]:82,106 The 
Enlightenment affected the Campbell movement in 
two ways. First, it provided the idea that Christian 
unity could be achieved by finding a set of essentials 
that all reasonable people could agree on. The 
second was the concept of a rational faith that was 
formulated and defended on the basis of a set of 
facts derived from the Bible.[3]:85, 86  

Like many others of his time, Alexander Campbell 
believed in the millennial 7theory. However, his was 
more optimistic than Stone's.[8]:6 He had more 
confidence in the potential for human progress and 
believed that Christians could unite to transform the 
world and initiate a millennial age.[8]:6 Alexander's 
approach was basically postmillennial, anticipating 
that the progress of the church and society would 
lead to an age of peace and righteousness before the 
return of Christ.[8]:6 This optimistic approach meant 
that, in addition to commitment to primitivism, there 
was also a progressive strand to his thinking.[8]:7                       

en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement   

 

Chapter 3  

Millennialism 
 
The term "millennium" does not occur in English 
translation. It is from a Latin word meaning a 
thousand years. The various interpretations are:  
 
Premillennialists take it that Christ's kingdom has 
not yet been established and that his second literal 
and bodily coming to earth will precede its 

బలంగా ఉందిద్క్షిణచరిి కోసం బ ైబిల్ నమూనాప ై పరా ధానయత 

మరింత బలంగా ప రిగింది.[3]:6718వ శతాబాపు చివరి భదగంలో 
ఇది పశిిమ సరిహద్ుా  వరక్క 
వాయపించిందిక్ంట్లకీమరియుట్ేనసరే, ఇక్కడ సిో్ న్ మరియు 
కాయంప బ ల్ ఉద్యమయలక తరువాత రమట్స 
తీసుక్కనానయి.[3]:68ద్క్షిణ సరిహద్ుా లో పరతేయక్ బదపిి సుి ల 

అభివృదిి  పునరుది్రణ ఉద్యమయనికి రంగం సిది్ం చేయడంలో 
దర హద్పడింది, ఎంద్ుక్ంట్ే సిో్ న్ మరియు కాంప బ ల్ గూర పులక 
ర్ండింట్ి సభయతాం పరతేయక్ బదపిిసుి ల శ్రరణుల నుండి భదరీగా 
వచిింది.[3]:67  

 
పరతేయక్ బదపిి సి్ పునరుది్రణవాద్ం క్ూడా అభివృదిికి 
దర హద్పడిందిలయయండ్ మయర్క బదపిిసుి లకసిో్ న్-కాయంప బ ల్ 
పునరుది్రణ ఉద్యమం జరిగిన అదే సమయంలో అదే 
పరా ంతంలో. నాయక్తాంలోజేమ్ే రాబినేన్ గేరవ్ే, ఈ గుంపు 
ఆదిమ చరిి కోసం ఒక్ ఖచిితమ ైన బూు పిరంట్స కోసం 
చూసింది, ఆ బూు పిరంట్స నుండి ఏద ైనా విచలనం నిజమ ైన 
చరిిలో భదగంగా ఉండక్కండా చేసుి ంది అని 
నముమతారు.[3]:68[అవి ర్ండూ సర్రనవేనా, ఒకట్ి సర్రనదా లేక 
ర్ండూ తప్ాా?] wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement 

జేమ్ే ఓ క్లీు(1732 -1826) 

ఓ క్లీుకొతి నిబంధ్న క్రైసివ మతానికి తిరిగి రావడం దాారా 
ఐక్యతను కోరుక్కనే పరా రంభ నాయయవాది.[4]:2161792లో, 
బిష్ప ల పాతరప ై అసంతృపిి  చ ందారుమ థడిసి్ ఎపిస్ో కపల్ 

చరిి, అతను ఆ శరీరం నుండి విడిపో యయడు. ఓ'క్లీు యొక్క 
ఉద్యమం, కేందీరక్ృతమ ై ఉందివరీీనియయమరియుఉతిర 
క్రొలినా, నిజానికి రిపబిు క్న్ మ థడిసుి లక అని పిలిచేవారు. 
1794లో వారు కిరసిియన్ చరిి అనే పేరును సరాక్రించారు.[5]  

 
ఓ'క్లీు, ర్రస్ హగార్ు మరియు ఇతరులక క్రైసివ చరిి యొక్క 
ఐద్ు పరధాన సూతరా లను నిరాచించారు 

1. చరిికి కీరసుి  ఒక్కడే అధిపతి 

 
7 Refer to thebiblewayonline.com - Millennium 
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establishment, after which he will reign for a 
thousand years before the end of history.  
 
Dispensationalists believe that Israel is distinct from 
the Church, and that God will establish a millennial 
kingdom in Israel where Christ, upon His return, will 
rule the world from Jerusalem for a thousand years 
 
Postmillennialists believe Christ's kingdom was 
established as a sequel to his first coming, that the 
millennium will be a golden age of the kingdom 
lasting till near the end of history and after which 
Christ will come a second time at the end of history.  
 
Amillennialists do not accept any of these theories, 
but for various reasons. Some of them believe that 
no time element at all is symbolized by the thousand 
years, but simply the completeness of the victory of 
Christ and his saints over Satan and all his agents. See 
comparison on the following page. 
 
 
 
 
 

 
                           

Second Coming             
                                                                                                                                   

Last Judgment 
                                                    tribulation    
millennium      x   

1. Post-tribulational Premillennialism 
 

              Second Coming or             
Second Coming               Last   
                 Church Rapture                               
with Church           Judgment   
                                                               tribulation                    
millennium       x 
    

2. Pre-tribulational (dispensational) 
Premillennialism 

 
S
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2. కిరసిియన్ అనే పేరు మయతరమే ఆమోద్యోగయమ ైన 
పేరు 

3. బ ైబిల్ విశ్ాాసం యొక్క ఏక్రక్ నియమం 

4. క్రైసివ పాతర చరిి ఫ లోషిప యొక్క ఏక్రక్ పరీక్ష 

5. వయకిిగత తీరుప హక్కక అంద్రి హక్కక. 
 ది ఎట్రనల్ కింగ్ డమ్, FW Mattox, p. 312 

ఎలియయస్ సిమత్(1764 - 1846) మరియు అబనర్ జోన్ే (1767 

- 1840) 
అబేనర్ జోన్ే అనే వ ైద్ుయడు బదపిి సి్ చరిిని విడిచిప ట్ిి , బ ైబిల్ 
మయతరమే మతంగా వ రోమంట్స లోని లిండన్ లో కిరసిియన్ చర్ి 
అని పిలిచే ఒక్ చరిిని ఏరాపట్ల చేశ్ాడు.ది ఎట్రనల్ కింగ్ డమ్, 

FW మయట్డక్ే, p.313  

 
ఎలియయస్ సిమత ారోమంట్ేిరారుడాకి్ర్ జోన్ేఒక్ ఉద్యమంలో ఓ 
క్లీుకి సమయనమ ైన అభిపరా యయలను క్లిగ ి
ఉంది.[3]:68[6]:190మయనవ సంపరదాయయలక మరియు ఐరోపా 
నుండ ితీసుక్కరాబడిన త గలక్క క్ట్లి బడి ఉండక్కండా కేవలం 
గరంథాలను మయతరమే చూడట్ం దాారా సభుయలక క్రైసివులకగా 
ఉండగలరని వారు విశాసించారు.[3]:68[6]:190 

 

బదరిన్ W. సిో్ న్(1772 – 1844) 

గిల్ ఫో ర్ు అకాడమీలో చద్ువుతుననపుపడుఉతిర 
క్రొలినా1790లో,[2]:71రాయి వినిపించిందిజేమ్ే 
మ క్ గేరడీ(ఎప రసిబట్ేరియనమంతిర) మయట్దు డతారు.[2]:72కొనిన 
సంవతేరాల తరువాత అతను సాయంగా ప రసిబట్ేరియన్ 
మంతిర అయయయడు.[2]:72సిో్ న్ ప రసిబట్ేరియను  విశ్ాాస్ాలను 
మరింత లోతుగా చూసింది, ముఖయంగావ సి్ మిన్ సిర్ క్న ఫష్న్ 
ఆఫ్ ఫ యిత్, కొనిన చరిి విశ్ాాస్ాలక నిజంగా బ ైబిలక 
ఆధారితమ ైనవని అతను సందేహ ంచాడు.[2]:72,73అతను 
అంగీక్రించలసక్పో యయడుకాలిానిసిికొయక్క సిదాి ంతాలకమొతిం 
అధర గతి,ష్రతులక లసని ఎనినక్లకమరియుముంద్సుి  
నిరణయం.[2]:72, 73 

కేన్ ర డ్్ ర వ ైవల్ 
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3. Postmillennialism 
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1801లో, దికేన్ రిడీ్ రివ ైవలోు క్ంట్లకీలో ఉద్యమయనికి బ్లజం 
వేస్ాి రుక్ంట్లకీఇంకాఒహ యో నదివిడిపో వడానికి 
లోయమతతతాంమరియు కేవలం క్రైసివులక మయతరమే - 
కాథలిక్, పరర ట్ెసింట్స లసదా యూద్ులక కాద్ు. 1803లో సిో్ న్ 
మరియు ఇతరులక క్ంట్లకీ ప రస్ బ ైట్ర ీనుండి వ ైదొ లిగి, దీనిని 
ఏరాపట్ల చేశ్ారుసి్ింగీఫల్ు  ప రసిబట్రీ. ఉద్యమం యొక్క సిో్ న్ 
వింగ్ యొక్క నిరాచించే సంఘట్న ది లయసి్ విల్ మరియు 

ట్ెసిమ ంట్స యొక్క పరచురణసి్ింగీఫల్ు  ప రసిబట్రీ,1804లో కేన్ 
రిడీ్, క్ంట్లకీలో. ది లయసి్ విల్ అనేది ఒక్ సంక్షిపి పతరం, దీనిలో 
సిో్ న్ మరియు మరో ఐద్ుగురు పిరసిబట్ేరియనిజం నుండి 
వ ైదొ లిగినట్లు  మరియు కీరసుి  శరీరంలో మయతరమే భదగం 

కావాలనే తమ ఉదేా శ్ానిన పరక్ట్ించారు.[7]రచయితలక 
యిేసును అనుసరించే వారంద్రి ఐక్యత కోసం విజాపిి  చేశ్ారు, 

సంఘ సాపరిపాలన యొక్క విలకవను సూచించారు 
మరియు దేవుని చితాి నిన అరిం చేసుకోవడానికి మూలంగా 
బ ైబిల్ ను ఎతిివేశ్ారు. 

కెిసిియన్ కన క్షన్ 

ఎలియయస్ సిమత్ 1804 నాట్ికి సిో్ న్ ఉద్యమం గురించి మరియు 
1808 నాట్ికి ఓ'క్లీు ఉద్యమం గురించి వినానరు.[6]:190మూడు 
సమూహాలక 1810 నాట్ికి విలీనం అయయయయి.[6]:190ఆ 
సమయంలో ఉమమడి ఉద్యమంలో సుమయరు 20,000 మంది 
సభుయలక ఉనానరు.[6]:190చరిి ల యొక్క ఈ వద్ులకగా ఉండే 
ఫ లోషిప పేరుతో పిలకవబడింది"కిరసిియన్ 

క్న క్షన్/అనుసంధానం"లసదా "కిరసిియన్ చరిి."[3]:68[6]:190 

సటి న్ ఉద్ామం యొకక లక్షణాలు 
సిో్ న్ ఉద్యమయనికి మూలసింభం క్రైసివ సేాచే, ఇద ి
కాలక్రమేణా అభివృదిి  చ ందిన అనిన చారితరక్ విశ్ాాస్ాలక, 

సంపరదాయయలక మరియు వేదాంత వయవసిలను 
తిరసకరించడానికి దారితీసింది మరియు బ ైబిల్ ఆధారంగా 
ఆదిమ క్రైసివ మతంప ై ద్ృషిి ప ట్ిింది.[3]:104,105 

 
ఆదిమ క్రైసివ మతానిన పునరుది్రించడం సిో్ న్ ఉద్యమయనికి 
కేంద్రంగా ఉననపపటి్కీ, వారు పరా రంభ చరిి యొక్క 
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4. Amillennialism                
en.wikipedia.org/wiki/Postmillennial
ism 

 

 

The first clear opponent of premillennialism 
associated with Christianity was Marcion (85-160 
AD). Marcion opposed the use of the Old Testament 
and most books of the New Testament that were not 
written by the apostle Paul.  He was the first great 
heretic who broke drastically with the faith of the 
early church in abandoning the doctrine of the 
imminent, personal return of Christ. Marcion did not 
believe in a real incarnation, and consequently there 
was no logical place in his system for a real Second 
Coming. He expected the majority of mankind to be 
lost denying the validity of the Old Testament and its 
Law. Other pre-Nicean premillennialists were 
Irenaeus, Justin, Theophilus, Tertullian, and 
Hippolytus of Rome.     
                                                                                                        
en.wikipedia.org/wiki/Premillennialism 
 
Millennialism is also a doctrine of medieval 
Zoroastrianism concerning successive thousand-year 
periods, each of which will end in a cataclysm of 
heresy and destruction, until the final destruction of 
evil and of the spirit of evil by a triumphant king of 
peace at the end of the final millennial age (supposed 
by some to be the year 2000). "Then Saoshyant [In 
Persian mythology Saoshyant is the one who will 
come to renew all life at the end of time.] makes the 
creatures again pure, and the resurrection and future 
existence occur" (Zand-i Vohuman Yasht 3:62).  
 
Various other social and political movements, both 
religious and secular, have also been linked to 
millennialist metaphors 

జ్జవనశ్ రలిని పునరుది్రించడం చాలయ అవసరం అని 
భదవించారు మరియు పరా రంభ సంవతేరాలోు  "పరా రంభ చరిి 
యొక్క రమపాలక మరియు నిరామణాల క్ంట్ే పవితరమ ైన 

మరియు ధ్రమబది్మ ైన జ్జవనంప ై ఎక్కకవ ద్ృషిి  
ప ట్ది రు.[3]:103ఈ బృంద్ం ఆదిమ చరిిని పునరుది్రించడానికి 
క్ూడా పరయతినంచింది.[3]:104ఏది ఏమ ైనపపటి్కీ, పరతేయక్ 
అభదయస్ాలను నొకిక చ పపడం క్రైసివ సేాచేను 
అణగదొ క్కగలద్నే ఆందర ళన కారణంగా, ఈ పరయతనం కొతి 

నిబంధ్న పది్తులను పునరినరిమంచే సపషి్మ ైన కారయక్రమం 
క్ంట్ే సంపరదాయయనిన తిరసకరించే రమపానిన 
సంతరించుక్కంది.[3]:104సేాచేప ై ఉదాఘ ట్న తగినంత బలంగా 
ఉంద,ి ఉద్యమం ఎట్లవంట్ి మతపరమ ైన సంపరదాయయలను 
అభివృదిి  చేయద్ు, ఫలితంగా "ఎక్కకవగా సిదాి ంతం, రమపం 
లసదా నిరామణం లసక్కండా" ఉద్యమం 
ఏరపడింది.[3]:104,105"ఉద్యమం క్లిసి ఆదిమ క్రైసివ మతానికి 
క్ట్లి బడి ఉంది".[3]:105 

మరొక్ ఇతివృతిం తారితంసహస్రా బాి.[3]:104ఆ కాలంలోని చాలయ 
మంది అమ రిక్నుు  సహస్రా బాి అని విశాసించారు13సమీపంలో 
ఉంది మరియు సహస్రా బాి కోసం వారి ఆశలను వారి కొతి 
దేశంప ై ఆధారపడిందిసంయుకి్ రాష్టాి ే లక.[3]:104సిో్ న్ ఉద్యమం 
సభుయలక మయతరమే ఏకీక్ృత క్రైసివ మతం ఆధారంగా 
విశాసించారుఅపో సిో్ లిక్ిరిి, ఒక్ దేశం లసదా ఇపపటి్కే ఉనన 
ఏద ైనా త గల క్ంట్ే, సహస్రా బాి రావడానికి 
దారితీయవచుి.[3]:104సిో్ న్ యొక్క మిలీనియలిజం 
అలెగాీ ండర్ కాంప బ ల్ క్ంట్ే "అపో క్లిపిిక్"గా వరిణంచబడింది, 
దీనిలో పరజలక మయనవ పురోగతి దాారా సహస్రా బాి యుగంలో 
పరవేశించడానికి చాలయ లోపభూయిషి్ంగా ఉనానరని అతను 

నమయమడు.[8]:6,7బద్ులకగా, అది దేవుని శకిిప ై ఆధారపడి 
ఉంట్లంద్ని మరియు దేవుడు తన రాజాయనిన స్ాి పించడం 
కోసం ఎద్ురు చూసుి ననపుపడు, దేవుని పాలన ఇపపటి్కే 

 
13thebiblewayonline.com - మిలీనియం చూడండి 
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What does the Bible state? Revelation 20:1-15  
▪ “And I saw an angel coming down out of heaven,  
▪ having the key to the Abyss and holding in his 

hand a great chain.  
▪ He seized the dragon, that ancient serpent, who is 

the devil, or Satan, and bound him for a thousand 
years.  

▪ He threw him into the Abyss, and locked and 
sealed it over him, to keep him from deceiving the 
nations anymore until the thousand years were 
ended.  

▪ After that, he must be set free for a short time.  
▪ I saw thrones on which were seated those who 

had been given authority to judge.  
▪ And I saw the souls of those who had been 

beheaded because of their testimony for Jesus 
and because of the word of God. They had not 
worshiped the beast or his image and had not 
received his mark on their foreheads or their 
hands.  

▪ They came to life and reigned with Christ a 
thousand years. (The rest of the dead did not 
come to life until the thousand years were ended.) 
This is the first resurrection.  

▪ Blessed and holy are those who have part in the 
first resurrection.  

▪ The second death has no power over them, but 
they will be priests of God and of Christ and will 
reign with him for a thousand years.  

▪ When the thousand years are over, Satan will be 
released from his prison  and will go out to 
deceive the nations in the four corners of the 
earth — Gog and Magog — to gather them for 
battle. In number they are like the sand on the 
seashore.  They marched across the breadth of 
the earth and surrounded the camp of God's 
people, the city he loves. But fire came down 
from heaven and devoured them.  

▪ And the devil, who deceived them, was thrown 
into the lake of burning sulfur, where the beast 
and the false prophet had been thrown. They will 
be tormented day and night for ever and ever. 

▪ Then I saw a great white throne and him who 
was seated on it. Earth and sky fled from his 
presence, and there was no place for them.  

పూరిిగా స్ాి పించబడినట్లు గా జ్జవించాలని అతను 
నమయమడు.[8]:6 

సిో్ న్ ఉద్యమం కోసం, దీనితో తక్కకవ సంబంధ్ం 
ఉందeిschatologicalసిదాి ంతాలక [యొక్క 
అధ్యయనంవేదాంతశ్ాసింైమరియుతతాశ్ాసింైతుది లసదా 
అంతిమయనికి సంబంధించినదివిధయిొక్కమయనవతాం, అని 
స్ాధారణంగా సూచిస్ాి రుపరపంచం ముగింపు .]14మరియు 
దేవుని రాజయం భూమిప ై ఇపపటి్కే స్ాి పించబడినట్లు గా 
జ్జవించాలనే నిబది్త గురించి మరింత.[8]:6,7ఈ అలౌకిక్ 
ద్ృక్పథం లసదా పరపంచ ద్ృక్పథం సిో్ న్ ఉద్యమంలో 
చాలయమంది శ్ాంతివాదానిన సరాక్రించడానికి, పౌర 
పరభుతాంలో పాలగ్ నక్కండా ఉండట్దనికి మరియు హ ంస, 

మిలిట్రిజం, ద్ురాశ, భలతిక్వాద్ం మరియు బదనిసతాానిన 

తిరసకరించడానికి దారితీసింది.[8]:6 

en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement 

 
థామస్ కాంప బ ల్(1763 – 1854) 

థామస్ కాంప బ ల్ 1809లో కిరసిియన్ అసో్ సియిేష్న్ ఆఫ్ 
వాషింగిన్ యొక్క పరక్ట్న మరియు చిరునామయను 

పరచురించినపుపడు మరొక్ పునరుది్రణ ఉద్యమం 
పరా రంభించబడింది. దీనిలో అతను వాషింగిన్ కౌంట్ీలో 
కిరసిియన్ అసో్ సియిేష్న్ ఆఫ్ వాషింగిన్ ను ఏరాపట్ల 
చేసినంద్ున, యిేసు కీరసుి  చరిి గురించి తన విశ్ాాస్ాలలో 
కొనినంట్ిని పేరొకనానడు. , ప నిేలసానియయ, ఒక్ చరిిలయ 
కాక్కండా విశ్ాాసంలో ఎద్గాలని కోరుక్కనే వయక్కి ల 

సంఘం.[1]:108-111 మే 4, 1811న, కిరసిియన్ అసో్ సియిేష్న్ 
తనను తాను సమేమళనంగా నిరాహ ంచే చరిిగా 
ఏరపరచుక్కంది మరియు బరష రన్ చర్ి గా పరసిదిి  
చ ందింది.[1]:117కొతి నిబంధ్నప ై వారి అధ్యయనం సంసకరిలక 

ఇమమరిన్ దాారా బదపిిజంను అభయసించడం 
పరా రంభించినపుపడు, సమీపంలోని ర్డ్ సిో్ న్ బదపిి సి్ 
అసో్ సియిేష్న్ ఫ లోషిప కోసం వారితో చేరమని బరష రన్ 
చర్ి ను ఆహాానించింది. వారు "లసఖనాల నుండి తాము 
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▪ And I saw the dead, great and small, standing 
before the throne, and books were opened. 
Another book was opened, which is the book of 
life. The dead were judged according to what 
they had done as recorded in the books. The sea 
gave up the dead that were in it, and death and 
Hades gave up the dead that were in them, and 
each person was judged according to what he 
had done. Then death and Hades were thrown 
into the lake of fire. The lake of fire is the second 
death. If anyone's name was not found written 
in the book of life, he was thrown into the lake 
of fire.  

A brief explanation 
▪ An Angel from Heaven - John is on earth when 

he sees this part of the vision 
 

▪ Having the key to the abyss – In chapter nine 
Satan had this key, so now He has been 
defeated. 
 

▪ The dragon bound for 1000 years - The devil is 
totally and perfectly [completely] defeated and 
bound with reference to his working through 
Rome against the church, (witness the chain, the 
pit and the sealing closed). This was the end of 
the history of the Roman Empire but not for 
Satan. He would be released to try again using 
other nations. 
 

▪ For 1000 years - 1000 years does not speak of a 
time period but a state of affairs. Applied to Satan 
it is total defeat. Applied to the saints it is total 
victory. The number 1000 means totality. Psalm 
50:10 says God owns the cattle on a thousand 
hills. Deuteronomy 7:9 says God keeps His 
promises for a thousand generations. Psalm 
105:8 and 1 Chronicles 16:15 says God 
commanded His word for a thousand 
generations. The idea is totality and not a limited 
time period. 

 
Notice some other ideas or theories regarding the 
1000 years: 
1. 1000 years is the whole Christian dispensation 

(from then until the end of time). The problem 
with this idea is that it requires a little time period 
of earth history after the end of time. 

నేరుిక్కననద్ంతా పరక్ట్ించడానికి మరియు బో ధించడానికి 
అనుమతించబడతారు" అని అంగీక్రించారు.[9]:86 

అలెగాీ ండర్ కాంప బ ల్(1788 – 1866) 

థామస్ కొడుక్కఅలెగాీ ండర్1809లో USలో అతనితో చేరాడు 
మరియు చాలయ కాలం ముంద్ు ఉద్యమంలో పరముఖ పాతరను 
పో షించాడు.[3]:106కాంప బ ల్ే ర్డ్ సిో్ న్ బదపిి సి్ 
అసో్ సియిేష్న్ లో 1815 నుండి 1824 వరక్క పనిచేశ్ారు. 
కాయంప బ ల్ే మరియు బదపిి సి్ లక ఇదా్రమ ఇమమరిన్ దాారా 
బదపిిజంను పంచుక్కనానరు మరియుసమేమళన 
రాజకీయయలక, [తరచుగా కాంగేరగేష్నలిజం అని పిలకస్ాి రు, ఒక్ 
వయవసిచరిి పాలనదీనిలో పరతిస్ాి నిక్ చరిిసంఘం 
సాతంతరమ ైనది,మతపరమ ైన స్ారాభలమ, 

లసదాసాయంపరతిపతిి -wikipedia.org/wiki 

/కాంగ్రగేష్నలిసి్_రాజకీయం]అతను మరియు అతని 
సహచరులక స్ాంపరదాయ బదపిిసుి లక కాద్ని తారలోనే 
సపషి్మ ైంది. ర్డ్ సిో్ న్ అస్ో సియిేష్న్ లో, అలెగాీ ండర్ కాంప బ ల్ 
సంసకరణను పో ర తేహ సూి  ది కిరసిియన్ బదపిి సి్ అనే జరనల్ ను 

పరచురించడం పరా రంభించినపుపడు కొంతమంది బదపిి సి్ 
నాయక్కలక్క విభేదాలక అసహనంగా మయరాయి. కాంప బ ల్ 
సంఘరిణను ఊహ ంచాడు మరియు 1824లో మహో నింగ్ 
బదపిి సి్ అసో్ సియిేష్న్ యొక్క సంఘయనికి తన సభయతాానిన 
మయరాిడు.[1]:131 

అలెగాీ ండర్ ది కిరసిియన్ బదపిి సి్ ను ఉపయోగించి అపో సిో్ లిక్ 
క్రైసివ సంఘయనిన ఒక్ క్రమబది్మ ైన మరియు హేతుబది్మ ైన 

పది్తిలో పునరినరిమంచడంలో పరధాన సమసయగా భదవించాడు. 
ఇంద్ులో భదగంగా ఆదిమ క్రైసివం యొక్క ముఖయమ ైన 
మరియు అనవసరమ ైన అంశ్ాలను సపషి్ంగా గురిించాలి.[3]:  

అపో సిో్ లిక్ క్రైసివ మతానికి అవసరమ ైనవిగా అతను గురిించిన 
విష్యయలక: 

a. సంఘ సాయంపరతిపతిి 

b. పరతి సంఘంలో ప దా్ల సంఖయ 
c. వారపు క్మూయనియన్ మరియు 
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2. 1000 years is all of time until just before the 
second coming of Christ. The problem with this 
idea is that it would limit the reigning priest-
hood period of the Christians to less than the 
whole Christian era. 

3. 1000 years following the destruction of Rome 
when Christianity flourished. The problem with 
this idea is that it would require the dead 
martyrs to be raised about a thousand years 
ago. 

 
▪ Satan in the sealed abyss - Satan is not limited 

in action, he is stopped!  
 

▪ Satan loosed for a little time to deceive the 
nations - This is not a time period but a message 
where God says to the Christians: "I protected 
you in the past and will do it in the future, 
anywhere, anytime, against any foe. This is God's 
guarantee for the future, just like in Ezekiel 38-
39. 
 

▪ Those sitting on thrones - Those who sit on 
thrones are reigning. They are those to whom 
was given the authority to judge. Who are they? 
They are victorious, faithful saints, living or dead. 
Jesus had promised that the overcomers would 
share with Him in ruling over the nations 
(Revelation 2:26f; 3:21; 11:15-18; 18:20). This is 
the same as Daniel 7: 21, 22.  
 

▪ Souls of them beheaded for Jesus' sake - These 
are the martyrs in the persecution. They are 
resurrected (they live) and reign with Christ. 
Picture the battleground after the battle of 
Revelation 19 with the ground littered with the 
bodies of the slain. Those slain that are Christian 
martyrs are resurrected and join the living saints 
on thrones to rule with God. Those who were 
killed did not lose out because immediately they 
were raised to die no more. This is the "first 
resurrection." Notice that these are only the 
martyrs in the conflict of Revelation and not 
those Christians who had died all throughout 
history. This is not a literal resurrection that will 
happen when Jesus returns. Here is only a 
symbolic way of saying the faithful saints are 
victorious and secure. 
 

d. పాప విముకిి కోసం [విశ్ాాసుల] నిమజీనం."[3]:106  

అతను అనవసరం అని తిరసకరించిన వాట్ిలో: 
a. పవితర ముద్ుా  

b. డీక్న సుు  

c. స్ామూహ క్ జ్జవనం 

d. ఫుట్స వాషింగ్ మరియు 

e. ఆక్రిణీయమ ైన వాయయయమయలక."[3]:106 

 
వాలిర్ స్ాకట్స (1796-1861) 

1827లో, మహో నింగ్ అసో్ సియిేష్న్ వాలిర్ స్ాకట్స ను 
సువారిిక్కడుగా నియమించింది. స్ాకట్స యొక్క పరయతానల 

దాారా, మహో నింగ్ అసో్ సియిేష్న్ వేగంగా అభివృదిి చ ందింది. 
1828లో, థామస్ కాంప బ ల్ స్ాకట్స ఏరాపట్ల చేసిన అనేక్ 
సమేమళనాలను సంద్రిశంచాడు మరియు అతని బో ధ్లను 
వినానడు. కాయంప బ ల్ స్ాకట్స మత పరచారానికి తన విధానంతో 
ఉద్యమయనికి ఒక్ ముఖయమ ైన కొతి కోణానిన త సుి నానడని 
నమయమడు.[1]:132-1331830లో, మహో నింగ్ బదపిి సి్ 
అసో్ సియిేష్న్ రద్ుా  చేయబడింది. అలెగాీ ండర్ కిరసిి యన్ 
బదపిి సి్ పరచురణను నిలిపివేశ్ాడు మరియు జనవరి 1831లో, 
అతను మిలీనియల్ హరిబంగర్ పరచురణను 
పరా రంభించాడు.[1]:144-145 

wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement 

 
జ్ఞా నోద్యం యొకక పాభావం 

థామస్ కాంప బ ల్ జాా నోద్య తతావేతి జాన్ లయక్ [1632-

1674] విదాయరిి.[3]:82లయక్ క ి ర్ండు పరధాన సూతరా లక 
ఉనానయని గురుి ంచుకోండి a) దిద్ూతయిేసు 
యొక్కమరియు బి) యిేసు పరతయక్ష ఆదేశ్ాలక. కాయంప బ ల్ 
మత విభజనక్క ఇంతక్క ముంద్ు హెరబరి్ మరియు లోకే 
పరతిపాదించిన విధ్ంగానే అదే పరిష్టాకరానిన పరతిపాదించారు: 
"మతానిన సహేతుక్మ ైన వయక్కి లంద్రమ అంగీక్రించే కొనిన 
ముఖయమ ైన అంశ్ాలక్క తగి్ంచండి."[3]:80అతను గురిించిన 
ముఖయమ ైన అంశ్ాలక బ ైబిల్ అందించినవి: 

a. పరభువు ఇలయ అంట్లనానడు, 

b. ఆమోదించబడిన పూరాద్రశనం"[3]:81  
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▪ The rest of the dead - are those who died in the 
vision in service of the beast and they remain 
dead for 1000 years (symbolically) only to be 
raised up and destroyed again. They were living 
losers. They are dead losers and they will live 
again only to be losers. Verse 5 is parenthetical. 
To get the sense read v4 then v5b: ("The Christian 
martyrs lived and reigned with Christ for a 
thousand years. This is the first resurrection.") 
That the foes of Jesus remain dead for a thousand 
years simply means that they were totally 
defeated in their war against Christ and the 
church. It is not referring to a literal time period. 
 

▪ The first resurrection - this is the resurrection of 
martyrs for Jesus. It is called "first" because John 
will see a second resurrection. Both God's 
servants and the beast's servants died in the first 
death but only the good guys are in the first 
resurrection. The first resurrection is to life and 
reigning but the second resurrection is to the 
second death. The message is that the dead in 
Christ share in the victory just as surely as do the 
living servants of God. 
 

▪ Priests of God …reign 1000 years - this doesn't 
talk about how long Jesus reigns but how long the 
saints would reign. The point here is not time but 
total victory and blessedness. What they had 
before they died (kingdom of priests), continued 
after they died. In life and in death the servants 
of God are victorious. 
 

▪ Satan loosed and deceives the nations (again) - 
Satan will continue to operate in the world to 
destroy the faith of God's servants. 
 

▪ Gog and Magog - They are anybody yet nobody 
in particular just as they were used in Ezekiel 38, 
39. The message is this in both places: God says 
to His people: "I have already defended you and 
made you victorious in this present crisis and I 
will do it again whenever you need it." The 
emphasis is on the size of this new future enemy 
(whatever) and the ease with which God will 
defeat them also. Christians, don't worry about 
God's desire and ability to protect you against 
any and all enemies, now or in the future! A note 
about pre-millennial theories: All attempts to 

 
అతను "అపో సిో్ లిక్ క్రైసివ మతం యొక్క పూరిి పునరుది్రణ" 

కోసం క్ూడా వాదించాడు.[3]:82క్రైసివులను విభజంచడానికి 
మతాలక ఉపయోగపడతాయని థామస్ నమయమడు. ఎవర్రనా 
దానిని అరిం చేసుకోగలిగేంత సపషి్ంగా బ ైబిల్ ఉంద్ని 
మరియు దాని ఫలితంగా మతాలక అనవసరమని క్ూడా 
అతను నమయమడు.[11]:114 

అలెగాీ ండర్ కాంప బ ల్ క్ూడా జాా నోద్య ఆలోచనలచే లోతుగా 
పరభదవితమయయయడు, ముఖయంగా థామస్ రీడ్ మరియు 
డుగాల్ు  సరి వరి్ యొక్క స్ాకట్ిష సూకల్ ఆఫ్ కామన్ 
స న్ే.[3]:84ఈ గుంపు బ ైబిల్ ను వియుకి్ సతాయల క్ంట్ే 
ఖచిితమ ైన వాసివాలను అందించినట్లు  చూసింది మరియు 
బ ైబిల్ ను వివరించడానికి శ్ాసరి యై లసదా బేకోనియన్ 
విధానానిన ఆ వాసివాలతో పరా రంభించి, ఇచిిన అంశ్ానికి 
వరిించే వాట్ిని ఏరాపట్ల చేసి, ఆప ై తీరామనాలక చేయడానికి 
వాట్ిని ఉపయోగించండి.[3]:84అలెగాీ ండర్ ఈ విధానానిన 
పరతిబింబిసూి  "బ ైబిల్ వాసివాల పుసిక్ం, అభిపరా యయలక, 

సిదాి ంతాలక, న ైరమపయ స్ాధారణతలక లసదా మౌఖిక్ 
నిరాచనాలక కాద్ు" అని పదే పదే వాదించాడు.[3]:84క్రైసివులక 
బ ైబిలోు  క్నిపించే వాసివాలక్క తమను తాము పరిమితం 
చేసుక్కంట్ే, వారు తపపనిసరిగా అంగీకారానికి వస్ాి రు అని 
అతను నమయమడు మరియు చరిి కోసం బూు పిరంట్స లసదా 
రాజాయంగానిన అందించే వాసివాలను అతను చూశ్ాడు.[3]:84,  

  wiki/Restoration_Movement 
 
ఉద్ామం యొకక లక్షణాలు 
థామస్ కాంప బ ల్ యొక్క విధానం ఐక్యతక్క జాా నోద్య 
విధానానిన పునరుది్రణ యొక్క సంసకరించబడిన మరియు 

పూయరిట్న్ సంపరదాయయలతో క్లిపింది.[3]:82,106జాా నోద్యం 
కాయంప బ ల్ ఉద్యమయనిన ర్ండు విధాలకగా పరభదవితం చేసింది. 
మొద్ట్ిది, సహేతుక్మ ైన పరజలంద్రమ అంగీక్రించే 
ఆవశయకాలను క్నుగొనడం దాారా క్రైసివ ఐక్యతను 
స్ాధించవచినే ఆలోచనను అందించింది. ర్ండవది 
హేతుబది్మ ైన విశ్ాాసం యొక్క భదవన, ఇది బ ైబిల్ నుండి 
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create a huge army of God-haters in a world 
where Satan does not act and only God's servants 
live is doomed to failure (especially if you believe 
in the impossibility of apostasy). 
 

▪ The devil cast into the lake of fire - The lake of 
fire symbolizes total defeat. Nobody returns after 
being thrown into the lake of fire. This is not 
about eternal punishment but victory of God's 
people and defeat of God's enemies. 

▪ Great white throne - is not the literal judgment 
day before which all men must appear one day. 
This is just like Daniel 7:9-12 where Rome (the 
fourth kingdom) is judged. 
 

▪ Second resurrection - the beast's worshippers 
are raised. The servants of God are not because 
they were raised 1000 years earlier (in the 
vision).  

 
In this vision the devil is bound 1000 years to show 
how he was totally defeated in his war against the 
church using Rome. He is loosed a little while 
because after Rome there would be other attempts 
and they would meet the same fate. Victory is 
presented by the vision of saints (living ones and 
raised ones) reigning and judging in perfect 
[complete] victory. This chapter says complete 
victory of Christ and His church and complete defeat 
for Satan and the church persecuting Roman Empire. 
Revelation 20 explanation from The Revelation of 
John The Apostle, Joe McKinney, TheBibleWay 
Online 
 

 
 
 
 
 

Chapter 4 

Mergers and Divisions 

Merge of the Stone and Campbell movements 
The Campbell movement was characterized by a 
"systematic and rational reconstruction" of the early 

ఉద్భవించిన వాసివాల సమితి ఆధారంగా రమపర ందించబడింది 
మరియు సమరిించబడింది.[3]:85, 86 

అతని కాలంలోని అనేక్మందిలయగే, అలెగాీ ండర్ కాంప బ ల్ 
సహస్రా బాిని విశాసించాడు15సిదాి ంతం. అయినపపట్ికీ, అతను 
సిో్ న్ క్ంట్ే ఎక్కకవ ఆశ్ాజనక్ంగా ఉనానడు.[8]:6అతను 
మయనవ పురోగతికి సంభదవయతప ై ఎక్కకవ విశ్ాాసం క్లిగి 
ఉనానడు మరియు క్రైసివులక పరపంచానిన మయరిడానికి 
మరియు వ యిేయళు  యుగానిన పరా రంభించడానికి ఐక్యంగా 
ఉండగలరని నమయమడు.[8]:6అలెగాీ ండర్ యొక్క విధానం 
పరా థమిక్ంగా పో సి్ మిలీనియల్, చరిి మరియు సమయజం 
యొక్క పురోగతి కీరసుి  తిరిగి రావడానికి ముంద్ు శ్ాంతి 
మరియు నీతి యుగానికి దారితీసుి ంద్ని అంచనా 
వేసింది.[8]:6ఈ ఆశ్ావాద్ విధానం అంట్ే, ఆదిమవాదానికి 
నిబది్తతో పాట్ల, అతని ఆలోచనలో పరగతిశీల తంతు క్ూడా 
ఉంది.[8]:7en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Moveme

nt 

 

అధ్ాాయం 3 

మిలీనియలిజం 

 
"మిలీనియం" అనే పద్ం ఆంగు అనువాద్ంలో క్నిపించద్ు. 
ఇది లయట్ిన్ పద్ం నుండి వచిింది, దీని అరిం వ యియ 
సంవతేరాలక. వివిధ్ వివరణలక: 
 
పరరమిలీనియలిసుి లకకీరసుి  రాజయం ఇంకా స్ాి పించబడలసద్ని 
మరియు అతని ర్ండవ అక్షరారిం మరియు శ్ారీరక్ంగా 

భూమిప ైకి రావడం దాని స్ాి పనక్క ముంద్ు ఉంట్లంద్ని, ఆ 
తరాాత అతను చరితర ముగియడానికి ముంద్ు వ యియ 
సంవతేరాలక పరిపాలించాడని తీసుకోండి. 
 

 
15thebiblewayonline.com - మిలీనియం చూడండి 
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church, in contrast to the Stone movement which 
was characterized by radical freedom and lack of 
dogma.[3]:106-108  
 
Despite their differences, the two movements 
agreed on several critical issues.[3]:108 Both saw 
restoring apostolic Christianity as a means of 
hastening the millennium.[3]:108 Both also saw 
restoring the early church as a route to Christian 
freedom.[3]:108 And, both believed that unity among 
Christians 8 could be achieved by using apostolic 
Christianity as a model.[3]:108 The commitment of 
both movements to restoring the early church and to 
uniting Christians was enough to motivate a union 
between many in the two movements.[8]:8, 9                                          
en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement 
 
Note: Since both believed in church autonomy, what 
was purpose of merging?   
 
"Raccoon John" Smith (1784-1868) 
The two groups united at High Street Meeting House, 
Lexington, Kentucky with a handshake between 
Barton W. Stone and "Raccoon" John Smith, 
Saturday, December 31, 1831.[9]:116-120 Smith had 
been chosen, by those present, to speak in behalf of 
the followers of the Campbells.[9]:116  

Two representatives of those assembled were 
appointed to carry the news of the union to all the 
churches: John Rogers, for the Christians and 
"Raccoon" John Smith for the reformers. Despite 
some challenges, the merger succeeded.[1]:153-154 
Many believed the union held great promise for the 
future success of the combined movement, and 
greeted the news enthusiastically.[8]:9 

With the merger, there was the challenge of what to 
call the new movement. Clearly, finding a Biblical, 
non-sectarian name was important. Stone wanted to 
continue to use the name "Christians." Alexander 
Campbell insisted upon "Disciples of Christ". As a 
result, both names were used.[1]:27-28 

From the beginning of the movement, the free 
exchange of ideas among the people was fostered by 
the journals published by its leaders. Alexander 

డిస పనేేష్నలిసుి లకఇజరా యి ల్ చరిికి భిననంగా ఉంద్ని 
మరియు దేవుడు ఇజరా యి ల్ లో వ యిేయళు  రాజాయనిన 

స్ాి పిస్ాి డని నముమతారు, అక్కడ కీరసుి  తిరిగి వచిిన తరాాత 
జ్రమసలసం నుండి వ యియ సంవతేరాలక పరపంచానిన 
పరిపాలిస్ాి డు. 
 
పో సి్ మిలీనియలిసుి లకకీరసుి  యొక్క రాజయం అతని మొద్ట్ి 
రాక్డక్క కొనస్ాగింపుగా స్ాి పించబడింద్ని నముమతారు, 

సహస్రా బాి రాజయం యొక్క సారణయుగం చరితర ముగింపు వరక్క 
ఉంట్లంది మరియు ఆ తరాాత చరితర ముగింపులో కీరసుి  
ర్ండవస్ారి వస్ాి డు. 
 
మిలీనియలిసుి లకఈ సిదాి ంతాలలో దేనినీ అంగీక్రించరు, కానీ 
వివిధ్ కారణాల వలు . వారిలో కొంద్ర్రతే, సమయ మూలక్ం 
ఏదీ వేయి సంవతేరాలకగా సూచించబడద్ని నముమతారు, 

కానీ స్ాతాను మరియు అతని ఏజ్ంట్ు ంద్రిప ై కీరసుి  మరియు 
అతని పరిశుద్ుి ల విజయం యొక్క సంపూరణత. కింది పేజ్జలో 
పో లిక్ చూడండి. 
 
 
 
 
 

 
     ర్ండవ 

రాక్డ 

చివర ితీరుప 

 పరతికిరయ మిలీనియం x   

1. పో సి్-ట్ిరబుయలసష్నల్ పరరమిలీనియలిజం 

 
  ర్ండవ రాక్డ లసదా స క్ండ్ క్మింగ్ 
లయసి్ 

  చరిి తీరుపతో చరిి రపిర్ 

ట్ిరబుయలసష్న్ మిలీనియం x 

  

 
8 Refer to thebiblewayonline.com - United In Christ  

యేి
సు 
మొ
ద్
టి్ 
రా
క్
డ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement#cite_note-Allen_.26_Hughes_1988-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement#cite_note-Allen_.26_Hughes_1988-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement#cite_note-Allen_.26_Hughes_1988-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement#cite_note-Allen_.26_Hughes_1988-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement#cite_note-Allen_.26_Hughes_1988-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement#cite_note-Hughes_and_Roberts.2C_2001-7
http://en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement#cite_note-Davis.2C_1915-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement#cite_note-Davis.2C_1915-8
http://en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement#cite_note-McAlister_.26_Tucker.2C_1975-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement#cite_note-Hughes_and_Roberts.2C_2001-7
http://en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement#cite_note-McAlister_.26_Tucker.2C_1975-0


Campbell published The Christian Baptist and The 
Millennial Harbinger. Stone published The Christian 
Messenger.[12]:208. In a respectful way, both men 
routinely published the contributions of others 
whose positions were radically different from their 
own. 

When Stone and Alexander Campbell's Reformers 
(also known as Disciples and Christian Baptists) 
united in 1832, only a minority of Christians from the 
Smith/Jones and O'Kelly movements 
participated.[6]:190 Those that did were from 
congregations west of the Appalachian Mountains 
that had come into contact with the Stone 
movement.[6]:190 The eastern members had several 
key differences with the Stone and Campbell group: 
an emphasis on conversion experience, quarterly 
observance of communion, and 
nontrinitarianism.[6]:190 Those who did not unite with 
Campbell merged with the Congregational Churches 
in 1931 to form the Congregational Christian 
Churches.[6]:191 In 1957, the Congregational Christian 
Church merged with the Evangelical and Reformed 
Church to become the United Church of Christ.[6]:191                                                                             
                                                                 
en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement 
 
Strains of War, Societies and Singing/Church Music 
Once the pioneer preachers of the Restoration 
Movement, such as Stone and the Campbell's, had 
formulated the basic principles of the Movement, 
they began to preach with a vigor that stimulated the 
church to a period of phenomenal growth. Estimates 
among the disciples themselves placed their 
numbers at 100,000 in 1836 and at 200,000 or even 
300,000 in 1850. According to the census of 1850 the 
disciples constituted the fourth largest religious body 
in the nation. The census of 1870 placed it at fifth 
place. The zealous labors of the pioneer preachers, 
as well as the freedom from denominational shackles 
offered by the Restoration to liberty-loving 
Americans, powered this period of rapid progress. 
However, disruptive influences lay on the horizon, 
and they threatened to hamper, or even undo, all of 
this progress. 

I. The Civil War 
The Civil War was greatly disruptive to the American 
religious scene. Some churches were divided and 

2. పరర-ట్ిరబుయలసష్నల్ (డిస పనేేష్నల్) 
పరరమిలీనియలిజం 
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డ్ 
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లయ
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జ
డిీ
మ ం
ట్స 

 
సహస్రా బాిx 

3. పో సి్ మిలీనియలిజం 
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   సింబదలిక్ మిలీనియం. 

4. మిలీనియలిజంen.wikipedia.org/wiki/P

ostmillennialism 
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others were so discouraged that they ceased to 
meet. The whole nation including many brethren 
were so caught up with war fever that little room was 
left in their hearts for spiritual concern. Young men 
of the church went off to join the ranks of the Blue 
and the Gray, and not a few of them died in battle. 
Some preachers deplored brethren taking up arms 
against one another, while others, forgetting their 
calling and disclaiming their brethren in the opposing 
section, themselves unsheathed the sword. One 
preacher and college president by the name of James 
A. Garfield became noted for his valor, was 
promoted to the rank of brigadier-general, and 
eventually became the twentieth president of the 
United States. 
 
Two questions were brought to the attention of 
Christians by the Civil War or its issues. One was the 
slavery question. Could a Christian Scripturally own 
slaves? If so, how was he required to treat them? 
Though there were extremists on both sides of the 
question, it seems that most preachers were neutral 
and encouraged Christians in the North and South 
not to allow this to become a divisive issue. … The 
prevailing view among brethren seemed to be that 
slavery was a political, rather than moral, question. 
The Bible did not expressly forbid slavery but rather 
regulated it (Lev. 25:39-46; I Cor. 7:17-24; Eph. 6:5-9; 
Philemon). Most brethren, while wishing to avert 
religious division and war over this matter, probably 
hoped that slavery would eventually be brought to a 
peaceable and legal end. 

The other question to attract Christian's concerns 
was the Christian's participation in carnal warfare. 
Again, the most devout and influential preachers 
were opposed to brethren's involvement in warfare 
and pled with brethren not to become involved, 
though their pleas seem to have fallen on deaf ears 
for the most part. 

II. The Missionary Society 
Since most congregations during the Restoration 
Movement formed themselves into inter-
congregational associations of some sort, the 
question of "cooperation" was soon raised among 
the brethren. While those in Stone’s following looked 
with suspicion at such organizing efforts, those of 
Campbell's following seemed to think that some sort 

 

 

క్రైసివ మతంతో ముడిపడి ఉనన పరరమిలీనియలిజం యొక్క 
మొద్ట్ి సపషి్మ ైన పరతయరిి మయరిేయన్ (85-160 AD). 

అపర సిలకడ ైన పౌలక వరా యని పాత నిబంధ్న మరియు కొతి 
నిబంధ్నలోని చాలయ పుసికాలను ఉపయోగించడానిన 
మయరిేయన్ వయతిరేకించాడు. కీరసుి  యొక్క ఆసనన, వయకిిగత 
పునరాగమనం యొక్క సిదాి ంతానిన విడిచిప టి్డంలో పరా రంభ 
చరిి యొక్క విశ్ాాసంతో తీవరంగా విచిేననం చేసిన మొద్ట్ి 
గొపప మతవిశ్ాాసి అతను. మయరిేయన్ నిజమ ైన 
అవతారానిన విశాసించలసద్ు మరియు తతఫలితంగా అతని 
వయవసిలో నిజమ ైన ర్ండవ రాక్డక్క తారికక్ స్ాి నం లసద్ు. 
పాత నిబంధ్న మరియు దాని ధ్రమశ్ాసింై యొక్క 
చ లకు బదట్లను తిరసకరించడం దాారా మయనవజాతిలో 
ఎక్కకవమంది నషి్పో తారని అతను ఆశించాడు. ఇతర పరర-
నిసియన్ పరరమిలీనియలిసి్ లక రోమ్ క్క చ ందిన ఇరేనియస్, 

జసిిన్, థియోఫిలస్, ట్ెరుి లియన్ మరియు హ పో పలిట్స్. 
en.wikipedia.org/wiki/Premillennialism 
 
మిలీనియలిజం అనేది మధ్యయుగ జొరాసిియేనిజం యొక్క 
వరుస వేల సంవతేరాల కాలయలక్క సంబంధించిన ఒక్ 
సిదాి ంతం, వీట్ిలో పరతి ఒక్కట్ి మతవిశ్ాాశ్ాల మరియు 
విధ్ాంసం యొక్క విపతుి లో ముగుసుి ంది, చివరిలో శ్ాంతి 
యొక్క విజయవంతమ ైన రాజు దాారా చ డు మరియు చ డు 
యొక్క ఆతమ యొక్క చివరి నాశనమయిేయ వరక్క. చివరి 
సహస్రా బాి యుగం (కొంద్రు 2000 సంవతేరంగా 
భదవించబడతారు). "అపుపడు సయోష్యంత్ [పరిియన్ 
పురాణాలలో సయోష్యంత్ అనేది అంతిమ సమయంలో అనిన 
జ్జవితాలను పునరుది్రించడానికి వస్ాి డు.] జ్జవులను మళ్ళు 
సాచేంగా చేస్ాి డు మరియు పునరుతాి నం మరియు 
భవిష్యతుి  ఉనికి ఏరపడుతుంది" (జాండ్-ఐ వోహుమయన్ యషి 

3:62). 
 



of extra-congregational cooperation or organization 
was well-nigh essential to the progress of the cause. 
Consequently, brethren at first began to meet in 
informal, district gatherings. However, as time went 
by these "cooperation meetings" increased in 
formality and scale. District meetings became state 
meetings, and state meetings became national 
meetings. At first, such meetings were defended on 
the basis that they were only intended to encourage, 
inform, and unify brethren, and promote 
evangelism. Alexander Campbell wrote extensively in 
defense of greater organization among local 
churches. Brethren finally met in Cincinnati, Ohio in 
1849 and formed the American Christian Missionary 
Society. Alexander Campbell had concerns that 
holding conventions would lead the movement into 
divisive denominationalism. He did not attend the 
gathering.[12]:245 However, he was elected its first 
president. As soon as the Society was formed 
opposition to it began to mount. Interrupted 
temporarily by the Civil War, this opposition 
continued to increase until conflict over the Society 
gradually issued in an open breech of fellowship 
between the advocates and the adversaries in the 
latter half of the Nineteenth Century.  
 
The bases of objections to the missionary society 
have varied, but the most notable ones may be 
summarized as follows: 

• there is no Scriptural authority for it 

• it is not needed, for the church is sufficient to do 
the spiritual work that needs to be done 

• it supplants the church, and  

• it infringes upon the independence and 
autonomy of the local churches.  

 
III. Instrumental Music 
About the time that the American Christian 
Missionary Society got underway the question of 
instrumental music in the worship of the churches 
arose. Not long before the Civil War the church at 
Midway, Kentucky became the first church on record 
to introduce instrumental music into worship 
(supposedly to aid their deplorable singing). 
Practically every church and preacher of influence, 
including Campbell himself, stood united in their 
opposition to instrumental music in worship. 
However, following the Civil War churches began to 

అనేక్ ఇతర స్ామయజక్ మరియు రాజకీయ ఉద్యమయలక, 

మతపరమ ైన మరియు లౌకిక్ ర్ండూ క్ూడా సహస్రా బాి 
రమపకాలతో ముడిపడి ఉనానయి. 
 
బ ైబిల్ ఏమి చ బుతుంది?పరక్ట్న 20:1-15 

▪ "మరియు ఒక్ దేవద్ూత సార్ం నుండి దిగి రావడం నేను 
చూశ్ాను, 

▪ అగాధానికి తాళం వేసి అతని చేతిలో ఒక్ గొపప గొలకసును 
పట్లి క్కనానడు. 

▪ అతను డ విల్ లసదా స్ాతాను అయిన ఆ పురాతన 

సరపమ ైన డరా గన్ ని పట్లి క్కని వ యియ సంవతేరాలక 
బంధించాడు. 

▪ అతను అతనిన అగాధ్ంలోకి విసిరి, వేయి సంవతేరాలక 
ముగిసే వరక్క దేశ్ాలను మోసం చేయక్కండా ఉంచడానిక ి
అతనిని తాళం వేసి మూసివేస్ాడు. 

▪ ఆ తరువాత, అతనిన కొదిా కాలం పాట్ల విడిపించాలి. 
▪ తీరుప తీరిడానికి అధికారం ఇవాబడినవారు క్ూరుినన 

సింహాసనాలను నేను చూశ్ాను. 
▪ మరియు యిేసును గూరిిన స్ాక్షయం మరియు దేవుని 

వాక్యం కారణంగా శిరచేేద్ం చేయబడిన వారి ఆతమలను 
నేను చూశ్ాను. వారు మృగానిన లసదా అతని పరతిమను 
పూజంచలసద్ు మరియు వారి నుదిట్ిప ై లసదా వారి 
చేతులప ై అతని గురుి ను పర ంద్లసద్ు. 

▪ వారు బరతికారు మరియు కీరసుి తో పాట్ల వ యియ 
సంవతేరాలక పాలించారు. (వ యియ సంవతేరాలక ముగిస ే
వరక్క మిగిలిన చనిపో యినవారు బరతికి రాలసద్ు.) ఇది 
మొద్ట్ి పునరుతాి నం. 

▪ మొద్ట్ి పునరుతాి నంలో పాలకపంచుక్కనన వారు 

ధ్నుయలక మరియు పవితుర లక. 
▪ ర్ండవ మరణానికి వారిప ై అధికారం లసద్ు, కానీ వారు 

దేవుని మరియు కీరసుి  యొక్క యయజక్కలకగా ఉంట్దరు 
మరియు అతనితో వ యియ సంవతేరాలక పరిపాలిస్ాి రు. 

▪ వ యియ సంవతేరాలక పూరియినపుపడు, స్ాతాను తన 
చ రస్ాలలో నుండి విడుద్ల చేయబడతాడు మరియు 

http://en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement#cite_note-Garrison_.26_DeGroot.2C_1948-11


use the instrument more and more and the battle 
over it was joined with increasing fury. The 
objections to instrumental music in worship have 
substantially been:  

• it is an unauthorized addition to the singing 
directed by the New Testament (Eph. 5:19; Col. 
3:16) 

• it is not instructive to the intelligence (I Cor. 
14:15), and  

• it is contrary to the spiritual character of the 
church's worship. The contentions over the 
missionary society and the instrument, as well 
as lesser ones, finally escalated into a division 
among the churches that was formally 
recognized by the Religious Census in 1906.                               
bible.ca/history/eubanks/history-eubanks-
42.htm 

 

Are these same objections valid today for the 
following organizations or activities?  

• Disaster relief or Global Samaritans  

• Healing Hands International 

• World Christian Broadcast 

• Gospel Broadcast Network 

• Inner City Ministries 

• Restoration Radio 

• One congregation overseeing multiple 
congregations mission work 

• Singing along in deep feeling of reverence and 
praise to God with religious music, “gospel 
music” on the radio, a CD or music group where 
all media use musical instruments. 

• Multiple song leaders or praise teams. 

 
Some Teachings of the Restoration (Stone – 
Campbell Movement) 
These two movements shared several key beliefs. 

a. They believed the Bible was the inspired Word of 
God and the ultimate authority in the life of the 
believer.  

b. They believed the models and patterns of church 
life in the New Testament were meant to 
demonstrate God’s plan for the church through 
the ages. 

c. They believed God intended His people, the 
church not just one assembly or congregation, to 
be united, not divided. Agreement on the 

నాలకగు మూలలోు  ఉనన దేశ్ాలను మోసగించడానికి 
బయలకదేరతాడు.భూమి - గోగ్ మరియు మయగోగ్ - 
వారిని యుదాి నికి సేక్రించడానికి. సంఖయయపరంగా వారు 
సముద్రతీరంలోని ఇసుక్లయ ఉనానరు. వారు భూమి 
అంతట్ద నడిచారు మరియు దేవుని పరజల శిబిరానిన, 

అంట్ ే ఆయనక్క ఇషి్మ ైన నగరానిన చుట్లి ముట్ది రు. 
అయితే ఆకాశం నుండి అగిన దిగివచిి వారిని 

ద్హ ంచింది. 
▪ మరియు వారిని మోసగించిన ద యయం, మృగం మరియు 

తపుపడు పరవకి్ విసిరివేయబడిన మండే సలఫర్ 
సరసుేలోకి విసిరివేయబడింది. వారు ఎపపట్ికీ మరియు 
ఎపపట్ికీ పగలక మరియు రాతిర హ ంసించబడతారు. 

▪ అపుపడు నేను ఒక్ గొపప త లు ని సింహాసనానిన మరియు 
దానిప ై క్ూరుినన వయకిిని చూశ్ాను. భూమి మరియు 
ఆకాశం అతని సనినధి నుండి పారిపో యయయి మరియు 
వాట్ికి చోట్ల లసద్ు. 

▪ మరియు నేను చనిపో యిన, ప దా్ మరియు చినన, 

సింహాసనం ముంద్ు నిలబడి చూసింది, మరియు 
పుసికాలక త రవబడాు యి. మరొక్ పుసిక్ం త రవబడింది, 
ఇది జ్జవిత పుసిక్ం. చనిపో యినవారు పుసికాలలో 
నమోద్ు చేయబడిన దాని పరకారం వారు చేసిన దాని 
పరకారం తీరుప తీరిబడాు రు. సముద్రం తనలో ఉనన 
చనిపో యినవారిని విడిచిప ట్ిింది, మరియు మరణం 
మరియు పాతాళం తమలో ఉనన చనిపో యినవారిని 
విడిచిప ట్ిింది మరియు పరతి వయకిి తాను చేసిన దాని 
పరకారం తీరుప తీరిబడింది. అపుపడు మరణం మరియు 
హేడిస్ అగిన సరసుేలోకి విసిరివేయబడాు రు. అగిన 
సరసుే ర్ండవ మరణం. జ్జవితపు గరంధ్ంలో ఎవరి పేరు 
వరా యబడక్పో తే, అతనిన అగిన సరసుేలో పడవేస్ాి రు. 

సంక్షిపి వివరణ 

▪ సిరగం నుండి ఒక దేవద్ూత- ద్రశనంలోని ఈ భదగానిన 
చూసినపుపడు జాన్ భూమిప ై ఉనానడు 

 



essentials of the New Testament faith can create 
the unity God intended for His church.  

After Campbell’s death, fault lines began to form in 
the movement. The problem was not with the 
founding principles, but with their application. 
Everyone agreed on the principle of unity around 
New Testament essentials, but not everyone agreed 
on what those essentials were or how to determine 
what should be considered an essential.  

Two primary schools of interpretation formed their 
battle lines over the question of instrumental music 
in worship. The group that eventually became the 
non-instrumental Churches of Christ took a position 
that prohibited “innovations” in worship that were 
not specifically commanded in the New Testament. 
Lacking a New Testament command to use 
instruments in worship, they argued for their 
prohibition. The other interpretation position was 
that since there was not a specific command 
prohibiting the use of a musical instrument then it 
was allowable. Refer to thebiblewayonline.com 
study Bible Forty years after Campbell’s death, the 
split was officially recognized and the non-
instrumental churches we recognized as a separate 
group.   
Sadly, the divisions of this unity movement were not 
over with this division. The Christian Church 
movement had another issue simmering just below 
the surface in the issue of baptism. One of the joyful 
restorations of the early Campbell/Stone movement 
was the restoration of baptism by immersion to the 
church. Infant baptism by sprinkling was a virtually 
universal practice among the historic European 
churches represented on the American frontier. As 
they turned to the New Testament for guidance, the 
reformers discovered the mode of baptism in the 
New Testament church was almost certainly total 
immersion, not sprinkling. They further determined 
that the only acceptable candidate for baptism is 
someone of sufficient age to choose baptism for him 
or herself.  

Again, the movement was nearly unanimous on the 
core issue. The divisive question was how to regard 
those who considered themselves to be Christian but 
were un-immersed. On one side were those who 
believed church membership and assurance of 
salvation should only be offered to those who were 
immersed. On the other side were those who 

▪ అగాధ్ానికి కీ కల్రగ – త మిమద్వ అధాయయంలో స్ాతానుక్క 
ఈ కీ ఉంద,ి కాబట్ిి  ఇపుపడు అతను ఓడిపో యయడు. 
 

▪ డాా గన్ 1000 సంవత్రాలు కట్టి బడి ఉంది- డ విల్ పూరిిగా 
మరియు సంపూరణంగా [పూరిిగా] ఓడిపో యి, చరిికి 
వయతిరేక్ంగా రోమ్ గుండా అతను పనిచేసినంద్ుక్క 
క్ట్లి బడి ఉంట్దడు, (చ ైన్, పిట్స మరియు సరలింగ్ 
మూసుక్కపో యిన స్ాక్షి). ఇది రోమన్ స్ామయాజయ చరితరక్క 
ముగింపు కానీ స్ాతాను కోసం కాద్ు. అతను ఇతర 
దేశ్ాలను ఉపయోగించి మళ్ళు  పరయతినంచడానికి విడుద్ల 
చేయబడతాడు. 
 

▪ 1000 సంవత్రాల ప్ాట్ట- 1000 సంవతేరాలక అనేది ఒక్ 
కాల వయవధి గురించి మయట్దు డద్ు, కానీ వయవహారాల సిి తి. 
స్ాతానుక్క వరిింపజేసేి  అది పూరిి ఓట్మి. స్ాధ్ువులక్క 
వరిింపజేసేి  అది సంపూరణ విజయం. సంఖయ 1000 అంట్ే 
సంపూరణత. కీరిన 50:10 దేవుడు వ యియ కొండలప ై 
పశువులను క్లిగి ఉంట్దడు. దిాతీయోపదేశకాండము 

7:9 దేవుడు తన వాగాా నాలను వ యియ తరాల వరక్క 
నిలబ ట్లి క్కంట్దడు. కీరిన 105:8 మరియు 1 కార నిక్ల్ే 
16:15 దేవుడు తన వాకాయనిన వ యియ తరాలక్క 
ఆజాా పించాడు. ఆలోచన సంపూరణమ ైనది మరియు 
పరిమిత కాల వయవధి కాద్ు. 

 
1000 సంవతేరాలక్క సంబంధించి కొనిన ఇతర ఆలోచనలక 
లసదా సిదాి ంతాలను గమనించండి: 
1. 1000 సంవతేరాలక మొతిం క్రైసివ కాలం (అపపటి్ నుండ ి

కాలం ముగిసే వరక్క). ఈ ఆలోచనతో ఉనన సమసయ 
ఏమిట్ంట్ే, సమయం ముగిసిన తరాాత భూమి చరితరక్క 
కొంత సమయం అవసరం. 

2. కీరసుి  ర్ండవ రాక్డక్క ముంద్ు వరక్క 1000 

సంవతేరాలక. ఈ ఆలోచనతో ఉనన సమసయ ఏమిట్ంట్ే, 
ఇది క్రైసివుల పాలించే పరరసి్-హుడ్ కాలయనిన మొతిం 
క్రసిైవ శక్ం క్ంట్ే తక్కకవగా పరిమితం చేసుి ంది. 



regarded adult immersion as the ideal but 
recognized the genuine Christian faith of those 
baptized by other means in other traditions. The real 
question is fellowship and how does God want it 
practiced. 
 
In the late 1920’s this issue came to a head in a series 
of ugly fights over cooperation on the mission field 
between Campbell/Stone missionaries and those of 
traditions who baptize infants. One side wanted to 
demand that Campbell/Stone missionaries confine 
any cooperation the mission field to denominations 
that practiced immersion. Others saw the need to 
cooperate with others regardless of their baptismal 
theology.                                                  
                                                                      Refer to 
thebiblewayonline.com - baptism 
 
The struggle became so intense that another split 
ensued. Thousands of congregations left the 
movement and formed their own non-
denominational group centered around the North 
American Christian Convention. This group consisted 
of those who found baptism by immersion to be an 
absolute issue. Those who stayed in the old 
International Convention of Christian Churches 
tended to be those who were more open to 
accepting the un-immersed as Christians in their own 
right. The split has been slowly progressing for about 
70 years. 
 
In recent decades, yet another division has begun to 
occur. Since 1985 Disciple Renewal has been 
challenging the theological liberalism that has grown 
up in the Christian Church (Disciples of Christ) 
denomination that formed in 1968 out of the old 
International Convention of Christian Churches. 
Disciple Renewal began with a commitment to work 
within the denomination for change and spiritual 
renewal. Unfortunately, as time went by it became 
clear that the denomination was totally closed to 
change or challenge, and Disciple Renewal formed 
Disciple Heritage Fellowship as a gathering point for 
those who left the denomination and for evangelicals 
who were still in the denomination.  

Though no one wanted to see division, division is 
slowly taking place. For the first time, division is 

3. క్రైసివ మతం వృదిి  చ ందినపుపడు రోమ్ నాశనం తరువాత 
1000 సంవతేరాలక. ఈ ఆలోచనతో సమసయ ఏమిట్ంట్ే, 
చనిపో యిన అమరవీరులను వ యియ సంవతేరాల కిరతం 
లసపవలసి ఉంట్లంది. 

 
▪ మూసివుని అగాధంలో సాత్ాను- స్ాతాను చరయలో 

పరిమితం కాద్ు, అతను నిలిపివేయబడాు డు! 

 
▪ దేశాలను మోసం చేయడానికి సాత్ాను కొదిికాలం ప్ాట్ట 

ఓడిప్ట యాడు- ఇది సమయం కాద్ు, కానీ దేవుడు 
క్రైసివులక్క చ పేప సందేశం: "నేను గతంలో మిమమలిన 
రక్షించాను మరియు భవిష్యతుి లో, ఎక్కడ ైనా, ఎపుపడ ైనా, 
ఏ శతుర వుక్క వయతిరేక్ంగా అయినా చేస్ాి ను. ఇది 
భవిష్యతుి  కోసం దేవుని హామీ. యి హెజేకలక 38-39లో. 
 

▪ సింహాసనాలప ై కూరుిని వారు- సింహాసనాలప ై 
క్ూరుినన వారు రాజయమేలకతునానరు. తీరుప తీరేి 
అధికారం ఎవరికి ఇవాబడింది. ఎవరు వాళళీ? వారు 

విజేతలక, విశ్ాాసక్కలక, సజ్జవులక లసదా 
చనిపో యినవారు. జయయపజయయలక తనతో క్లిసి 
దేశ్ాలను పరిపాలిస్ాి రని యిేసు వాగాా నం చేశ్ాడు 
(పరక్ట్న 2:26f; 3:21; 11:15-18; 18:20). ఇద ిడేనియల్ 
7: 21, 22 వలె ఉంట్లంది. 
 

▪ వార  ఆతమలు యేసు కొరకు శ్చరచేేద్ం చేశారు- పరక్షాళనలో 
వీరే అమరులక. వారు పునరుతాి నం చేయబడి (వారు 
నివసిసుి నానరు) మరియు కీరసుి తో పాట్ల పరిపాలిస్ాి రు. 
పరక్ట్న 19 యుది్ం తరాాత హతమ ైన వారి 
మృతదేహాలతో నిండిన నేలతో యుది్భూమిని 
చితిరంచండి. క్రైసివ హతస్ాక్షులకగా చంపబడిన వారు 
పునరుతాి నం చేయబడి, దేవునితో పరిపాలించడానికి 
సింహాసనాలప ై జ్జవించే పరిశుద్ుి లతో చేరతారు. 
చంపబడిన వారు నషి్పో లసద్ు ఎంద్ుక్ంట్ే వ ంట్నే వారు 
ఇక్ చనిపో క్కండా ప ంచబడాు రు. ఇది "మొద్ట్ ి

పునరుతాి నం." వీరు పరక్ట్న సంఘరిణలో అమరవీరులక 



focused on the founding principles of the movement, 
not just the working out of the details.  
 
The Disciples of Christ have abandoned their belief in 
the inspiration and reliability of the Bible, denied 
there is a consistent New Testament faith to which 
we can return, and traded the idea of unity around 
biblical essentials for unity by negotiation between 
denominational bodies.                        
                                                                     disciple-
heritage.org/downloads/10.pdf 
Restoration Timeline 
John Locke   1632 - 1704 
John Wesley   1703 – 1791 
James O’Kelly   1732 – 1826 
Elias Smith   1764 – 1846 
Abner Jones   1767 – 1840 
Barton Stone  1772 – 1844 
Thomas Campbell            1763 – 1854 
Alexander Campbell  1788 – 1866 
Walter Scott   1796 – 1861 
“Raccoon” John Smith  1784 – 1868 

 
Restoration 

About the turn of the 18th century several 
religious leaders independent of each other 
begin to question how so many differing teaching 
and practices set forth in so many associations in 
their creeds all be the church of the Bible.  They 
reasoned that God wanted unity so why could 
not everyone just turn to the Bible and the Bible 
alone to find God’s instruction to man. In fact, 
this appears to be the meaning of the parable of 
the sower in Luke 8. By returning to the Word and 
planting it in good and honest hearts, free from 
control of men and, their creeds and doctrines, it 
will produce obedient people, Christians, the 
church Jesus established.  

 
The heart of the restoration movement was to 
unite believers: 

1. Cease to use government to enforce religion 
2. Use scripture alone. Reject all human creeds 

and dogma 
3. Obtain and retain love of God and man 

During this movement various leaders offered their 
understanding of the requirements for believers in 
Christ to become united in Him 

మయతరమేనని మరియు చరితర అంతట్ద మరణ ంచిన 
క్రైసివులక కాద్ని గమనించండి. ఇది యిేసు తిరిగి 
వచిినపుపడు జరిగే అక్షరారి పునరుతాి నం కాద్ు. ఇక్కడ 
విశ్ాాసపాతుర లెైన స యింట్సే విజయం మరియు 

సురక్షితమ ైనవారని చ పపడానికి సింబదలిక్ మయర్ం 
మయతరమే ఉంది. 
 

▪ మిగ ల్రన మృతులు- మృగం సేవలో ద్రశనంలో 
మరణ ంచిన వారు మరియు వారు 1000 సంవతేరాలక 
(పరతీకాతమక్ంగా) చనిపో యి తిరిగి లసచి నాశనం 

చేయబడతారు. వారు జ్జవించి ఓడిపో యినవారు. వారు 
చనిపో యిన ఓడిపో యినవారు మరియు వారు 

ఓడిపో యిన వారిగా మయతరమే తిరిగి జ్జవిస్ాి రు. 5వ వచనం 
క్కండలంగా ఉంది. భదవానిన పర ంద్డానికి v4 తరాాత v5b 

చద్వండి: ("క్రైసివ అమరవీరులక కీరసుి తో వ యియ 
సంవతేరాలక జ్జవించారు మరియు పరిపాలించారు. ఇది 
మొద్ట్ి పునరుతాి నం.") యిేసు యొక్క శతుర వులక 
వ యియ సంవతేరాలక చనిపో యి ఉనానరు అంట్ే వారు 
పూరిిగా ఓడిపో యయరని అరిం. కీరసుి  మరియు చరిికి 
వయతిరేక్ంగా వారి యుది్ంలో. ఇది అక్షరారి కాల వయవధిని 
సూచించడం లసద్ు. 
 

▪ మొద్ట్ి పునరుత్ాా నం- ఇద ి యిేసు కోసం అమరవీరుల 
పునరుతాి నం. జాన్ ర్ండవ పునరుతాి నానిన చూస్ాి డు 
కాబట్ిి  దీనిని "మొద్ట్"ి అని పిలకస్ాి రు. దేవుని సేవక్కలక 
మరియు మృగం సేవక్కలక ఇదా్రమ మొద్ట్ి మరణంలో 
మరణ ంచారు, అయితే మొద్ట్ి పునరుతాి నంలో మంచి 
వయక్కి లక మయతరమే ఉనానరు. మొద్ట్ి పునరుతాి నం 
జ్జవానికి మరియు పరిపాలించడానికి కానీ ర్ండవ 
పునరుతాి నం ర్ండవ మరణానికి. సజ్జవంగా ఉనన దేవుని 
సేవక్కలలయగే కీరసుి లో చనిపో యినవారు క్ూడా 
విజయంలో పాలకపంచుక్కంట్దరు అనే సందేశం. 
 

▪ దేవుని పూజ్ఞరులు ... 1000 సంవత్రాలు ప్ాల్రంచారు- 
ఇది యిేసు ఎంతకాలం పరిపాలిస్ాి డనే దాని గురించి 



Locke 
a. Rejected the right of church through 

government to establish and enforce a state 
religion 

b. The Bible supplies a set of essential beliefs 
upon which all reasonable people can agree: 

i. The messiahship of Jesus 
ii. Jesus’ direct commands 

c. Non essentials upon which Christians disagree 
should not be forced upon others 
 

Wesley 
a. Agree to disagree on non-essential doctrine 
b. Cease fighting and arguing about the non-
essentials 

Separate Baptists 
a. Reject all creeds and use only the Bible as the 

perfect rule but without requiring 
complete agreement on pattern 

b. Avoid precise detail as it leads to legalism and 
division 

Landmark Baptists 
a. The Bible is a precise blueprint without any 

deviations allowed 
b. Deviation from blueprint keeps one from 

true church 
O’Kelly/Haggard 

a. Christ is the only head of the church 
b. The name Christian is the only acceptable 

name 
c.  The Bible is the only rule of faith 
d. Christian character is the only test of church 

fellowship 
e. The right of private judgment is the privilege 

of all. 
Barton Stone  

a.  Congregational governance 
b. Restoring lifestyle of early church that is holy 

and righteous living rather than or over 
form and structures 

c. Freedom in Christ is more important than 
emphasis of a particular practice [as a 
ritual].  

Campbell 
a. Approved precedent added to core /essential 
beliefs. 
b. Bible a book of facts (not opinions, theories, 

abstract truths or verbal definitions) and a 

మయట్దు డద్ు కానీ పరిశుద్ుి లక ఎంతకాలం పరిపాలిస్ాి రు. 
ఇక్కడ పాయింట్స సమయం కాద్ు కానీ సంపూరణ విజయం 
మరియు ఆశీరాాద్ం. వారు చనిపో యిే ముంద్ు 
(పూజారుల రాజయం) క్లిగి ఉననవి, వారు చనిపో యిన 
తరాాత క్ూడా కొనస్ాగారు. జ్జవితంలో మరియు 
మరణంలో దేవుని సేవక్కలక విజయం స్ాధిస్ాి రు. 
 

▪ సాత్ాను దేశాలను వద్ులుత్ాడు మర యు మోసం 

చేసాత డు (మళ్ళీ)- దేవుని సేవక్కల విశ్ాాస్ానిన నాశనం 
చేయడానికి స్ాతాను పరపంచంలో పనిచేసూి నే ఉంట్దడు. 
 

▪ గోగ్ మర యు మాగోగ్- వారు యి హెజేకలక 38, 39లో 
ఉపయోగించినట్లు గా ఇంకా ఎవరమ పరతేయక్ంగా లసరు. 
ర్ండు చోట్దు  సందేశం ఇలయ ఉంది: దేవుడు తన పరజలతో 
ఇలయ అనానడు: "నేను ఇపపటి్కే ఈ సంక్షోభంలో 
మిమమలిన సమరిించాను మరియు మిమమలిన 
గ్లిపించాను మరియు నేను చేస్ాి ను. మీక్క 
అవసరమ ైనపుపడలయు  మళ్ళీ చేయండి." ఈ కొతి భవిష్యత్ 
శతుర వు (ఏద ైనా) పరిమయణం మరియు దేవుడు వారిని 
క్ూడా ఓడించే స్ౌలభయంప ై పరా ధానయత ఇవాబడింది. 
క్రైసివులయరా, ఇపుపడు లసదా భవిష్యతుి లో ఎవర్రనా 
మరియు అనిన శతుర వుల నుండి మిమమలిన రక్షించే 
దేవుని కోరిక్ మరియు స్ామరియం గురించి చింతించక్ండి! 
పరర-మిలీనియల్ సిదాి ంతాల గురించి ఒక్ గమనిక్: 
స్ాతాను పని చేయని మరియు దేవుని సేవక్కలక 
మయతరమే నివసించే పరపంచంలో దేవుణ ణ  దేాషించేవారి 
యొక్క భదరీ స ైనాయనిన సృషిించే అనిన పరయతానలనీన 

విఫలమవుతాయి (ముఖయంగా మతభరషి్తాం 
అసంభవమని మీరు విశాసిసేి ). 
 

▪ ద్యాం అగ ి సరసు్లో పడవేయబడింది- అగిన సరసుే 
మొతిం ఓట్మిని సూచిసుి ంది. అగిన సరసుేలోకి విసిరిన 
తరాాత ఎవరమ తిరిగి రారు. ఇది శ్ాశాతమ ైన శిక్ష గురించి 
కాద్ు, దేవుని పరజల విజయం మరియు దేవుని శతుర వుల 
ఓట్మి. 



rational faith was to be formulated and 
defined upon these facts.  

c. Congregational autonomy 
d.     A plurality of elders in each 
congregation 
e.   Weekly communion and  
f. Immersion of believers for the remission of 
sins 
g. Thus saith the Lord,  

Congregationalists 
a.    People needed a conversion experience 

During this long period of time, they differed in many 
ways some unwilling to cut the ties of past teachings 
and practices yet, they recognized their current 
“church” was not like the church they read about in 
their Bible. 
 
Many if not most of these reformers and 
restorationalists had one thing in common they 
wanted to either reform, restore or return to the 
church of the Bible and to be united with all other 
believers and to be Christians only.  
 
There was unity for a time, but diverse and polarizing 
opinions emerged: 

• The Bible is a blueprint, constitution or pattern 
where complete agreement on details is not 
required. For those IN CHRIST living righteously 
among men and before God was more important 
than adhering to form, structure and precise 
understanding.  

• The Bible is a precise blueprint that must be 
followed without deviation. Those who deviate 
from the leaders’ interpretation of the precise 
blueprint are not to be fellowshipped. 
Consequently, there is a continual defining the 
preciseness of the blueprint which leads to 
disagreement and more separation. 
 

To remain united and in fellowship, issues must be 
prayerfully resolved: 

1.  Who decides the degree of preciseness of 
understanding one must have to remain in 
fellowship - God or Man?  

2. Does one’s interpretation on some non-gospel 
teaching    
   determine another’s fellowship with God or 
another Christian?  

▪ గొపా త్ెలెని సింహాసనం- అనిన పురుష్ులక ఒక్ రోజు 
క్నిపించడానికి ముంద్ు అక్షరారి తీరుప రోజు కాద్ు. ఇది 
డేనియల్ 7:9-12 వంట్ిద,ి ఇక్కడ రోమ్ (నాల్వ రాజయం) 
తీరుప ఇవాబడుతుంది. 
 

▪ ర్ండవ పునరుత్ాా నం- మృగం యొక్క ఆరాధ్క్కలక 
ప ంచబడాు రు. దేవుని సేవక్కలక 1000 సంవతేరాల కిరతం 
(ద్రశనంలో) ప రిగారు కాబట్ిి  కాద్ు. 

 
ఈ ద్ృషిిలో రోమ్ ని ఉపయోగించి చరిికి వయతిరేక్ంగా చేసిన 
యుది్ంలో అతను ఎలయ పూరిిగా ఓడిపో యయడర  చూపించడానికి 
డ విల్ 1000 సంవతేరాలక క్ట్లి బడి ఉనానడు. రోమ్ తరాాత 
ఇతర పరయతానలక జరుగుతాయి మరియు వారు అదే విధిని 
ఎద్ురొకంట్దరు కాబట్ిి  అతను కొంతకాలం వద్ులకక్కనానడు. 
పరిపూరణ [పూరిి] విజయంలో పరిపాలించే మరియు తీరుప 

చ పేప స్ాధ్ువుల (సజ్జవులక మరియు ప రిగినవారు) ద్రశనం 
దాారా విజయం అందించబడుతుంది. ఈ అధాయయం కీరసుి  
మరియు అతని చరిి యొక్క పూరిి విజయం మరియు 
స్ాతాను మరియు రోమన్ స్ామయాజాయనిన హ ంసించే చరిికి 
పూరిి ఓట్మిని చ బుతుంది. ది రివిలసష్న్ ఆఫ్ జాన్ ద ి
అపో సిల్, జో మ కినీన, ది బ ైబిల్ వే ఆన్ లెైన్ నుండి పరక్ట్న 20 
వివరణ 

 
 
 
 
 
 

అధాయయం 4 

విలీనాలక మరియు విభదగాలక 

సటి న్ మర యు కాంప బ ల్ ఉద్ామాల విలీనం 

కాంప బ ల్ ఉద్యమం పరా రంభ చరిి యొక్క "క్రమబది్మ ైన 
మరియు హేతుబది్మ ైన పునరినరామణం" దాారా 



3.  Can one be in fellowship with God but not with 
others in Christ? 

4. If the Bible is silent on a subject does that 
silence require a thing or prohibit it? 
Likewise, when the Bible specifies something 
it neither requires or prohibits something 
else.  

5. The writings of church fathers, reformers, 
restorationists or today’s authors cannot be a 
condition of man’s fellowship with God or His 
children. 

 
Even after achieving some success, it was not long, 
like their forefathers after 100 AD, that they began to 
drift and accept doctrines of the past and establish 
new creeds or reestablish old ones.  
 

Conclusion 
 

There appears to be a common thread running 
throughout history. Each generation draws upon the 
beliefs and thoughts of past generation. Leaders and 
or writers record their conclusions which the next 
generation draws upon. Some are accepted others 
reject probably based upon their prior 
understandings and concepts. This process is 
absolutely necessary in the world of the unknown 
such as medicine, computers, chemistry, physics and 
math where there is not nor has ever been a revealed 
standard. Therefore, each piece of knowledge is a 
building block.  
 
This study has shown that men and leaders of their 
generation tend to accept the opinions of “learned 
men” of the past rather than relying on a thorough 
study of the words from God. Observe.  
 
1. Justin Martyr was a disciple of Socrates and Plato 

and did not appear to have prepared himself very 
well in regard to the scriptures. 

2. Irenaeus of Lyons relied upon The Shepherd of 
Hermas as scripture. 

3. Origen corrected the Septuagint from his 
knowledge of Hebrew. But his Stoic, Neo-
Pythagorean and Platonic beliefs clouded his 
reasoning.  

వరీ్క్రించబడింది, రాడిక్ల్ ఉద్యమయనికి భిననంగా ఇది 
రాడిక్ల్ సేాచే మరియు సిదాి ంతం లసక్పో వడం.[3]:106-108  

 
విభేదాలక ఉననపపటి్కీ, ర్ండు ఉద్యమయలక అనేక్ కిుషి్మ ైన 
అంశ్ాలప ై ఏకీభవించాయి.[3]:108సహస్రా బాిని వేగవంతం చేసే 
స్ాధ్నంగా అపో సిో్ లిక్ క్రైసివ మతానిన పునరుది్రించడానిన 
ఇదా్రమ చూశ్ారు.[3]:108క్రైసివ సేాచేక్క మయర్ంగా పరా రంభ 
చరిిని పునరుది్రించడానిన ఇదా్రమ చూశ్ారు.[3]:108మరయిు, 

ఇదా్రమ క్రైసివుల మధ్య ఐక్యతను విశాసించారు16అపో సిో్ లిక్ 

క్రైసివానిన ఒక్ నమూనాగా ఉపయోగించడం దాారా 
స్ాధించవచుి.[3]:108పరా రంభ చరిిని పునరుది్రించడానికి 
మరియు క్రైసివులను ఏక్ం చేయడానికి ర్ండు ఉద్యమయల 
నిబది్త ర్ండు ఉద్యమయలలో చాలయ మంది మధ్య ఐక్యతను 
పేరరేపించడానికి సరిపో తుంది.[8]:8, 

9en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement 
 
గమనిక:ఇదా్రమ చరిి సాయంపరతిపతిిని విశాసించారు 
కాబట్ిి , విలీనం యొక్క ఉదేా శయం ఏమిట్ి? 

 
"రాక్ూన్ జాన్" సిమత్ (1784-1868) 

డిస ంబర్ 31, 1831, శనివారం బదరిన్ W. సిో్ న్ మరియు 

"రాక్ూన్" జాన్ సిమత్ మధ్య హాయండ్ షేక్ తో ర్ండు సమూహాలక 
హెై సరి టే్స మీట్ింగ్ హౌస్, లెకిేంగిన్, క్ంట్లకీలో 
ఏక్మయయయయి.[9]:116-120కాయంప బ ల్ే అనుచరుల తరపున 
మయట్దు డేంద్ుక్క హాజర్రన వారిచే సిమత్ ఎంపిక్యయయడు.[9]:116  

అనిన చరిిలక్క యూనియన్ వారిలను చేరవేసేంద్ుక్క 

సమయవేశమ ైన వారిలో ఇదా్రు పరతినిధ్ులక 
నియమించబడాు రు: జాన్ రోజర్ే, క్రైసివుల కోసం మరియు 

"రాక్ూన్" జాన్ సిమత్ సంసకరిల కోసం. కొనిన సవాళళు  

ఉననపపట్ికీ, విలీనం విజయవంతమ ైంది.[1]:153-154ఉమమడి 
ఉద్యమం యొక్క భవిష్యతుి  విజయయనికి యూనియన్ గొపప 

 
16thebiblewayonline.com చూడండి - యున ైట్ెడ్ ఇన్ క్రైసి్  
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4. Ambrose’s theology was significantly influenced 
by that of Origen. 

5. Augustine admired Cicero and ranked him above 
all other ancient writers and retained his dual 
system of the soul and body belief. 

6. Wycliffe relied upon Jerome’s flawed Latin 
Vulgate in translating the Bible into English, 
which may have been all that was available to 
him. 

7. Luther was taught to be suspicious of and to test 
everything but still accepted much of the “church 
fathers” teachings. 

8. John Calvin often quoted the teachings of 
Augustine and Ambrose. 

9. John Locke’s teachings influenced Thomas and 
Alexander Campbell. 

 
Believers in Christ were persecuted for their refusal 
to deny Christ and accept another Gospel or to 
conform to some other religious doctrine, such as; a) 
Judaism, b) Pagan or Emperor Worship while under 
Imperial Rome, c) Catholicism during and after the 
Middle or Dark ages or d) Catholicism and 
Protestantism in the Reformation and Restoration 
eras. 
 
By relying upon divinely revealed knowledge one can 
obtain a more accurate knowledge and 
understanding of the will of God. 
 
 During hundreds of years through persecution many 
have attempted to return to God using only the Bible. 
The last 200 years or so has seen many differences in 
opinion or interpretation which when put on the 
same standing as revealed truth has resulted in new 
religious organizations.  One needs to determine if 
they are part of the problem by asking themselves 
“Have I personally searched the scriptures to 
determine what it states in reaching my 
conclusions?  Or, have I searched the Bible to see if 
my ‘Biblical doctrine’ can be found and interpreted 
to conform to my belief and conclusion.”  
 
The following is a list of some relative recent 
teachings staunchly believed and made a test of 
fellowship. Many of them have been rejected in 
whole or in part. 

• The “emblems” of the Lord’s Supper must be 
covered. 

వాగాా నానిన క్లిగి ఉంద్ని చాలయ మంది విశాసించారు 
మరియు వారిలను ఉతాేహంగా అభినందించారు.[8]:9 

విలీనంతో, కొతి ఉద్యమయనిన ఏమని పిలవాలనే సవాలక 

వచిింది. సపషి్ంగా, బ ైబిల్, స కాి రియన్ పేరును క్నుగొనడం 
చాలయ ముఖయమ ైనది. స్ోి న్ "క్రైసివులక" అనే పేరును 
ఉపయోగించడం కొనస్ాగించాలనుక్కనానడు. అలెగాీ ండర్ 
కాంప బ ల్ "కీరసుి  శిష్ుయలక" అని పట్లి బట్ది రు. ఫలితంగా, ర్ండు 
పేరుు  ఉపయోగించబడాు యి.[1]:27-28 

ఉద్యమం పరా రంభం నుండి, దాని నాయక్కలక పరచురించే 
పతిరక్ల దాారా పరజలలో సేాచాే ఆలోచనల మయరిపడిని 
పోర తేహ ంచారు. అలెగాీ ండర్ కాంప బ ల్ ది కిరసిియన్ బదపిి సి్ 
మరియు ది మిలీనియల్ హరిబంగర్ లను పరచురించారు. సిో్ న్ 
ది కిరసిియన్ మ స ంజర్ ను పరచురించింది.[12]:208.గౌరవపరద్మ ైన 
రీతిలో, ఇదా్రు వయక్కి లక తమ స్ాి నాలక్క భిననంగా ఉనన 
ఇతరుల సహకారానిన మయమూలకగా పరచురించారు. 

ఎపుపడు సిో్ న్ మరియుఅలెగాీ ండర్ కాంప బ లగయక్క 
సంసకరిలక (శిష్ుయలక మరియు కిరసిియన్ బదపిిసుి లక అని 
క్ూడా పిలకస్ాి రు) 1832లో ఐక్యమయయయరు, సిమత్/జోన్ే 
మరియు ఓ'క్లీు ఉద్యమయలక్క చ ందిన కొదిా మంది క్రైసివులక 
మయతరమే పాలగ్ నానరు.[6]:190అలయ చేసిన వారు సిో్ న్ 
ఉద్యమంతో సంబంధ్ంలోకి వచిిన అపపలయచియన్ 
పరాతాలక్క పశిిమయన ఉనన సమేమళనాల నుండి 
వచాిరు.[6]:190తూరుప సభుయలక సిో్ న్ మరియు కాయంప బ ల్ 

సమూహంతో అనేక్ కీలక్ వయతాయస్ాలను క్లిగి ఉనానరు: 
మయరిపడి అనుభవం, త ైమైయసిక్ క్మూయనియన్ పాటి్ంచడం 
మరియునానిినేిట్రియనిజం.[6]:190కాయంప బ ల్ తో ఏక్ం కాని 
వారు 1931లో కాంగ్రగేష్నల్ చరిిలతో విలీనమ ై కాంగ్రగేష్నల్ 
కిరసిియన్ చర్ి లను ఏరపరిచారు.[6]:1911957లో, కాంగ్రగేష్నల్ 
కిరసిియన్ చర్ి ఎవాంజ్లిక్ల్ మరియు రిఫార్డ్ చర్ి తో క్లిసి 
యున ైట్ెడ్ చర్ి ఆఫ్ క్రైసి్ గా మయరింది.[6]:191   

en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement 
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• The bread used in the Lord’s Supper must be 
made from wheat flour, broken after prayer and 
before distributing to the members to partake. 

• The Cup, fruit of the vine, must be fermented 
wine. 

• Only one cup can be used not individual cups. 

• Bible classes divide the church, therefore cannot 
be practiced. 

• Singing as worship to God must not include a 
musical instrument or in harmony but chants. 

• Women must have their head covered with 
something other than their hair when assembled. 

• Women cannot cut or trim their hair. 

• Congregations of Christians cannot own 
buildings. 

• Meals cannot be eaten within the “church 
building.” 

• Owning gym, family life centers and camps are 
sinful. 

• Christians cannot participate in Christmas. 

• Mixed swimming cannot be tolerated as it is 
sinful. 

• Dancing of any kind is sinful. 

• Participating in government, even voting is sinful. 

• Serving in the armed forces is sinful. 

• Donations to church affiliated schools and 
colleges are sinful. 

• Using any literature other than the Bible is 
wrong. 

• The name of the church must be “_______” 
without any location.  

• Drinking any alcoholic beverage is sinful. 

• Using tobacco of any kind is sinful. 

• Marriage among races is not biblical. 

• The Bible prohibits Christians owning slaves. 

• Churches cannot corporate in any endeavor. 

• Congregations cannot employ a preacher on a 
regular basis.  

• Multiple song leaders at a time is entertainment 
therefore sinful. 

Many devout people, past and present, believe their 
interpretations were the exact will of God. Yet, 
many have been rejected in whole or in part upon 
further study. What changed? Was it the Bible or 
man’s interpretation? Do we NOW know ALL the 
TRUTH? Will what we so firmly hold as conditions of 
fellowship with God be proven wrong in generations 

స ియేిన్ే ఆఫ్ వార్, స్ర స ైట్ీస్ అండ్ సింగింగ్/చర్ి మూయజక్ 

సిో్ న్ మరియు కాంప బ ల్ే వంట్ి పునరుది్రణ ఉద్యమం 

యొక్క మయర్ద్రశక్ బో ధ్క్కలక ఉద్యమం యొక్క పరా థమిక్ 
సూతరా లను రమపర ందించిన తరాాత, వారు ఒక్ శకిితో 
బో ధించడం పరా రంభించారు, అది చరిిని అస్ాధారణమ ైన 
వృదిి కి పేరరేపించింది. 1836లో వారి సంఖయ 100,000గా 
మరియు 1850లో 200,000 లసదా 300,000గా ఉననట్లు  
అంచనా వేసిన శిష్ుయలక సాయంగా అంచనా వేశ్ారు. 1850 

జనాభద లెక్కల పరకారం శిష్ుయలక దేశంలో నాల్వ అతిప దా్ 
మత సంసిగా ఉనానరు. 1870 జనాభద లెక్కల పరకారం దీనిని 
ఐద్వ స్ాి నంలో ఉంచారు. పయినీర్ బో ధ్క్కల 
అతుయతాేహంతో క్ూడిన శరమ, అలయగే సేాచేను ఇషి్పడే 
అమ రిక్ను క్క పునరుది్రణ దాారా అందించబడిన త గల 
సంక్ళు  నుండి సేాచే, ఈ వేగవంతమ ైన పురోగతికి 
శకిినిచాియి. అయినపపట్ికీ, అంతరాయం క్లిగించే 
పరభదవాలక హో రిజోన్ ప ై ఉనానయి మరియు ఈ పురోగతిని 
అడుు క్కంట్దమని లసదా రద్ుా  చేస్ాి మని బ దిరించారు. 

I. ప్ౌర యుద్ధం 

అంతరుయది్ం అమ రిక్న్ మతపరమ ైన ద్ృశ్ాయనికి చాలయ 
విఘయతం క్లిగించింది. కొనిన చరిిలక విభజంచబడాు యి 
మరియు ఇతరులక చాలయ నిరుతాేహానికి గురయయయరు, అవి 
క్లవడం మయనేశ్ాయి. అనేక్మంది సహో ద్రులతో సహా దేశం 
మొతిం యుది్ జారంతో ఎంతగా చిక్కకక్కపో యింద్ంట్ే, వార ి

హృద్యయలోు  ఆధాయతిమక్ చింతనక్క తక్కకవ సిలం 
మిగిలిపో యింది. చరిిలోని యువక్కలక బూు  అండ్ ది గేర 
రాయంక్కలోు  చేరడానికి బయలకదేరారు, మరియు వారిలో 
కొంద్రు యుది్ంలో మరణ ంచలసద్ు. కొంద్రు బో ధ్క్కలక 
సహో ద్రులక ఒక్రిప ై ఒక్రు ఆయుధాలక పటి్డానిన 

తృణీక్రించారు, మరికొంద్రు, వారి పిలకపును మరచిపో యి, 

పరతయరిి విభదగంలోని వారి సో్ ద్రులను నిరాక్రిసూి , తాము 
క్తిిని విపాపరు. జేమ్ే A. గారీఫల్ు  అనే పేరుగల ఒక్ బో ధ్క్కడు 
మరియు క్ళ్లశ్ాల అధ్యక్షుడు అతని పరాక్రమయనికి పరసిదిి  
చ ందారు, బిరగేడియర్-జనరల్ హో దాక్క పదర ననతి పర ందారు 



to come? Are our beliefs so FINAL that we are 
beyond learning?            
The Gospel or Gospel of Christ is: 

a. God, as Jesus of Nazareth, was human but 
without sin, offered    

His physical body to God as the blood 
sacrifice, sin-offering, for the removal of sin.  

b. His burial and subsequent resurrection was 
victory of death. 
c. His ascension back to His previous abode with 
God, the Father. 

Those who put their trust in Him by being buried 
into His death are resurrected as new spiritual 
beings. They grow into the likeness, image and 
nature of God by living (walking in) the teachings 
(doctrines) of Christ and His Apostles only and are in 
fellowship with God and all others in Christ even if 
they have some different understanding on some 
teaching other than the Gospel.      
                                                                                                                                            
We must diligently study scripture, accept its 
truths and be willing to follow it wherever it leads 
us. 
 
Chapter 7 

Summary 
a.  

 
Some Teachings and practices of Reformers  
2. Wycliffe 

1. Christ is the head of the Church 
2. Church Leaders must be moral men – not 

purchase position 
3. Bible is sole authority for man – not Catholic 

Church 
4. Only two orders of church leaders – elders 

and deacons 
3. Luther 

1. Bible alone constitutes final authority for a 
Christian 

 
Restoration 

About the turn of the 18th century several 
religious leaders independent of each other 
begin to question how so many differing teaching 
and practices set forth in so many associations in 
their creeds all be the church of the Bible.  They 
reasoned that God wanted unity so why could 
not everyone just turn to the Bible and the Bible 

మరియు చివరికి యున ైట్ెడ్ సేిట్సే యొక్క ఇరవయయవ 
అధ్యక్షుడయయయరు. 
 
అంతరుయది్ం లసదా దాని సమసయల దాారా క్రైసివుల ద్ృషిికి 
ర్ండు పరశనలక వచాియి. ఒక్ట్ి బదనిసతాం పరశన. ఒక్ 
క్రైసివుడు లసఖనాధారంగా బదనిసలను సాంతం చేసుకోగలడా? 

అలయ అయితే, అతను వారితో ఎలయ వయవహరించాలి? పరశనక్క 
ఇరువ ైపులయ తీవరవాద్ులక ఉననపపట్ికీ, చాలయ మంది 
బో ధ్క్కలక తట్సింగా ఉనానరని మరియు ఇది విభజన 
సమసయగా మయరడానికి అనుమతించవదా్ని ఉతిర మరియు 
ద్క్షిణ క్రైసివులను పోర తేహ ంచినట్లు  త లకసిో్ ంది. … 
సహో ద్రుల మధ్య పరబలమ ైన ద్ృక్పథం బదనిసతాం అనేది 
న ైతిక్ పరశన క్ంట్ే రాజకీయమని అనిపించింది. బ ైబిల్ 
బదనిసతాానిన సపషి్ంగా నిషేధించలసద్ు కానీ దానిని 
నియంతిరంచింది (లసవీ. 25:39-46; I కొరిం. 7:17-24; ఎఫ . 6:5-

9; ఫిలసమోను). చాలయ మంది సహో ద్రులక, ఈ విష్యంలో 
మతపరమ ైన విభజన మరియు యుదాి నిన నివారించాలని 
కోరుక్కంట్య, బదనిసతాం చివరికి శ్ాంతియుతమ ైన మరియు 
చటి్బది్మ ైన ముగింపుక్క తీసుక్కరాబడుతుంద్ని ఆశించారు. 

కిరసిి యన్ ఆందర ళనలను ఆక్రిించే ఇతర పరశన ఏమిట్ంట్ే, 
శ్ారీరక్ యుది్ంలో క్రైసివుడు పాలగ్ నడం. మళ్ళీ, అతయంత 
భకిిపరులెైన మరియు పరభదవవంతమ ైన బో ధ్క్కలక 
యుది్ంలో సో్ ద్రుల పరమేయయనిన వయతిరేకించారు మరియు 
సహో ద్రులక పాలగ్ నవదా్ని పరతిజా చేస్ారు, అయినపపట్ికీ వారి 
అభయరినలక చాలయ వరక్క చ విట్ి చ వుల మీద్ పడినట్లు  
త లకసిో్ ంది. 

II. మిషనరీ సొ స ైట్ీ 
పునరుది్రణ ఉద్యమం సమయంలో చాలయ సమేమళనాలక 
తమను తాము ఏదర  ఒక్ విధ్మ ైన ఇంట్ర్-కాంగ్రగేష్నల్ 

అసో్ సియిేష్నుు గా ఏరపరచుక్కననంద్ున, సహో ద్రుల మధ్య 
"సహకారం" అనే పరశన తారలో తలెతిింది. సిో్ న్ 
ఫాలోయింగ్ లో ఉననవారు అట్లవంట్ి ఆర్న ైజంగ్ 
పరయతానలను అనుమయనంతో చూసుి ననపపట్ికీ, కాంప బ ల్ 



alone to find God’s instruction to man. In fact, 
this appears to be the meaning of the parable of 
the sower in Luke 8. By returning to the Word and 
planting it in good and honest hearts, free from 
control of men and, their creeds and doctrines, it 
will produce obedient people, Christians, the 
church Jesus established.  

 
The heart of the restoration movement was to 
unite believers: 

4. Cease to use government to enforce religion 
5. Use scripture alone. Reject all human creeds 

and dogma 
6. Obtain and retain love of God and man 

During this movement various leaders offered their 
understanding of the requirements for believers in 
Christ to become united in Him 
Locke 

f. Rejected the right of church through 
government to establish and enforce a state 
religion 

g. The Bible supplies a set of essential beliefs 
upon which all reasonable people can agree: 

i. The messiahship of Jesus 
ii. Jesus’ direct commands 

h. Non essentials upon which Christians disagree 
should not be forced upon others 
 

Wesley 
a. Agree to disagree on non-essential doctrine 
b. Cease fighting and arguing about the non-
essentials 

Separate Baptists 
a. Reject all creeds and use only the Bible as the 

perfect rule but without requiring 
complete agreement on pattern 

b. Avoid precise detail as it leads to legalism and 
division 

Landmark Baptists 
a. The Bible is a precise blueprint without any 

deviations allowed 
b. Deviation from blueprint keeps one from 

true church 
O’Kelly/Haggard 

a. Christ is the only head of the church 
b. The name Christian is the only acceptable 

name 
c.  The Bible is the only rule of faith 

యొక్క అనుచరులక ఏదర  ఒక్ విధ్మ ైన అద్నపు-సంఘయల 

సహకారం లసదా సంసి కారణం యొక్క పురోగతికి చాలయ 
అవసరం అని భదవించారు. తతఫలితంగా, సహో ద్రులక 
మొద్ట్ అనధికారిక్, జలయు  సమయవేశ్ాలలో క్లవడం 
పరా రంభించారు. అయితే, సమయం గడిచేకొదీా  ఈ "సహకార 
సమయవేశ్ాలక" లయంఛనపరా యంగా మరియు స్ాి యిలో 
ప రిగాయి. జలయు  సమయవేశ్ాలక రాషి్ ే సమయవేశ్ాలక, రాషి్ ే
సమయవేశ్ాలక జాతీయ సమయవేశ్ాలకగా మయరాయి. మొద్ట్, 

అట్లవంట్ి సమయవేశ్ాలక సహో ద్రులను పో ర తేహ ంచడానికి, 
త లియజేయడానికి మరియు ఏక్ం చేయడానికి మయతరమే 
ఉదేా శించబడాు యి అనే పరా తిపదిక్న సమరిించబడాు యి, 

మరియు సువారి పరచారానిన పోర తేహ ంచండి. అలెగాీ ండర్ 
కాంప బ ల్ స్ాి నిక్ చరిిలలో గొపప సంసిను రక్షించడానిక ి
విసిృతంగా రాశ్ారు. స్ో ద్రులక చివరక్క 1849లో సినిేనాట్,ి 

ఒహ యోలో క్లకసుక్కనానరు మరియు అమ రిక్న్ కిరసిి యన్ 
మిష్నర ీ స్ర స ైట్ీని స్ాి పించారు. అలెగాీ ండర్ కాయంప బ ల్ 
సమయవేశ్ాలను నిరాహ ంచడం వలు  ఉద్యమయనిన విభజంచే 
మతవాదానికి దారితీసుి ంద్నే ఆందర ళనలక ఉనానయి. 
ఆయన సభక్క హాజరుకాలసద్ు.[12]:245అయినపపట్ికీ, అతను 
దాని మొద్ట్ి అధ్యక్షుడిగా ఎనినక్యయయడు. స్ర స ైట్ీ ఏరపడగానే 
దానిప ై వయతిరేక్త మొద్లెైంది. అంతరుయది్ం కారణంగా 
తాతాకలిక్ంగా అంతరాయం ఏరపడింది, పందొ మిమద్వ శతాబాం 
చివరి భదగంలో నాయయవాద్ులక మరియు విరోధ్ుల మధ్య 
సహవాసం యొక్క బహ రంగ ఉలు ంఘనలో స్ర స ైట్ీప ై 
సంఘరిణ క్రమంగా వ లకవడే వరక్క ఈ వయతిరేక్త 
ప రుగుతూనే ఉంది. 
 
మిష్నరీ సమయజంప ై అభయంతరాల ఆధారాలక మయరుతూ 
ఉంట్దయి, అయితే అతయంత ముఖయమ ైన వాటి్ని ఈ కిరంది 
విధ్ంగా సంగరహ ంచవచుి: 
• దానికి లసఖనాధారిత అధికారం లసద్ు 

• ఇది అవసరం లసద్ు, ఎంద్ుక్ంట్ే చేయవలసిన ఆధాయతిమక్ 
పనిని చేయడానికి చరిి సరిపో తుంది 

• ఇది చరిిని భరీి చేసుి ంది మరియు 

http://en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Movement#cite_note-Garrison_.26_DeGroot.2C_1948-11


i. Christian character is the only test of church 
fellowship 

j.  The right of private judgment is the privilege 
of all. 

Barton Stone  
a.  Congregational governance 
b. Restoring lifestyle of early church that is holy 

and righteous living rather than or over 
form and structures 

c. Freedom in Christ is more important than 
emphasis of a particular practice [as a 
ritual].  

Campbell 
h. Approved precedent added to core /essential 
beliefs. 
i. Bible a book of facts (not opinions, theories, 

abstract truths or verbal definitions) and a 
rational faith was to be formulated and 
defined upon these facts.  

j. Congregational autonomy 
k.     A plurality of elders in each congregation 
l.   Weekly communion and  
m. Immersion of believers for the remission of 
sins 
n. Thus saith the Lord,  

Congregationalists 
a.    People needed a conversion experience 

During this long period of time, they differed in many 
ways some unwilling to cut the ties of past teachings 
and practices yet, they recognized their current 
“church” was not like the church they read about in 
their Bible. 
 
Many if not most of these reformers and 
restorationalists had one thing in common they 
wanted to either reform, restore or return to the 
church of the Bible and to be united with all other 
believers and to be Christians only.  
 
There was unity for a time, but diverse and polarizing 
opinions emerged: 

• The Bible is a blueprint, constitution or pattern 
where complete agreement on details is not 
required. For those IN CHRIST living righteously 
among men and before God was more important 
than adhering to form, structure and precise 
understanding.  

• ఇది స్ాి నిక్ చరిిల స్ాాతంతరయం మరియు 

సాయంపరతిపతిిని ఉలు ంఘ సుి ంది. 
 
III. వాయద్ా సంగీతం 

అమ రిక్న్ కిరసిియన్ మిష్నరీ స్ర స ైట్ీ పరా రంభించిన 
సమయంలో చరిిల ఆరాధ్నలో వాయిద్య సంగీతం గురించి 
పరశన తలెతిింది. అంతరుయదాి నికి కొంతకాలం ముంద్ు, మిడ్ వే 
వదా్ ఉనన చరిి, ఆరాధ్నలో వాయిద్య సంగీతానిన పరవేశప ట్ిిన 
మొద్ట్ి చరిిగా క్ంట్లకీ రికారుు  సృషిించింది (వారి 
ద్ురభరమ ైన గానానికి సహాయం చేసుి ంది). కాయంప బ ల్ తో 
సహా ఆచరణాతమక్ంగా పరతి చరిి మరియు బో ధ్క్కడు, 

ఆరాధ్నలో వాయిద్య సంగీతానికి వయతిరేక్తతో ఐక్యంగా 
నిలిచారు. అయినపపటి్కీ, అంతరుయది్ం తరువాత చరిిలక ఈ 
పరిక్రానిన మరింత ఎక్కకవగా ఉపయోగించడం 
పరా రంభించాయి మరియు దానిప ై యుది్ం ప రుగుతునన 
కోపంతో చేరింది. ఆరాధ్నలో వాయిద్య సంగీతానికి 
అభయంతరాలక గణనీయంగా ఉనానయి: 
• ఇది కొతి నిబంధ్న (ఎఫ . 5:19; కొలగ. 3:16) ద్రశక్తాం 

వహ ంచిన గానానికి అనధికారిక్ంగా జోడించబడింది. 
• ఇది త లివితేట్లక్క బో ధ్పడద్ు (I కొరిం. 14:15), 

మరియు 

• ఇది చరిి యొక్క ఆరాధ్న యొక్క ఆధాయతిమక్ 

సాభదవానికి విరుది్ం. 1906లో మతపరమ ైన స నేస్ 
దాారా అధికారిక్ంగా గురిించబడిన చరిిల మధ్య 
మిష్నరీ సమయజం మరియు స్ాధ్నం, అలయగే తక్కకవ 
వాట్ిప ై ఉనన వివాదాలక చివరక్క ప రిగాయి. 
bible.ca/history/eubanks/history-eubanks-
42.htm 

 

కింది సంసాలు లేదా కారాకలాప్ాలకు ఈ రోజు ఇదే 
అభ్ాంతరాలు చెలుె బాట్టలో ఉనాియా? 

• డిజ్ఞసిర్ ర లీఫ్ లేదా గోె బల్ సమార ట్న్్ 
• హీల్రంగ్ హాాండ్్ ఇంట్రేిషనల్ 

• వరల్్ కెిసిియన్ బాా డ్ కాసి్ట 

• సువారత పాసార న ట్ వర్క 



• The Bible is a precise blueprint that must be 
followed without deviation. Those who deviate 
from the leaders’ interpretation of the precise 
blueprint are not to be fellowshipped. 
Consequently, there is a continual defining the 
preciseness of the blueprint which leads to 
disagreement and more separation. 
 

To remain united and in fellowship, issues must be 
prayerfully resolved: 

6.  Who decides the degree of preciseness of 
understanding one must have to remain in 
fellowship - God or Man?  

7. Does one’s interpretation on some non-gospel 
teaching    
   determine another’s fellowship with God or 
another Christian?  

8.  Can one be in fellowship with God but not with 
others in Christ? 

9. If the Bible is silent on a subject does that 
silence require a thing or prohibit it? 
Likewise, when the Bible specifies something 
it neither requires or prohibits something 
else.  

10. The writings of church fathers, reformers, 
restorationists or today’s authors cannot be a 
condition of man’s fellowship with God or His 
children. 

 
Even after achieving some success, it was not long, 
like their forefathers after 100 AD, that they began to 
drift and accept doctrines of the past and establish 
new creeds or reestablish old ones.  
 

Conclusion 
 

There appears to be a common thread running 
throughout history. Each generation draws upon the 
beliefs and thoughts of past generation. Leaders and 
or writers record their conclusions which the next 
generation draws upon. Some are accepted others 
reject probably based upon their prior 
understandings and concepts. This process is 
absolutely necessary in the world of the unknown 
such as medicine, computers, chemistry, physics and 
math where there is not nor has ever been a revealed 
standard. Therefore, each piece of knowledge is a 
building block.  
 

• ఇనిర్ సిట్ీ మినిస్ి ీస్ట 

• పునరుద్ధరణ రేడియో 

• ఒక సంఘం బహుళ సమేమళనాల మిషన్ పనిని 
పరావేక్షిసుత ంది 

• మతపరమ ైన సంగీతం, రేడయిోలో “సువారత సంగీతం”, 
అనిి మీడియాలు సంగీత వాయదాాలను ఉపయోగ ంచే 
CD లేదా మూాజిక్ గూె ప త్ో దేవునికి భ్కిత మర యు సుత తి 
యొకక లోత్ెైన భావనత్ో ప్ాట్ట ప్ాడట్ం. 

• బహుళ ప్ాట్ల నాయకులు లేదా పాశంసల బృందాలు. 

 
పునరుది్రణ యొక్క కొనిన బో ధ్నలక (రాయి - కాంప బ ల్ 
ఉద్యమం) 

ఈ ర్ండు ఉద్యమయలక అనేక్ కీలక్ నమమకాలను 
పంచుక్కనానయి. 

a. బ ైబిల్ దేవుని పేరరేపిత వాక్యమని మరియు విశ్ాాసి 
జ్జవితంలో అంతిమ అధికారం అని వారు విశాసించారు. 

b. కొతి నిబంధ్నలో చరిి జ్జవితం యొక్క నమూనాలక 

మరియు నమూనాలక యుగాల దాారా చరిి కోసం దేవుని 
పరణాళిక్ను పరద్రిశంచడానికి ఉదేా శించినవని వారు 
విశాసించారు. 

c. దేవుడు తన పరజలను, చరిి కేవలం ఒక్ సభ లసదా 
సమయజం మయతరమే కాక్కండా, ఐక్యంగా ఉండాలని, 

విభజంచక్కండా ఉండాలని వారు విశాసించారు. కొతి 
నిబంధ్న విశ్ాాసం యొక్క ఆవశయక్తప ై ఒపపంద్ం దేవుడు 
తన చరిి కోసం ఉదేా శించిన ఐక్యతను సృషిించగలద్ు. 

కాంప బ ల్ మరణం తరువాత, ఉద్యమంలో తపుప పంక్కి లక 
ఏరపడట్ం పరా రంభించాయి. సమసయ స్ాి పక్ సూతరా లతో కాద్ు, 

వాట్ి అపిు కేష్న్ తో ఉంది. పరతి ఒక్కరమ కొతి నిబంధ్న 
ఆవశయక్త గురించి ఐక్యత సూతరా నిన అంగీక్రించారు, కానీ పరతి 
ఒక్కరమ ఆ ఆవశయక్త ఏమిట్డ లసదా ఏది ముఖయమ ైనదిగా 
పరిగణ ంచాలో ఎలయ నిరణయించాలో అంద్రమ అంగీక్రించలసద్ు. 
ఆరాధ్నలో వాయిద్య సంగీతం యొక్క పరశనప ై ర్ండు 

పరా థమిక్ వివరణ పాఠశ్ాలలక తమ యుది్ రేఖలను 



This study has shown that men and leaders of their 
generation tend to accept the opinions of “learned 
men” of the past rather than relying on a thorough 
study of the words from God. Observe.  
 
10. Justin Martyr was a disciple of Socrates and 

Plato and did not appear to have prepared 
himself very well in regard to the scriptures. 

11. Irenaeus of Lyons relied upon The Shepherd 
of Hermas as scripture. 

12. Origen corrected the Septuagint from his 
knowledge of Hebrew. But his Stoic, Neo-
Pythagorean and Platonic beliefs clouded his 
reasoning.  

13. Ambrose’s theology was significantly 
influenced by that of Origen. 

14. Augustine admired Cicero and ranked him 
above all other ancient writers and retained his 
dual system of the soul and body belief. 

15. Wycliffe relied upon Jerome’s flawed Latin 
Vulgate in translating the Bible into English, 
which may have been all that was available to 
him. 

16. Luther was taught to be suspicious of and to 
test everything but still accepted much of the 
“church fathers” teachings. 

17. John Calvin often quoted the teachings of 
Augustine and Ambrose. 

18. John Locke’s teachings influenced Thomas 
and Alexander Campbell. 

 
Believers in Christ were persecuted for their refusal 
to deny Christ and accept another Gospel or to 
conform to some other religious doctrine, such as; a) 
Judaism, b) Pagan or Emperor Worship while under 
Imperial Rome, c) Catholicism during and after the 
Middle or Dark ages or d) Catholicism and 
Protestantism in the Reformation and Restoration 
eras. 
 
By relying upon divinely revealed knowledge one can 
obtain a more accurate knowledge and 
understanding of the will of God. 
 
 During hundreds of years through persecution many 
have attempted to return to God using only the Bible. 
The last 200 years or so has seen many differences in 
opinion or interpretation which when put on the 
same standing as revealed truth has resulted in new 

ఏరపరచుక్కనానయి. చివరికి కీరసుి  యొక్క వాయిద్యం కాని 
చరిిలకగా మయరిన సమూహం కొతి నిబంధ్నలో పరతేయక్ంగా 
ఆదేశింపబడని ఆరాధ్నలో "నవీనతలను" నిషేధించే సిి తిని 
తీసుక్కంది. ఆరాధ్నలో వాయిదాయలను ఉపయోగించాలనే 
కొతి నిబంధ్న ఆదేశం లసక్పో వడంతో, వారు తమ నిషేధ్ం 
కోసం వాదించారు. ఇతర వివరణ స్ాి నం ఏమిట్ంట్ే, సంగీత 
వాయిదాయనిన ఉపయోగించడానిన నిషేధించే నిరిాషి్ ఆదేశం 
లసనంద్ున అది అనుమతించద్గినది. కాంప బ ల్ మరణ ంచిన 
నలభ ై సంవతేరాల తరాాత thebiblewayonline.com 

అధ్యయన బ ైబిల్ ను చూడండి, విభజన అధికారిక్ంగా 
గురిించబడింది మరియు మేము పరతేయక్ సమూహంగా 
గురిించిన నాన్-ఇన్ సుి ే మ ంట్ల్ చరిిలక. 
పాపం, ఈ విభజనతో ఈ సమ ైక్య ఉద్యమ విభజనలక 
అయిపో లసద్ు. కిరసిియన్ చరిి ఉద్యమం బదపిిజం సమసయలో 
ఉపరితలం కిరంద్ ఉనన మరొక్ సమసయను క్లిగి ఉంది. పరా రంభ 
కాయంప బ ల్/స్ోి న్ ఉద్యమం యొక్క సంతోష్క్రమ ైన 

పునరుది్రణలలో ఒక్ట్ి చరిిలో ఇమమరిన్ దాారా బదపిిజం 
యొక్క పునరుది్రణ. అమ రిక్న్ సరిహద్ుా లో పరా తినిధ్యం 
వహ ంచే చారితరా తమక్ యూరోపియన్ చరిిలలో చిలక్రించడం 
దాారా శిశు బదపిిజం వాసివంగా స్ారాతిరక్ పది్తి. వారు 
మయర్ద్రశక్తాం కోసం కొతి నిబంధ్న వ ైపు తిరిగినంద్ున, 

సంసకరిలక కొతి నిబంధ్న చరిిలో బదపిిజం యొక్క 
విధానానిన దాదాపు ఖచిితంగా పూరిిగా ఇమమరిన్ అని 
క్నుగొనానరు, చిలక్రించడం కాద్ు. బదపిిజం కోసం మయతరమే 

ఆమోద్యోగయమ ైన అభయరిి అతని లసదా ఆమ  కోసం బదపిిజం 
ఎంచుకోవడానికి తగిన వయసుే ఉనన వయకిి మయతరమే అని 
వారు నిరణయించారు. 

మళ్ళీ, ఉద్యమం పరధాన సమసయప ై దాదాపు ఏక్గీరవమ ైంది. 
తమను తాము క్రైసివులకగా భదవించి, మునిగిపో ని వారిని 
ఎలయ పరిగణ ంచాలనేది విభజన పరశన. ఒక్ వ ైపు చరిి 
సభయతాం మరియు మోక్షం యొక్క హామీ మునిగిపో యిన 
వారికి మయతరమే అందించబడాలని నమేమవారు. మరొక్ వ ైపు 
ప దా్ల ఇమమరిన్ ను ఆద్రశంగా భదవించేవారు కానీ ఇతర 
సంపరదాయయలలో ఇతర మయరా్ ల దాారా బదపిిజం పర ందిన వారి 



religious organizations.  One needs to determine if 
they are part of the problem by asking themselves 
“Have I personally searched the scriptures to 
determine what it states in reaching my 
conclusions?  Or, have I searched the Bible to see if 
my ‘Biblical doctrine’ can be found and interpreted 
to conform to my belief and conclusion.”  
 
The following is a list of some relative recent 
teachings staunchly believed and made a test of 
fellowship. Many of them have been rejected in 
whole or in part. 

• The “emblems” of the Lord’s Supper must be 
covered. 

• The bread used in the Lord’s Supper must be 
made from wheat flour, broken after prayer and 
before distributing to the members to partake. 

• The Cup, fruit of the vine, must be fermented 
wine. 

• Only one cup can be used not individual cups. 

• Bible classes divide the church, therefore cannot 
be practiced. 

• Singing as worship to God must not include a 
musical instrument or in harmony but chants. 

• Women must have their head covered with 
something other than their hair when assembled. 

• Women cannot cut or trim their hair. 

• Congregations of Christians cannot own 
buildings. 

• Meals cannot be eaten within the “church 
building.” 

• Owning gym, family life centers and camps are 
sinful. 

• Christians cannot participate in Christmas. 

• Mixed swimming cannot be tolerated as it is 
sinful. 

• Dancing of any kind is sinful. 

• Participating in government, even voting is sinful. 

• Serving in the armed forces is sinful. 

• Donations to church affiliated schools and 
colleges are sinful. 

• Using any literature other than the Bible is 
wrong. 

• The name of the church must be “_______” 
without any location.  

• Drinking any alcoholic beverage is sinful. 

• Using tobacco of any kind is sinful. 

• Marriage among races is not biblical. 

నిజమ ైన క్రైసివ విశ్ాాస్ానిన గురిించారు. నిజమ ైన పరశన 
సహవాసం మరియు దానిని ఎలయ ఆచరించాలని దవేుడు 
కోరుక్కంట్లనానడు. 
 
1920ల చివరలో, కాయంప బ ల్/స్ోి న్ మిష్నరీలక మరియు 
శిశువులక్క బదపిిజం ఇచేి సంపరదాయయల మధ్య మిష్న్ 

ఫరల్ు  లో సహకారంప ై జరిగిన అసహయక్రమ ైన పో రాట్దల శ్రరణ లో 
ఈ సమసయ తలెతిింది. కాయంప బ ల్/స్ోి న్ మిష్నరీలక మిష్న్ 
ఫరల్ు  లో ఏద ైనా సహకారానిన ఇమమరిన్ ని ఆచరించే త గలకే 
పరిమితం చేయయలని ఒక్ వ ైపు డిమయండ్ 
చేయయలనుక్కనానరు. మరికొంద్రు తమ బదపిిజం వేదాంతంతో 
సంబంధ్ం లసక్కండా ఇతరులతో సహక్రించవలసిన 
అవసరానిన చూశ్ారు. 
thebiblewayonline.com చూడండి - బదపిిజం 

 
పో రాట్ం తీవర రమపం దాలిడంతో మరో చీలిక్ వచిింది. 
వేలకొదీా  సమేమళనాలక ఉద్యమయనిన విడిచిప ట్ిి , ఉతిర అమ రికా 
కిరసిియన్ క్న ానిన్ చుట్యి  కేందీరక్ృతమ ై తమ స్ర ంత నాన్-
డినామినేష్న్ గూర పును ఏరపరచుక్కనానయి. ఈ గుంపులో 
ఇమమరిన్ దాారా బదపిిజం ఒక్ సంపూరణ సమసయగా భదవించిన 
వారు ఉనానరు. కిరసిియన్ చరిిల పాత అంతరాీ తీయ 
సద్సుేలో బస చేసిన వారు తమ సాంత హక్కకలో 
మునిగిపో ని వారిని క్రైసివులకగా అంగీక్రించడానికి మరింత 
బహ రంగంగా ఉంట్దరు. దాదాపు 70 ఏళళు గా విభజన 
న మమదిగా స్ాగుతోంది. 
 
ఇట్ీవలి ద్శ్ాబదా లలో, మరొక్ విభజన జరగడం పరా రంభమ ైంది. 
1985 నుండి శిష్య పునరుది్రణ అనేది క్రైసివ చరిి (డిసిపుల్ే 
ఆఫ్ క్రైసి్) డినామినేష్న్ లో ప రిగిన వేదాంతపరమ ైన 
ఉదారవాదానిన సవాలక చేసిో్ ంది, ఇది 1968లో పాత 
అంతరాీ తీయ క్రైసివ చరిిల సమయవేశం నుండి ఏరపడింది. 
మయరుప మరియు ఆధాయతిమక్ పునరుది్రణ కోసం 
డినామినేష్న్ లో పని చేయయలనే నిబది్తతో శిష్య పునరుది్రణ 

పరా రంభమ ైంది. ద్ురద్ృషి్వశ్ాతూి , సమయం గడిచేకొదీా , 
డినామినేష్న్ మయరిడానికి లసదా సవాలక చేయడానికి 



• The Bible prohibits Christians owning slaves. 

• Churches cannot corporate in any endeavor. 

• Congregations cannot employ a preacher on a 
regular basis.  

• Multiple song leaders at a time is entertainment 
therefore sinful. 

Many devout people, past and present, believe their 
interpretations were the exact will of God. Yet, 
many have been rejected in whole or in part upon 
further study. What changed? Was it the Bible or 
man’s interpretation? Do we NOW know ALL the 
TRUTH? Will what we so firmly hold as conditions of 
fellowship with God be proven wrong in generations 
to come? Are our beliefs so FINAL that we are 
beyond learning?            
The Gospel or Gospel of Christ is: 

a. God, as Jesus of Nazareth, was human but 
without sin, offered    

His physical body to God as the blood 
sacrifice, sin-offering, for the removal of sin.  

b. His burial and subsequent resurrection was 
victory of death. 
c. His ascension back to His previous abode with 
God, the Father. 

Those who put their trust in Him by being buried 
into His death are resurrected as new spiritual 
beings. They grow into the likeness, image and 
nature of God by living (walking in) the teachings 
(doctrines) of Christ and His Apostles only and are in 
fellowship with God and all others in Christ even if 
they have some different understanding on some 
teaching other than the Gospel.                                                                                                                                                 
We must diligently study scripture, accept its 
truths and be willing to follow it wherever it leads 
us. 

 
 
 

 
 

 

పూరిిగా మూసివేయబడింద్ని సపషి్మ ైంద,ి మరియు 
డినామినేష్న్ ను విడిచిప ట్ిిన వారికి మరియు ఇంకా 
డినామినేష్న్ లో ఉనన సువారిిక్కల కోసం ఒక్ సమయవేశ 
సిలంగా శిష్య పునరుది్రణ డిసిపుల్ హెరిట్ేజ్ ఫ లోషిప ను 
ఏరాపట్ల చేసింది. 
విభజన చూడాలని ఎవరమ కోరుకోనపపట్ికీ మ లు గా విభజన 
జరుగుతోంది. మొద్ట్ి స్ారి, విభజన అనేది కేవలం వివరాల 
నుండి పని చేయడమే కాక్కండా ఉద్యమం యొక్క స్ాి పక్ 
సూతరా లప ై ద్ృషిి  ప ట్ిి ంది. 
 
కీరసుి  శిష్ుయలక బ ైబిల్ యొక్క పేరరణ మరియు విశాసనీయతప ై 
వారి నమమకానిన విడిచిప ట్ది రు, సిి రమ ైన కొతి నిబంధ్న 
విశ్ాాసం ఉంద్ని తిరసకరించారు, దానికి మనం తిరిగి 
రావచుి మరియు డినామినేష్న్ సంసిల మధ్య చరిల దాారా 
ఐక్యత కోసం బ ైబిల్ ఆవశయక్త చుట్యి  ఐక్యత అనే ఆలోచనను 
వాయపారం చేశ్ారు. 
శిష్ుయడు-హెరిట్ేజ్.org/downloads/10.pdf 

పునరుది్రణ కాలక్రమం 

జాన్ లయక్  1632 - 1704 

జ్ఞన్ వ స్ె   1703 – 1791 

జ్ేమ్్ ఓ క్లెీ  1732 – 1826 

ఎల్రయాస్ట సిమత్  1764 – 1846 

అబిర్ జ్ోన్్  1767 – 1840 

బారిన్ సటి న్  1772 – 1844 

థామస్ట కాంప బ ల్ 1763 – 1854 

అలెగా్ ండర్ కాంప బ ల్ 1788 – 1866 

వాలిర్ సాకట్  1796 – 1861 

"రాకూన్" జ్ఞన్ సిమత్ 1784 – 1868 

 
పునరుది్రణ 

18వ శతాబాపు పరా రంభంలో అనేక్మంది మత ప దా్లక 
ఒక్రికొక్రు సాతంతరంగా ఉనానరు, వారి మతాలలోని 

అనేక్ సంఘయలలో అనేక్ భిననమ ైన బో ధ్నలక మరియు 
అభదయస్ాలక ఎలయ బ ైబిల్ చర్ి అని పరశినంచడం 



పరా రంభించారు. దేవుడు ఐక్యతను కోరుక్కంట్లనానడని 
వారు వాదించారు, కాబట్ిి  పరతి ఒక్కరమ కేవలం బ ైబిల్ 
మరియు బ ైబిల్ వ ైపు మయతరమే తిరిగి మయనవునికి దేవుని 
ఉపదేశ్ానిన క్నుగొనలసరు. వాసివానికి, ఇది లూకా 8లోని 
వితుి వాడు యొక్క ఉపమయనం యొక్క అరింగా 
క్నిపిసుి ంది. వాకాయనికి తిరిగి రావడం మరియు దానిని 
మంచి మరియు నిజాయితీగల హృద్యయలలో నాట్డం 
దాారా,మనుషుాల నియంతాణ నుండ ి మర యు, వార  
మత్ాలు మర యు సిదాధ ంత్ాల నుండి విముకిత, ఇద ి
విధ్ేయులెైన పాజ్లను, క్రైసతవులను, యేసు సాా పించన 
చర ిని ఉతాతిత  చేసుత ంది. 

 
పునరుది్రణ ఉద్యమం యొక్క గుండ  విశ్ాాసులను ఏక్ం 
చేయడం: 

1. మతానిన అమలక చేయడానికి పరభుతాానిన 
ఉపయోగించడం మయనేయండి 

2. గరంథానిన మయతరమే ఉపయోగించండి. అనిన మయనవ 

మతాలక మరియు సిదాి ంతాలను తిరసకరించండి 
3. దేవుడు మరియు మనిషి పేరమను పర ంద్ండి 

మరియు నిలకపుకోండి 

ఈ ఉద్ామ సమయంలో వివిధ నాయకులు కెీసుత ను విశిసించే 
వారు ఆయనలో ఐకాం కావడానిక ిగల అవసరాల గుర ంచ తమ 
అవగాహనను అందించారు 
లాక్ 

a. రాషి్ ే మతానిన స్ాి పించడానికి మరియు అమలక 

చేయడానికి పరభుతాం దాారా చరిి హక్కకను 
తిరసకరించారు 

b. సహేతుక్మ ైన పరజలంద్రమ ఏకీభవించగల 
ముఖయమ ైన నమమకాల సమితిని బ ైబిల్ అందిసుి ంది: 

i. యిేసు యొక్క ద్ూత 

ii. యిేసు పరతయక్ష ఆజాలక 

c. క్రైసివులక ఏకీభవించని ముఖయమ ైనవి ఇతరులప ై 
బలవంతంగా రుదా్క్ూడద్ు 

 



వ సరు  
a. అనవసరమ ైన సిదాి ంతంప ై విభేదించడానికి 
అంగీక్రించండి 
బి. అనవసరమ ైన వాట్ి గురించి పో రాడడం మరియు 

వాదించడం మయనేయండి 
పరతేయక్ బదపిిసుి లక 

a. అనిన మతాలను తిరసకరించండి మరియు పరిపూరణ 
నియమంగా బ ైబిల్ ను మయతరమే 
ఉపయోగించండి, కానీ నమూనాప ై పూరిి 
ఒపపంద్ం అవసరం లసక్కండా 

బి. ఇది చటి్బది్త మరియు విభజనక్క దారి తీసుి ంది 
కాబట్ిి  ఖచిితమ ైన వివరాలను నివారించండి 

లయయండ్ మయర్క బదపిిసుి లక 

a. బ ైబిల్ ఎట్లవంట్ి వయతాయస్ాలక 
అనుమతించబడక్కండా ఖచిితమ ైన బూు పిరంట్స 

బి. బూు పిరంట్స నుండి విచలనం నిజమ ైన చరిి నుండి 
ఒక్రిని ఉంచుతుంది 

ఓ క్లీు/హగార్ు 
a. చరిికి కీరసుి  ఒక్కడే అధిపతి 

బి. కిరసిియన్ అనే పేరు మయతరమే ఆమోద్యోగయమ ైన 
పేరు 

సి. బ ైబిల్ విశ్ాాసం యొక్క ఏక్రక్ నియమం 

d. క్రైసివ పాతర చరిి ఫ లోషిప యొక్క ఏక్రక్ పరీక్ష 

e.వయకిిగత తీరుప హక్కక అంద్రి హక్కక. 
బదరిన్ స్ోి న్ 

a. కాంగ్రగేష్నల్ గవర్నన్ే 

బి. రమపం మరియు నిరామణాల క్ంట్ే పవితరమ ైన 
మరియు నీతివంతమ ైన జ్జవనశ్ రలి పరా రంభ చరిి 
యొక్క జ్జవనశ్ రలిని పునరుది్రించడం 

సి. ఒక్ నిరిాషి్ అభదయసం [ఆచారంగా] నొకిక చ పపడం క్ంట్ే 
కీరసుి లో సేాచే చాలయ ముఖయమ ైనది. 

కాంప బ ల్ 

a. పరధాన / ముఖయమ ైన నమమకాలక్క ఆమోదించబడిన 

పూరాద్రశనం జోడించబడింది. 



b. బ ైబిల్ వాసివాల పుసిక్ం (అభిపరా యయలక, 

సిదాి ంతాలక, న ైరమపయ సతాయలక లసదా శబా నిరాచనాలక 

కాద్ు) మరియు ఈ వాసివాలప ై హేతుబది్మ ైన 
విశ్ాాసం రమపర ందించబడింది మరియు 
నిరాచించబడుతుంది.  

c. సమేమళన సాయంపరతిపతిి 

d. పరతి సంఘంలో ప దా్ల సంఖయ 

e. వీకీు క్మూయనియన్ మరియు 

f. పాప విముకిి కోసం విశ్ాాసుల నిమజీనం 

g. పరభువు ఇలయ అంట్లనానడు, 

సమేమళనవాద్ులక 

a. పరజలక్క మయరిపడి అనుభవం అవసరం 

ఈ సుదీరఘ కాలంలో, వారు అనేక్ విధాలకగా విభేదించారు, గత 
బో ధ్నలక మరియు అభదయస్ాల సంబంధాలను ఇంకా 
త ంచుకోలసద్ు, వారి పరసుి త "చరిి" వారు తమ బ ైబిలోు  చదివిన 

చరిిలయ లసద్ని వారు గురిించారు. 
 
ఈ సంసకరిలక మరియు పునరుది్రణ వాద్ులలో 
చాలయమందికి ఉమమడిగా ఒక్ విష్యం ఉంట్,ే వారు బ ైబిల్ 
చరిిని సంసకరించాలని, పునరుది్రించాలని లసదా తిరిగి 
రావాలని మరియు ఇతర విశ్ాాసులంద్రితో ఐక్యంగా 
ఉండాలని మరియు క్రైసివులకగా మయతరమే ఉండాలని 
కోరుక్కనానరు. 
 
ఒక్ స్ారి ఐక్యత ఉంది, కానీ విభినన మరియు ధ్ుర వణ 
అభిపరా యయలక ఉద్భవించాయి: 
• బ ైబిల్ అనేది బూు పిరంట్స, రాజాయంగం లసదా నమూనా, ఇక్కడ 

వివరాలప ై పూరిి ఒపపంద్ం అవసరం లసద్ు. కీరసుి లో 
ఉననవారికి రమపం, నిరామణం మరియు ఖచిితమ ైన 
అవగాహనక్క క్ట్లి బడి ఉండట్ం క్ంట్ే మనుష్ుల మధ్య 
మరియు దేవుని ముంద్ు నీతిగా జ్జవించడం చాలయ 
ముఖయం. 

• బ ైబిల్ అనేది ఒక్ ఖచిితమ ైన బూు పిరంట్స, అది విచలనం 
లసక్కండా అనుసరించాలి. ఖచిితమ ైన బూు పిరంట్స యొక్క 



నాయక్కల వివరణ నుండి తపుపక్కనే వారు ఫ లోషిప 
చేయబడరు. పరయవస్ానంగా, బూు పిరంట్స యొక్క 
ఖచిితతాానిన నిరంతరం నిరాచించడం జరుగుతుంది, 
ఇది అసమమతి మరియు మరింత విభజనక్క 

దారితీసుి ంది. 
 

ఐకాంగా ఉండేంద్ుకుమరియు సహవాసంలో, సమసయలను 
పరా రినాపూరాక్ంగా పరిష్కరించాలి: 

1. సహవాసంలో ఉండవలసిన వయకిి యొక్క ఖచిితమ ైన 
అవగాహన స్ాి యిని ఎవరు నిరణయిస్ాి రు - దేవుడు 
లసదా మనిషి? 

2. కొనిన నాన్-గోస పల్ బో ధ్నప ై ఒక్రి వివరణ 

దేవునితో లసదా మరొక్ క్రైసివునితో మరొక్రి 
సహవాస్ానిన నిరణయించాలయ? 

3. ఒక్డు దేవునితో సహవాసంలో ఉండగలడా, కీరసుి లో 
ఇతరులతో ఉండలసడా? 

4. బ ైబిల్ ఒక్ విష్యంప ై మౌనంగా ఉంట్ే ఆ మౌనానికి ఒక్ 
విష్యం అవసరమయ లసదా దానిని నిషేధించాలయ? 

అలయగే, బ ైబిల్ దేనిన ైనా నిరేాశించినపుపడు దానికి 
వేరొక్ట్ి అవసరం లసద్ు లసదా నిషేధించద్ు. 

5. చరిి తండుర లక, సంసకరిలక, పునరుది్రణవాద్ులక లసదా 
నేట్ి రచయితల రచనలక దేవునితో లసదా అతని 

పిలు లతో మనిషి యొక్క సహవాస్ానికి ఒక్ ష్రతుగా 
ఉండవు. 

 
కొంత విజయయనిన స్ాధించిన తరాాత క్ూడా, కీర.శ. 100 

తరాాత వారి పూరీాక్కల వలె, వారు గత సిదాి ంతాలను 
మళిుంచడం మరియు అంగీక్రించడం మరియు కొతి 
మతాలను స్ాి పించడం లసదా పాత వాటి్ని పునఃస్ాి పన 
చేయడం పరా రంభించారు. 
 

ముగింపు 

 
చరితర అంతట్ద ఒక్ స్ాధారణ థ రడ్ నడుసుి ననట్లు  క్నిపిసిో్ ంది. 
పరతి తరం గత తరం యొక్క నమమకాలక మరియు 



ఆలోచనలను ఆక్రిిసుి ంది. నాయక్కలక మరియు లసదా 
రచయితలక తద్ుపరి తరం వారి ముగింపులను నమోద్ు 
చేస్ాి రు. కొనిన అంగీక్రించబడినవి మరికొంద్రు వారి పూరా 

అవగాహనలక మరియు భదవనల ఆధారంగా 
తిరసకరించవచుి. మ డిసిన్, క్ంపూయట్రుు , క్మిసరి ,ే ఫిజక్ే 
మరియు గణ తం వంట్ి త లియని పరపంచంలో ఈ పరకిరయ 
ఖచిితంగా అవసరం, అక్కడ లసని లసదా ఎపుపడూ వ లు డించని 
పరమయణం. అంద్ువలు , పరతి జాా నం ఒక్ బిలిుంగ్ బదు క్. 
 
ఈ అధ్యయనం వారి తరానికి చ ందిన పురుష్ులక మరియు 
నాయక్కలక దేవుని నుండి వచిిన పదాలను పూరిిగా 
అధ్యయనం చేయడం క్ంట్ే గతంలోని "నేరుిక్కనన 
పురుష్ుల" అభిపరా యయలను అంగీక్రిస్ాి రని తేలింది. 
గమనించండి. 
 
1. జసిిన్ మయరిిర్ స్ో క్రట్ీస్ మరియు పేు ట్డల శిష్ుయడు 

మరియు గరంధాల విష్యంలో తనను తాను బదగా సిది్ం 
చేసుక్కననట్లు  క్నిపించలసద్ు. 

2. లియోన్ే క్క చ ందిన ఇరేనియస్ ది ష పర్ు ఆఫ్ హెరామస్ ప ై 
గరంథంగా ఆధారపడాు డు. 

3. ఆరిజ్న్ తనక్క హీబూర  భదష్ప ై ఉనన జాా నం నుండి 
స పాి జంట్స ను సరిదిదాా డు. కానీ అతని సిో్ యిక్, నియో-
ప ైథాగోరియన్ మరియు పాు ట్డనిక్ నమమకాలక అతని 
హేతువును మబుబగా చేశ్ాయి. 

4. ఆంబోర స్ యొక్క వేదాంతశ్ాసింై ఆరిజ్న్ దాారా 
గణనీయంగా పరభదవితమ ైంది. 

5. అగసిిన్ సిసిరోను మ చుిక్కనానడు మరియు అతనిని 
ఇతర పురాతన రచయితలంద్రి క్ంట్ే ఉననతంగా 
నిలిపాడు మరియు అతని ఆతమ మరియు శరీర విశ్ాాసం 

యొక్క ద్ాంద్ా వయవసిను నిలకపుక్కనానడు. 
6. బ ైబిల్ ను ఆంగుంలోకి అనువదించడంలో వికిుఫ్ జ్రోమ్ 

యొక్క లోపభూయిషి్ లయట్ిన్ వలస్ ట్స ప ై ఆధారపడాు డు, 

అది అతనికి అంద్ుబదట్లలో ఉండేది. 



7. లూథర్ అనుమయనాసపద్ంగా ఉండట్ం మరియు 
పరతిదానిని పరీక్షించడం నేరిపంచబడాు డు, కానీ ఇపపట్ికీ 
చాలయ "చరిి ఫాద్ర్ే" బో ధ్నలను అంగీక్రించాడు. 

8. జాన్ కాలిాన్ తరచుగా అగసరిన్ మరియు ఆంబోర స్ 

బో ధ్నలను ఉట్ంకించేవాడు. 
9. జాన్ లయక్ బో ధ్నలక థామస్ మరియు అలెగాీ ండర్ 

కాంప బ ల్ లను పరభదవితం చేశ్ాయి. 
 
కీరసుి ను తిరసకరించడానికి మరియు మరొక్ సువారిను 
అంగీక్రించడానికి లసదా కొనిన ఇతర మత సిదాి ంతాలక్క 
అనుగుణంగా ఉండట్దనికి నిరాక్రించినంద్ుక్క కీరసుి ను 
నమేమవారు హ ంసించబడాు రు; ఎ) జుడాయిజం, బి) 
ఇంపరరియల్ రోమ్ లో ఉననపుపడు పాగన్ లసదా చక్రవరిి 
ఆరాధ్న, సి) మధ్య లసదా చీక్ట్ి యుగాలలో మరియు 
తరువాత కాథలిక్కకలక లసదా డి) సంసకరణ మరియు 

పునరుది్రణ యుగాలలో కాథలిక్కకలక మరియు 
పర ర ట్ెసింట్ిజం. 
 
ద ైవిక్ంగా వ లు డి చేయబడిన జాా నంప ై ఆధారపడట్ం దాారా 
దేవుని చితిం గురించి మరింత ఖచిితమ ైన జాా నానిన 
మరియు అవగాహనను పర ంద్వచుి. 
 
వంద్ల సంవతేరాలలో హ ంస దాారా చాలయ మంది బ ైబిలకను 
మయతరమే ఉపయోగించి దేవుని ద్గ్రక్క తిరిగి రావడానికి 
పరయతినంచారు. గత 200 సంవతేరాలకగా అభిపరా యం లసదా 
వాయఖయయనంలో అనేక్ భేదాలక ఉనానయి, అవి వ లు డి 
చేయబడిన సతయం వలె అదే సిి తిని ఉంచినపుపడు కొతి 

మతపరమ ైన సంసిలక ఏరపడాు యి. వారు తమను తాము 
పరశినంచుకోవడం దాారా సమసయలో భదగమయ కాదా అని 
నిరాి రించుకోవాలి “నా తీరామనాలను చేరుకోవడంలో అది ఏమి 
చ బుతుందర  త లకసుకోవడానికి నేను వయకిిగతంగా లసఖనాలను 
శ్ోధించానా? లసదా, నా 'బ ైబిల్ సిదాి ంతం' క్నుగొనబడి, నా 
నమమక్ం మరియు ముగింపుక్క అనుగుణంగా 
అనాయించబడుతుందర  లసదర  త లకసుకోవడానికి నేను 
బ ైబిల్ ను శ్ోధించానా. 



 
ఈ కిరందివి కొనిన స్ాపేక్ష ఇట్ీవలి బో ధ్నల జాబితాను 
ద్ృఢంగా విశాసించాయి మరియు ఫ లోషిప ను పరీక్షించాయి. 
వాట్ిలో చాలయ వరక్క పూరిిగా లసదా పాక్షిక్ంగా 
తిరసకరించబడాు యి. 
• పరభువు భోజనం యొక్క “చిహానలక” తపపనిసరిగా 

క్పపబడి ఉండాలి. 
• పరభువు రాతిర భోజనంలో ఉపయోగించే రొట్ెి  తపపనిసరిగా 

గోధ్ుమ పిండితో తయయరు చేయబడాలి, పరా రిన తరాాత 
మరియు సభుయలక్క పంచిప ట్ేి  ముంద్ు విరిచాలి. 

• క్పుప, తీగ యొక్క పండు, తపపనిసరిగా పులియబ ట్ిిన 
వ ైన్. 

• ఒక్ క్పుప మయతరమే ఉపయోగించబడద్ు, వయకిిగత 
క్పుపలక కాద్ు. 

• బ ైబిల్ తరగతులక చరిిని విభజస్ాి యి, కాబట్ిి  ఆచరణ 
స్ాధ్యం కాద్ు. 

• భగవంతుని ఆరాధ్నగా పాడట్ంలో సంగీత వాయిద్యం 
లసదా స్ామరసయంతో కాక్కండా కీరినలక ఉండాలి. 

• మహ ళలక సమయవేశమ ైనపుపడు వారి తలప ై జుట్లి  
కాక్కండా వేరే వాట్ితో క్పుపకోవాలి. 

• మహ ళలక తమ జుట్లి ను క్తిిరించలసరు లసదా 
క్తిిరించలసరు. 

• క్రసిైవుల సమేమళనాలక సాంత భవనాలను క్లిగి ఉండవు. 
• "చరిి భవనం" లోపల భోజనం చేయరాద్ు. 
• స్ర ంత జమ్, ఫాయమిలీ లెైఫ్ స ంట్రుు , కాయంపులక పాపం. 
• క్రైసివులక కిరసమస్ లో పాలగ్ నలసరు. 
• మిక్ట్ సిామిమంగ్ పాపం కాబట్ిి  తట్లి కోలసము. 
• ఎలయంట్ి నృతయం చేసినా పాపమే. 
• పరభుతాంలో పాలగ్ నడం, ఓట్ల వేయడం క్ూడా పాపమే. 
• స్ాయుధ్ ద్ళ్లలలో సేవ చేయడం పాపం. 
• చరిి అనుబంధ్ పాఠశ్ాలలక మరియు క్ళ్లశ్ాలలక్క 

విరాళ్లలక పాపం. 



• బ ైబిల్ కాక్కండా ఇతర స్ాహ తాయలను ఉపయోగించడం 
తపుప. 

• చరిి పేరు ఎట్లవంట్ి స్ాి నం లసక్కండా తపపనిసరిగా 
"______" అయి ఉండాలి. 
• ఏద ైనా ఆలకహాల్ పానీయం తాగడం పాపం. 
• ఎలయంట్ి పర గాక్క వాడినా పాపం. 
• జాతుల మధ్య వివాహం బ ైబిల్ కాద్ు. 
• క్రైసివులక బదనిసలను క్లిగి ఉండడానిన బ ైబిల్ 

నిషేధిసుి ంది. 
• చరిిలక ఏ పరయతనంలోనూ కారోపరేట్స చేయలసవు. 
• సమేమళనాలక క్రమ పది్తిలో ఒక్ బో ధ్క్కడిని 
నియమించుకోలసవు. 
• ఒక్ సమయంలో బహుళ పాట్ల నాయక్కలక వినోద్ం 
కాబట్ిి  పాపం. 

చాలయ మంది భక్కి లక, గత మరియు పరసుి త, వారి వివరణలక 
దేవుని ఖచిితమ ైన సంక్లపమని నముమతారు. 
అయినపపట్ికీ, తద్ుపరి అధ్యయనం తరాాత చాలయమంది 
పూరిిగా లసదా పాక్షిక్ంగా తిరసకరించబడాు రు. ఏమి మయరింది? 

ఇది బ ైబిల్ లసదా మనిషి యొక్క వివరణ? ఇపుపడు మనక్క 

అనిన సతాయలక త లకస్ా? దేవునితో సహవాసం యొక్క 
పరిసిి తులక అని మనం గట్ిిగా పట్లి క్కననది రాబో యిే 
తరాలలో తపుప అని నిరమపించబడుతుందా? మన 
నమమకాలక మనం నేరుికోలసనంత అంతిమంగా ఉనానయయ? 

కీరసుి  సువారి లసదా సువారి: 
a. దేవుడు, నజరేయుడ ైన యిేసు వలె, మయనవుడు కానీ 
పాపము లసనివాడు, అరిపంచాడు 

అతని భలతిక్ శరీరం దేవునికి రకి్ తాయగం, 

పాపపరిహారారిం, పాపం త లగింపు కోసం. 
బి. అతని ఖననం మరియు తద్ుపరి పునరుతాి నం 

మరణం యొక్క విజయం. 
సి. తండిర అయిన దేవునితో అతని పూరా నివాస్ానికి 
తిరిగి వ ళీడం. 



అతని మరణంలో పాతిప టి్బడట్ం దాారా ఆయనప ై నమమక్ం 
ఉంచిన వారు కొతి ఆధాయతిమక్ జ్జవులకగా పునరుతాి నం 

చేయబడతారు. వారు కీరసుి  మరియు అతని అపర సిలకల 
బో ధ్లను (సిదాి ంతాలను) జ్జవించడం దాారా (నడవడం) 
దాారా దేవుని పో లిక్, సారమపం మరియు సాభదవంలోక ి
ఎద్ుగుతారు మరియు కొనిన ఇతర బో ధ్నలప ై కొంత 
భిననమ ైన అవగాహన ఉననపపట్ికీ, దేవునితో మరియు 
కీరసుి లోని ఇతరులంద్రితో సహవాసంలో ఉంట్దరు. సువారి 
క్ంట్ే. 
  
మనం లసఖనాలను శరది్గా అధ్యయనం చేయయలి, దానిలోని 
సతాయలను అంగీక్రించాలి మరియు అది మనలిన ఎక్కడికి 
నడిపించినా దానిని అనుసరించడానికి సిది్ంగా ఉండాలి.. 
 
అధాయయం 7 

స్ారాంశం 

a.  
 

సంసకరిల కొనిన బో ధ్నలక మరియు అభదయస్ాలక 

4. వికిుఫ్ 

1. కీరసుి  చరిికి అధిపతి 

2. చరిి నాయక్కలక న ైతిక్ంగా ఉండాలి - స్ాి నం 

కొనుగోలక చేయక్ూడద్ు 

3. బ ైబిల్ మనిషికి మయతరమే అధికారం - కాథలిక్ చరిి 
కాద్ు 

4. చరిి నాయక్కల యొక్క ర్ండు ఆదేశ్ాలక మయతరమే - 
ప దా్లక మరియు డీక్నుు  

5. లూథర్ 

1. క్రైసివునికి బ ైబిల్ మయతరమే అంతిమ అధికారం 

 
పునరుది్రణ 

18వ శతాబాపు పరా రంభంలో అనేక్మంది మత ప దా్లక 
ఒక్రికొక్రు సాతంతరంగా ఉనానరు, వార ి మతాలలోని 

అనేక్ సంఘయలలో అనేక్ భిననమ ైన బో ధ్నలక మరియు 
అభదయస్ాలక ఎలయ బ ైబిల్ చర్ి అని పరశినంచడం 



పరా రంభించారు. దేవుడు ఐక్యతను కోరుక్కంట్లనానడని 
వారు వాదించారు, కాబట్ిి  పరతి ఒక్కరమ కేవలం బ ైబిల్ 
మరియు బ ైబిల్ వ ైపు మయతరమే తిరిగి మయనవునికి దేవుని 
ఉపదేశ్ానిన క్నుగొనలసరు. వాసివానికి, ఇది లూకా 8లోని 
వితుి వాడు యొక్క ఉపమయనం యొక్క అరింగా 
క్నిపిసుి ంది. వాకాయనికి తిరిగి రావడం మరియు దానిని 
మంచి మరియు నిజాయితీగల హృద్యయలలో నాట్డం 
దాారా,మనుషుాల నియంతాణ నుండ ి మర యు, వార  
మత్ాలు మర యు సిదాధ ంత్ాల నుండి విముకిత, ఇద ి
విధ్ేయులెైన పాజ్లను, క్రైసతవులను, యేసు సాా పించన 
చర ిని ఉతాతిత  చేసుత ంది. 

 
పునరుది్రణ ఉద్యమం యొక్క గుండ  విశ్ాాసులను ఏక్ం 
చేయడం: 

4. మతానిన అమలక చేయడానికి పరభుతాానిన 
ఉపయోగించడం మయనేయండి 

5. గరంథానిన మయతరమే ఉపయోగించండి. అనిన మయనవ 

మతాలక మరియు సిదాి ంతాలను తిరసకరించండి 
6. దేవుడు మరియు మనిషి పేరమను పర ంద్ండి 

మరియు నిలకపుకోండి 

ఈ ఉద్ామ సమయంలో వివిధ నాయకులు కెీసుత ను విశిసించే 
వారు ఆయనలో ఐకాం కావడానికి గల అవసరాల గుర ంచ తమ 
అవగాహనను అందించారు 
లాక్ 

f. రాషి్ ే మతానిన స్ాి పించడానికి మరియు అమలక 

చేయడానికి పరభుతాం దాారా చరిి హక్కకను 
తిరసకరించారు 

g. సహేతుక్మ ైన పరజలంద్రమ ఏకీభవించగల 
ముఖయమ ైన నమమకాల సమితిని బ ైబిల్ అందిసుి ంది: 

i. యిేసు యొక్క ద్ూత 

ii. యిేసు పరతయక్ష ఆజాలక 

h. క్రైసివులక ఏకీభవించని ముఖయమ ైనవి ఇతరులప ై 
బలవంతంగా రుదా్క్ూడద్ు 

 



వ సరు  
a. అనవసరమ ైన సిదాి ంతంప ై విభేదించడానికి 
అంగీక్రించండి 
బి. అనవసరమ ైన వాట్ి గురించి పో రాడడం మరియు 

వాదించడం మయనేయండి 
పరతేయక్ బదపిిసుి లక 

a. అనిన మతాలను తిరసకరించండి మరియు పరిపూరణ 
నియమంగా బ ైబిల్ ను మయతరమే 
ఉపయోగించండి, కానీ నమూనాప ై పూరిి 
ఒపపంద్ం అవసరం లసక్కండా 

బి. ఇది చటి్బది్త మరియు విభజనక్క దారి తీసుి ంది 
కాబట్ిి  ఖచిితమ ైన వివరాలను నివారించండి 

లయయండ్ మయర్క బదపిిసుి లక 

a. బ ైబిల్ ఎట్లవంట్ి వయతాయస్ాలక 
అనుమతించబడక్కండా ఖచిితమ ైన బూు పిరంట్స 

బి. బూు పిరంట్స నుండి విచలనం నిజమ ైన చరిి నుండి 
ఒక్రిని ఉంచుతుంది 

ఓ క్లీు/హగార్ు 
a. చరిికి కీరసుి  ఒక్కడే అధిపతి 

బి. కిరసిియన్ అనే పేరు మయతరమే ఆమోద్యోగయమ ైన 
పేరు 

సి. బ ైబిల్ విశ్ాాసం యొక్క ఏక్రక్ నియమం 

i. క్రైసివ పాతర చరిి ఫ లోషిప యొక్క ఏక్రక్ పరీక్ష 

j. వయకిిగత తీరుప హక్కక అంద్రి హక్కక. 
బదరిన్ స్ోి న్ 

a. కాంగ్రగేష్నల్ గవర్నన్ే 

బి. రమపం మరియు నిరామణాల క్ంట్ే పవితరమ ైన 
మరియు నీతివంతమ ైన జ్జవనశ్ రలి పరా రంభ చరిి 
యొక్క జ్జవనశ్ రలిని పునరుది్రించడం 

సి. ఒక్ నిరిాషి్ అభదయసం [ఆచారంగా] నొకిక చ పపడం క్ంట్ే 
కీరసుి లో సేాచే చాలయ ముఖయమ ైనది. 

కాంప బ ల్ 

h. పరధాన / ముఖయమ ైన నమమకాలక్క ఆమోదించబడిన 

పూరాద్రశనం జోడించబడింది. 



i. బ ైబిల్ వాసివాల పుసిక్ం (అభిపరా యయలక, 

సిదాి ంతాలక, న ైరమపయ సతాయలక లసదా శబా నిరాచనాలక 
కాద్ు) మరియు ఈ వాసివాలప ై హేతుబది్మ ైన 
విశ్ాాసం రమపర ందించబడింది మరియు 
నిరాచించబడుతుంది.  

j. సమేమళన సాయంపరతిపతిి 

k. పరతి సంఘంలో ప దా్ల సంఖయ 
l. వీకీు క్మూయనియన్ మరియు 

m. పాప విముకిి కోసం విశ్ాాసుల నిమజీనం 

n. పరభువు ఇలయ అంట్లనానడు, 

సమేమళనవాద్ులక 

a. పరజలక్క మయరిపడి అనుభవం అవసరం 

ఈ సుదీరఘ కాలంలో, వారు అనేక్ విధాలకగా విభేదించారు, గత 
బో ధ్నలక మరియు అభదయస్ాల సంబంధాలను ఇంకా 
త ంచుకోలసద్ు, వారి పరసుి త "చరిి" వారు తమ బ ైబిలోు  చదివిన 

చరిిలయ లసద్ని వారు గురిించారు. 
 
ఈ సంసకరిలక మరియు పునరుది్రణ వాద్ులలో 
చాలయమందికి ఉమమడిగా ఒక్ విష్యం ఉంట్,ే వారు బ ైబిల్ 
చరిిని సంసకరించాలని, పునరుది్రించాలని లసదా తిరిగి 
రావాలని మరియు ఇతర విశ్ాాసులంద్రితో ఐక్యంగా 
ఉండాలని మరియు క్రైసివులకగా మయతరమే ఉండాలని 
కోరుక్కనానరు. 
 
ఒక్ స్ారి ఐక్యత ఉంది, కానీ విభినన మరియు ధ్ుర వణ 
అభిపరా యయలక ఉద్భవించాయి: 
• బ ైబిల్ అనేది బూు పిరంట్స, రాజాయంగం లసదా నమూనా, ఇక్కడ 

వివరాలప ై పూరిి ఒపపంద్ం అవసరం లసద్ు. కీరసుి లో 
ఉననవారికి రమపం, నిరామణం మరియు ఖచిితమ ైన 
అవగాహనక్క క్ట్లి బడి ఉండట్ం క్ంట్ే మనుష్ుల మధ్య 
మరియు దేవుని ముంద్ు నీతిగా జ్జవించడం చాలయ 
ముఖయం. 

• బ ైబిల్ అనేది ఒక్ ఖచిితమ ైన బూు పిరంట్స, అది విచలనం 
లసక్కండా అనుసరించాలి. ఖచిితమ ైన బూు పిరంట్స యొక్క 



నాయక్కల వివరణ నుండి తపుపక్కనే వారు ఫ లోషిప 
చేయబడరు. పరయవస్ానంగా, బూు పిరంట్స యొక్క 
ఖచిితతాానిన నిరంతరం నిరాచించడం జరుగుతుంది, 
ఇది అసమమతి మరియు మరింత విభజనక్క 

దారితీసుి ంది. 
 

ఐకాంగా ఉండేంద్ుకుమరియు సహవాసంలో, సమసయలను 
పరా రినాపూరాక్ంగా పరిష్కరించాలి: 

6. సహవాసంలో ఉండవలసిన వయకిి యొక్క ఖచిితమ ైన 
అవగాహన స్ాి యిని ఎవరు నిరణయిస్ాి రు - దేవుడు 
లసదా మనిషి? 

7. కొనిన నాన్-గోస పల్ బో ధ్నప ై ఒక్రి వివరణ 

దేవునితో లసదా మరొక్ క్రైసివునితో మరొక్రి 
సహవాస్ానిన నిరణయించాలయ? 

8. ఒక్డు దేవునితో సహవాసంలో ఉండగలడా, కీరసుి లో 
ఇతరులతో ఉండలసడా? 

9. బ ైబిల్ ఒక్ విష్యంప ై మౌనంగా ఉంట్ే ఆ మౌనానికి ఒక్ 
విష్యం అవసరమయ లసదా దానిని నిషేధించాలయ? 

అలయగే, బ ైబిల్ దేనిన ైనా నిరేాశించినపుపడు దానికి 
వేరొక్ట్ి అవసరం లసద్ు లసదా నిషేధించద్ు. 

10. చరిి తండుర లక, సంసకరిలక, పునరుది్రణవాద్ులక లసదా 
నేట్ి రచయితల రచనలక దేవునితో లసదా అతని 
పిలు లతో మనిషి యొక్క సహవాస్ానికి ఒక్ ష్రతుగా 
ఉండవు. 

 
కొంత విజయయనిన స్ాధించిన తరాాత క్ూడా, కీర.శ. 100 

తరాాత వారి పూరీాక్కల వలె, వారు గత సిదాి ంతాలను 
మళిుంచడం మరియు అంగీక్రించడం మరియు కొతి 
మతాలను స్ాి పించడం లసదా పాత వాటి్ని పునఃస్ాి పన 
చేయడం పరా రంభించారు. 
 

ముగింపు 

 
చరితర అంతట్ద ఒక్ స్ాధారణ థ రడ్ నడుసుి ననట్లు  క్నిపిసిో్ ంది. 
పరతి తరం గత తరం యొక్క నమమకాలక మరియు 



ఆలోచనలను ఆక్రిిసుి ంది. నాయక్కలక మరియు లసదా 
రచయితలక తద్ుపరి తరం వారి ముగింపులను నమోద్ు 
చేస్ాి రు. కొనిన అంగీక్రించబడినవి మరికొంద్రు వారి పూరా 

అవగాహనలక మరియు భదవనల ఆధారంగా 
తిరసకరించవచుి. మ డిసిన్, క్ంపూయట్రుు , క్మిసరి ,ే ఫిజక్ే 
మరియు గణ తం వంట్ి త లియని పరపంచంలో ఈ పరకిరయ 
ఖచిితంగా అవసరం, అక్కడ లసని లసదా ఎపుపడూ వ లు డించని 
పరమయణం. అంద్ువలు , పరతి జాా నం ఒక్ బిలిుంగ్ బదు క్. 
 
ఈ అధ్యయనం వారి తరానికి చ ందిన పురుష్ులక మరియు 
నాయక్కలక దేవుని నుండి వచిిన పదాలను పూరిిగా 
అధ్యయనం చేయడం క్ంట్ే గతంలోని "నేరుిక్కనన 
పురుష్ుల" అభిపరా యయలను అంగీక్రిస్ాి రని తేలింది. 
గమనించండి. 
 
10. జసిిన్ మయరిిర్ స్ో క్రట్ీస్ మరియు పేు ట్డల శిష్ుయడు 

మరియు గరంధాల విష్యంలో తనను తాను బదగా సిది్ం 
చేసుక్కననట్లు  క్నిపించలసద్ు. 

11. లియోన్ే క్క చ ందిన ఇరేనియస్ ది ష పర్ు ఆఫ్ 
హెరామస్ ప ై గరంథంగా ఆధారపడాు డు. 

12. ఆరిజ్న్ తనక్క హీబూర  భదష్ప ై ఉనన జాా నం నుండి 
స పాి జంట్స ను సరిదిదాా డు. కానీ అతని సిో్ యిక్, నియో-
ప ైథాగోరియన్ మరియు పాు ట్డనిక్ నమమకాలక అతని 
హేతువును మబుబగా చేశ్ాయి. 

13. ఆంబోర స్ యొక్క వేదాంతశ్ాసింై ఆరిజ్న్ దాారా 
గణనీయంగా పరభదవితమ ైంది. 

14. అగసిిన్ సిసిరోను మ చుిక్కనానడు మరియు 

అతనిని ఇతర పురాతన రచయితలంద్రి క్ంట్ే 
ఉననతంగా నిలిపాడు మరియు అతని ఆతమ మరియు 
శరీర విశ్ాాసం యొక్క ద్ాంద్ా వయవసిను 
నిలకపుక్కనానడు. 

15. బ ైబిల్ ను ఆంగుంలోకి అనువదించడంలో వికిుఫ్ 

జ్రోమ్ యొక్క లోపభూయిషి్ లయట్ిన్ వలస్ ట్స ప ై 
ఆధారపడాు డు, అది అతనికి అంద్ుబదట్లలో ఉండేది. 



16. లూథర్ అనుమయనాసపద్ంగా ఉండట్ం మరియు 
పరతిదానిని పరీక్షించడం నేరిపంచబడాు డు, కానీ ఇపపట్ికీ 
చాలయ "చరిి ఫాద్ర్ే" బో ధ్నలను అంగీక్రించాడు. 

17. జాన్ కాలిాన్ తరచుగా అగసరిన్ మరియు ఆంబోర స్ 

బో ధ్నలను ఉట్ంకించేవాడు. 
18. జాన్ లయక్ బో ధ్నలక థామస్ మరియు 

అలెగాీ ండర్ కాంప బ ల్ లను పరభదవితం చేశ్ాయి. 
 
కీరసుి ను తిరసకరించడానికి మరియు మరొక్ సువారిను 
అంగీక్రించడానికి లసదా కొనిన ఇతర మత సిదాి ంతాలక్క 
అనుగుణంగా ఉండట్దనికి నిరాక్రించినంద్ుక్క కీరసుి ను 
నమేమవారు హ ంసించబడాు రు; ఎ) జుడాయిజం, బి) 
ఇంపరరియల్ రోమ్ లో ఉననపుపడు పాగన్ లసదా చక్రవరిి 
ఆరాధ్న, సి) మధ్య లసదా చీక్ట్ి యుగాలలో మరియు 
తరువాత కాథలిక్కకలక లసదా డి) సంసకరణ మరియు 

పునరుది్రణ యుగాలలో కాథలిక్కకలక మరియు 
పర ర ట్ెసింట్ిజం. 
 
ద ైవిక్ంగా వ లు డి చేయబడిన జాా నంప ై ఆధారపడట్ం దాారా 
దేవుని చితిం గురించి మరింత ఖచిితమ ైన జాా నానిన 
మరియు అవగాహనను పర ంద్వచుి. 
 
వంద్ల సంవతేరాలలో హ ంస దాారా చాలయ మంది బ ైబిలకను 
మయతరమే ఉపయోగించి దేవుని ద్గ్రక్క తిరిగి రావడానికి 
పరయతినంచారు. గత 200 సంవతేరాలకగా అభిపరా యం లసదా 
వాయఖయయనంలో అనేక్ భేదాలక ఉనానయి, అవి వ లు డి 
చేయబడిన సతయం వలె అదే సిి తిని ఉంచినపుపడు కొతి 

మతపరమ ైన సంసిలక ఏరపడాు యి. వారు తమను తాము 
పరశినంచుకోవడం దాారా సమసయలో భదగమయ కాదా అని 
నిరాి రించుకోవాలి “నా తీరామనాలను చేరుకోవడంలో అది ఏమి 
చ బుతుందర  త లకసుకోవడానికి నేను వయకిిగతంగా లసఖనాలను 
శ్ోధించానా? లసదా, నా 'బ ైబిల్ సిదాి ంతం' క్నుగొనబడి, నా 
నమమక్ం మరియు ముగింపుక్క అనుగుణంగా 
అనాయించబడుతుందర  లసదర  త లకసుకోవడానికి నేను 
బ ైబిల్ ను శ్ోధించానా. 



 
ఈ కిరందివి కొనిన స్ాపేక్ష ఇట్ీవలి బో ధ్నల జాబితాను 
ద్ృఢంగా విశాసించాయి మరియు ఫ లోషిప ను పరీక్షించాయి. 
వాట్ిలో చాలయ వరక్క పూరిిగా లసదా పాక్షిక్ంగా 
తిరసకరించబడాు యి. 
• పరభువు భోజనం యొక్క “చిహానలక” తపపనిసరిగా 

క్పపబడి ఉండాలి. 
• పరభువు రాతిర భోజనంలో ఉపయోగించే రొట్ెి  తపపనిసరిగా 

గోధ్ుమ పిండితో తయయరు చేయబడాలి, పరా రిన తరాాత 
మరియు సభుయలక్క పంచిప ట్ేి  ముంద్ు విరిచాలి. 

• క్పుప, తీగ యొక్క పండు, తపపనిసరిగా పులియబ ట్ిిన 
వ ైన్. 

• ఒక్ క్పుప మయతరమే ఉపయోగించబడద్ు, వయకిిగత 
క్పుపలక కాద్ు. 

• బ ైబిల్ తరగతులక చరిిని విభజస్ాి యి, కాబట్ిి  ఆచరణ 
స్ాధ్యం కాద్ు. 

• భగవంతుని ఆరాధ్నగా పాడట్ంలో సంగీత వాయిద్యం 
లసదా స్ామరసయంతో కాక్కండా కీరినలక ఉండాలి. 

• మహ ళలక సమయవేశమ ైనపుపడు వారి తలప ై జుట్లి  
కాక్కండా వేరే వాట్ితో క్పుపకోవాలి. 

• మహ ళలక తమ జుట్లి ను క్తిిరించలసరు లసదా 
క్తిిరించలసరు. 

• క్రసిైవుల సమేమళనాలక సాంత భవనాలను క్లిగి ఉండవు. 
• "చరిి భవనం" లోపల భోజనం చేయరాద్ు. 
• స్ర ంత జమ్, ఫాయమిలీ లెైఫ్ స ంట్రుు , కాయంపులక పాపం. 
• క్రైసివులక కిరసమస్ లో పాలగ్ నలసరు. 
• మిక్ట్ సిామిమంగ్ పాపం కాబట్ిి  తట్లి కోలసము. 
• ఎలయంట్ి నృతయం చేసినా పాపమే. 
• పరభుతాంలో పాలగ్ నడం, ఓట్ల వేయడం క్ూడా పాపమే. 
• స్ాయుధ్ ద్ళ్లలలో సేవ చేయడం పాపం. 
• చరిి అనుబంధ్ పాఠశ్ాలలక మరియు క్ళ్లశ్ాలలక్క 

విరాళ్లలక పాపం. 



• బ ైబిల్ కాక్కండా ఇతర స్ాహ తాయలను ఉపయోగించడం 
తపుప. 

• చరిి పేరు ఎట్లవంట్ి స్ాి నం లసక్కండా తపపనిసరిగా 
"______" అయి ఉండాలి. 
• ఏద ైనా ఆలకహాల్ పానీయం తాగడం పాపం. 
• ఎలయంట్ి పర గాక్క వాడినా పాపం. 
• జాతుల మధ్య వివాహం బ ైబిల్ కాద్ు. 
• క్రైసివులక బదనిసలను క్లిగి ఉండడానిన బ ైబిల్ 

నిషేధిసుి ంది. 
• చరిిలక ఏ పరయతనంలోనూ కారోపరేట్స చేయలసవు. 
• సమేమళనాలక క్రమ పది్తిలో ఒక్ బో ధ్క్కడిని 
నియమించుకోలసవు. 
• ఒక్ సమయంలో బహుళ పాట్ల నాయక్కలక వినోద్ం 
కాబట్ిి  పాపం. 

చాలయ మంది భక్కి లక, గత మరియు పరసుి త, వారి వివరణలక 
దేవుని ఖచిితమ ైన సంక్లపమని నముమతారు. 
అయినపపట్ికీ, తద్ుపరి అధ్యయనం తరాాత చాలయమంది 
పూరిిగా లసదా పాక్షిక్ంగా తిరసకరించబడాు రు. ఏమి మయరింది? 

ఇది బ ైబిల్ లసదా మనిషి యొక్క వివరణ? ఇపుపడు మనక్క 

అనిన సతాయలక త లకస్ా? దేవునితో సహవాసం యొక్క 
పరిసిి తులక అని మనం గట్ిిగా పట్లి క్కననది రాబో యిే 
తరాలలో తపుప అని నిరమపించబడుతుందా? మన 
నమమకాలక మనం నేరుికోలసనంత అంతిమంగా ఉనానయయ? 

కీరసుి  సువారి లసదా సువారి: 
a. దేవుడు, నజరేయుడ ైన యిేసు వలె, మయనవుడు కానీ 
పాపము లసనివాడు, అరిపంచాడు 

అతని భలతిక్ శరీరం దేవునికి రకి్ తాయగం, 

పాపపరిహారారిం, పాపం త లగింపు కోసం. 
బి. అతని ఖననం మరియు తద్ుపరి పునరుతాి నం 

మరణం యొక్క విజయం. 
సి. తండిర అయిన దేవునితో అతని పూరా నివాస్ానికి 
తిరిగి వ ళీడం. 



అతని మరణంలో పాతిప టి్బడట్ం దాారా ఆయనప ై నమమక్ం 
ఉంచిన వారు కొతి ఆధాయతిమక్ జ్జవులకగా పునరుతాి నం 

చేయబడతారు. వారు కీరసుి  మరియు అతని అపర సిలకల 
బో ధ్లను (సిదాి ంతాలను) జ్జవించడం దాారా (నడవడం) 
దాారా దేవుని పో లిక్, సారమపం మరియు సాభదవంలోక ి
ఎద్ుగుతారు మరియు కొనిన ఇతర బో ధ్నలప ై కొంత 
భిననమ ైన అవగాహన ఉననపపట్ికీ, దేవునితో మరియు 
కీరసుి లోని ఇతరులంద్రితో సహవాసంలో ఉంట్దరు. సువారి 
క్ంట్ే.   
మనం లసఖనాలను శరది్గా అధ్యయనం చేయయలి, దానిలోని 
సతాయలను అంగీక్రించాలి మరియు అది మనలిన ఎక్కడికి 
నడిపించినా దానిని అనుసరించడానికి సిది్ంగా ఉండాలి.. 

 
 
 

 
 

 

 


