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వాటి యొక్క  ఖచి్చ తతా్వ న్స్ే  గుర్తంచడాన్స్కి మీరు మీ బైబిల్్న అధ్ూ యనం చేయాలన్స్ మేము సిఫారుట  
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మర్యు బోధ్నలన ఎలుప్పప డూ ధ్ృవీక్ర్ంచాలి. ఏదైనా బోధ్న యొక్క  సత్వూ న్స్ే  తన్స్ఖీ చేయడాన్స్కి, 

వివిధ్ బైబిల్ అనవాదాలన చదవండి, తెలియన్స్ ప్దాలు లేదా ప్దబంధాల అరా్గన్స్ే  తెలుస్తకోవడాన్స్కి 
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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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     Biblical Teachings & Practices After A.D. 100 

Introduction 
Many non-Biblical teachings, practices and 

interpretations have their roots in practices of the 

mystical and mythological religions and were 

introduced around 100 AD. This study identifies 

some of these early teachings and interpretations. 

Perhaps you have observed variations of some of 

them in practice today. 

 

NOTE: 

1. If Christians are not diligent in their study 

of the Bible but relying upon their 

preachers to do their interpreting for them, 

they may believe things that sound right 

but are only partially true. 

2. In one generation error can creep into 

practices and beliefs 

3. Quoting a ‘church fathers’ personal 

opinion about a Biblical truth to prove 

one’s own belief is not the same as 

quoiting the Bible.  

4. No one has a perfect understanding of 

God’s message even though they are 

willing to die for their belief. 

5. Each and every Christian must study their 

Bible, challenge their belief or 

understanding and be willing to go where 

God’s message takes them.   

6. Many current day beliefs, opinions or 

doctrines have roots in some teaching of 

“church fathers.” Many of whom did not 

shed all their Pagan or Gnostic beliefs. In 

fact, some studied in great detail the 

writings of earlier “church fathers” e.g., 

Ignatius of Antioch, Polycarp of Smyrna 

and Augustine (perhaps more than the 

writings of the apostles) in forming their 

beliefs.  
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Chapter 1 

 First Centuries 

AD 100 తర్వాత బ ైబిల్ బో ధనలు & అభ్యాసవలు 

పర్ిచయం 

అనేక బ ైబిలేతర బో ధనలు, అభ్యాసాలు మరియు వివరణలు 
ఆధ్యాత్మిక మరియు పౌరాణిక మతయల అభ్యాసాలలో వాటి 
మూలాలను కలిగి ఉనయాయి మరియు 100 ADలో 
ప్రవేశపెటటబడ్యా యి. ఈ అధాయనం ఈ పరా రంభ బో ధనలు మరియు 
వివరణలలో కొన్ాంటిన్ గురిిసుి ంది. బహుశా మీరు ఈ రోజు 
ఆచరణలో వాటిలో కొన్ా వ ైవిధ్యాలను గమన్ంచయరు. 
 

గమనిక: 
1. క్రైసివులు తమ బ ైబిల్ అధాయనంలో శరద్ధగా 

ఉండకపోయినయ, వారికి అరథమయియాలా చెప్పడ్యన్కి తమ 
బో ధకులపెై ఆధ్యరప్డ్ినటలయితే, వారు సర్రనవిగా 
అన్ప ంచినయ పాక్షికంగా మాతరమే న్జమన్ నముితయరు. 

2. ఒక తరంలో లోప్ం ఆచరణలు మరియు నమికాలలోకి 
ప్రవేశంచవచుు 

3. ఒకరి సవంత నమికాన్ా న్రూప ంచుకోవడ్యన్కి బ ైబిల్ 
సతాం గురించి 'చరిు ఫాద్ర్స్' వాకిిగత అభిపరా యాన్ా 
ఉటంకించడం బ ైబిల్ ను ఉద్హరించినటలల  కాద్ు. 

4. వారు తమ విశావసం కోసం చన్పో వడ్యన్కి స ద్ధంగా 
ఉనాప్పటికీ దేవున్ సందేశం గురించి ఎవరికీ ప్రిప్ూరణ 
అవగాహన లేద్ు. 

5. ప్రత్మ క్రైసివుడు తప్పన్సరిగా వారి బ ైబిలును అధాయనం 

చేయాలి, వారి విశావసం లేదయ అవగాహనను సవాలు 
చేయాలి మరియు దేవున్ సందేశం వారిన్ ఎకకడ్ికి 
తీసుకువ ళుత ందో  అకకడ్ికి వ ళలడ్యన్కి స ద్ధంగా ఉండ్యలి. 

6. అనేక ప్రసుి త నమికాలు, అభిపరా యాలు లేదయ స దయధ ంతయలు 
"చరిు ఫాద్ర్స్" యొకక కొన్ా బో ధనలలో మూలాలను 
కలిగి ఉనయాయి. వీరిలో చయలా మంది తమ అనామత లేదయ 
జఞా నవాద్ విశావసాలన్ాంటినీ వద్ులుకోలేద్ు. వాసివాన్కి, 
కొంద్రు తమ నమికాలను ఏరపరచడంలో ప్ూరవప్ు 
“చరిు ప తరులు” ఉదయ., ఆంటియోచ కు చెందిన 

ఇగనాష యస్, స ిరాాకు చెందిన పాలికార్సప మరియు 
అగస టన్ (బహుశా అపొ సిలుల రచనల కంటల ఎకుకవ) 



God created man in His likeness, probably 

meaning His nature; which is love, truth, 

kindness, merciful, peaceful, meek, humble, just, 

holy and forgiving. Following his creation man 

lived in Eden, a paradise created for him, and 

among God’s other creations without sin a 

harmonious relationship with God. We are all 

too familiar with their sin of disobedience and 

its consequences. They were driven out of the 

paradise and separated from God. (Genesis 1-3) 

 

Man would stay in this separated state until a 

redeemer provided an opportunity for him to be 

forgiven and reconciled to God.  God did not 

forsake or abandon man for we see in Genesis 4 

[after Adam and Eve were driven from Eden] that 

both Cain and Able presented offerings (tributes, 

gifts, presents) to God. Abel’s offering was 

acceptable to God while Cain’s was not. God 

even talked to the giver of the unacceptable 

offering.   

 

As the years passed sin became more widespread 

“And Jehovah saw that the wickedness of man 

was great in the earth, and that every imagination 

of the thoughts of his heart was only evil 

continually. And it repented Jehovah (regretted –

ESV, the Lord was sorry-RSV, grieved-NIV) that 

he had made man on the earth, and it grieved him 

at his heart.” (Genesis 6:5-6 ASV)  

However, “Noah was a righteous man, blameless 

in his generation; Noah walked with God.” 

(Genesis 6:9-10 RSV) A few years after Noah’s 

death, Abraham was born. The Hebrew writer 

states “By faith Abraham obeyed when he was 

called to go out to a place that he was to receive 

as an inheritance. And he went out, not knowing 

where he was going. … For he was looking 

forward to the city that has foundations, whose 

designer and builder is God.” (Hebrews 11:8-10 

ESV)   

While in Canaan, the area his descendants would 

eventually receive as an inheritance, “The angel 

(messenger – GWT) of the Lord called to 

Abraham from heaven a second time and said, "I 

swear by myself, declares the Lord, that because 

you have done this and have not withheld your 

son, your only son, I will surely bless you and 

make your descendants as numerous as the stars 

in the sky and as the sand on the seashore. Your 

రచనలను చయలా వివరంగా అధాయనం చేశారు. 
 

ప్ 

కంట ంట లు 
1. మొద్టి శతయబదం 

2. చరిు ఫాద్రుల  
3. నయస టస జం 

4. చరిు సో పానకరమం 

5. మధా యుగం 

 

 
1 వ అధ్యాయము 

మొద్టి శతయబయద లు 
దేవుడు తన పో లికలో మన్ష న్ సృష టంచయడు, బహుశా అతన్ 
సవభ్యవం అన్ అరథం; ఇది పరరమ, సతాం, ద్య, ద్య, శాంత్మ, 

సాత్మవకము, వినయం, నయాయము, ప్వితరమ ైనది మరియు 
క్షమంచేది. అతన్ సృష టన్ అనుసరించి మన్ష  తన కోసం 

సృష టంచబడ్ిన సవరగమ ైన ఈడ్ెన్ లో న్వస ంచయడు మరియు పాప్ం 
లేకుండ్య దేవున్ ఇతర సృష టలలో దేవున్తో సామరసా 
సంబంధ్యన్ా కలిగి ఉనయాడు. వారి అవిధ్ేయత పాప్ం మరియు 
దయన్ ప్రావసానయల గురించి మనంద్రికీ బయగా తెలుసు. వారు 
సవరగం నుండ్ి తరిమవేయబడ్యా రు మరియు దేవున్ నుండ్ి వేరు 
చేయబడ్యా రు. (ఆదికాండము 1-3) 

 

ఒక విమోచకుడు అతన్కి క్షమంచబడటయన్కి మరియు దేవున్తో 
రాజీప్డటయన్కి అవకాశం కలిపంచే వరకు మన్ష  ఈ విడ్ిపోయిన 
స థత్మలోనే ఉంటయడు. దేవుడు మన్ష న్ విడ్ిచిపెటటలేద్ు లేదయ 
విడ్ిచిపెటటలేద్ు, ఎంద్ుకంటల ఆదికాండము 4లో [ఆడమ్ మరియు 
ఈవలను ఈడ్ెన్ నుండ్ి తరిమకొటిటన తరావత] కయిీను మరియు 
అబుల్ ఇద్దరూ దేవున్కి అరపణలు (న్వాళులు, బహుమత లు, 
బహుమత లు) సమరిపంచయరు. అబ ల్ అరపణ దేవున్కి 
ఆమోద్యోగామ ైనది అయితే కయిీను కాను. దేవుడు 
అంగీకరించన్ న ైవేదయాన్ా ఇచేువారితో కూడ్య మాటయల డ్యడు. 
 

సంవత్రాలు గడ్ిచేకొదదద  పాప్ం విసిృతంగా వాాప ంచింది, 
“మనుష్ ాన్ ద్ుష్టతవం భూమపెై గొప్పద్న్ మరియు అతన్ 



descendants will take possession of the cities of 

their enemies, and through your offspring 

[offspring is singular meaning one] all nations on 

earth will be blessed, because you have obeyed 

me." (Genesis 22:15-18) The apostle Paul 

referring back to this promise stated “Consider 

Abraham: ‘He believed God, and it was credited 

to him as righteousness.’ Understand, then, that 

those who believe [put trust in God and obey] are 

children of Abraham. The Scripture foresaw that 

God would justify the Gentiles by faith [in the 

gospel], and announced the gospel in advance to 

Abraham: ‘All nations will be blessed through 

you [by the gospel].’  So those who have faith 

[action based upon one’s belief] are blessed along 

with Abraham, the man of faith.” (Galatians 3:6-

9) 

 “‘The time is coming,’ declares the Lord, ‘when 

I will make a new covenant with the house of 

Israel and with the house of Judah. It will not be 

like the covenant I made with their forefathers 

[covenant given by God through Moses] when I 

took them by the hand to lead them out of Egypt 

… ‘This is the covenant I will make with the 

house of Israel after that time,’ declares the Lord. 

‘I will put my law in their minds and write it on 

their hearts [not dead as tablets of stone but in the 

intellect, mind or heart of a living being]. I will 

be their God, and they will be my people.’ … ‘For 

I will forgive their wickedness and will remember 

their sins no more’” (Jeremiah 31:31-34). 

Forgiveness - what an enormous difference 

between the two covenants. 

 

We can see the foundation being laid for the 

fulfillment of Jeremiah's prophecy in Peter's 

response to the question Jesus ask those closest to 

him, his apostles. Who do YOU say I am? 

 

Christ’s Church 

Peter answered "You are the Christ, the Son of 

the living God." … Jesus stated “on this rock [the 

fact that Jesus was the Son of the living God] I 

will build my church” [gather unto myself an 

assembly, a body or group of obedient, trusting 

and faithful followers]. (Matthew 16:16-18) 

 

After His betrayal and either during or following 

His last Passover, Jesus, as a testator, put His 

apostles into His kingdom. “You are those who 

have stood by me in my trials. And I confer on 

హృద్యప్ు ఆలోచనలలోన్ ప్రత్మ ఊహ న్రంతరం చెడుగా ఉంద్న్ 
యిెహో వా చూశాడు. మరియు అది భూమపెై మన్ష న్ 

చేస నంద్ుకు యిెహో వా ప్శాుతయి ప్ప్డ్యా డు (ప్శాుతయి ప్ప్డ్యా డు-
ESV, ప్రభువు క్షమంచండ్ి-RSV, ద్ుుఃఖంచబడ్యా డు-NIV) 

మరియు అది అతన్ హృద్యాన్ా బయధ్ించింది. (ఆదికాండము 
6:5-6 ASV) 

అయిత,ే “నోవహు నీత్మమంత డు, అతన్ తరంలో న్రోద ష ; నోవహు 
దేవున్తో నడ్ిచయడు.” (ఆదికాండము 6:9-10 RSV) నోవహు 
మరణించిన కొన్ా సంవత్రాల తరావత, అబయర హాము జన్ించయడు. 
హీబూర  రచయిత ఇలా చెపాపడు: “విశావసం దయవరా అబయర హాము 
తయను వారసతవంగా పొ ంద్వలస న ప్రదేశాన్కి వ ళలమన్ 
ప లిచినప్ుపడు విధ్ేయత చూపాడు. మరియు అతను ఎకకడ్ికి 
వ ళుి నయాడ్ో  తెలియక బయటకు వ ళ్ీాడు. … అతను ప్ునయద్ులు 
ఉనా నగరం కోసం ఎద్ురు చూసుి నయాడు, దదన్ రూప్కరి మరియు 
బిలార్స దేవుడు. (హెబ్రరయులు 11:8-10 ESV) 

కనయనులో ఉనాప్ుపడు, అతన్ వారసులు చివరికి వారసతవంగా 
పొ ందే పరా ంతం, "ప్రభువు యొకక ద్ూత (ద్ూత - GWT) 

ర్ండవసారి ప్రలోకం నుండ్ి అబరహామును ప లిచి, "నేను నయపెై 
ప్రమాణం చేసుి నయాను, ప్రభువు ప్రకటిసుి నయాను, ఎంద్ుకంటల మీరు 
నీ ఒకకగానొకక కుమారుడ్ెైన నీ కుమారుడ్య ఇది చేస త్మన్, నేను 
న్నుా ఆశీరవదించి న్శుయముగా న్నుా ఆశీరవదించి నీ 
సంతయనమును ఆకాశ నక్షతరముల వలెను 
సముద్రతీరములోనునా ఇసుకవలెను విసిరింప్జనసెద్ను నీ 
సంతయనము తమ శత ర వుల ప్టటణములను 
సావధ్దనప్రచుకొనును. , మరియు నీ సంతయనం దయవరా [సంతయనం 
అనేది ఏకవచనం అంటల ఒకటి] భూమపెై ఉనా దేశాలనీా 
ఆశీరవదించబడతయయి, ఎంద్ుకంటల మీరు నయకు విధ్ేయత 
చూపారు." (ఆదికాండము 22:15-18) అపొ సిలుడ్ెైన పౌలు ఈ 
వాగాద నయన్ా త్మరిగి ప్రసాి విసూి  “అబయర హామును ప్రిగణించండ్ి: 
అతడు దేవుణిణ  నమాిడు, అది అతన్కి నీత్మగా ప్రిగణించబడ్ింది. 
అప్ుపడు అరథం చేసుకోండ్ి, విశవస ంచే వారు [దేవున్పెై నమికం 
ఉంచి, లోబడ్ేవారు] అబయర హాము సంతయనం. [సువారిలో] విశావసం 
దయవరా దేవుడు అనాజనులను సమరిథసాి డన్ లేఖనము ముందే 



you a kingdom [diatitheemi: NT: Strong’s #1303 

to place separately, dispose, arrange, appoint, 

dispose of, one's own affairs or, of something that 

belongs to one by testator], just as my Father 

conferred one on me, so that you may eat and 

drink at my table in my kingdom and sit on 

thrones, judging the twelve tribes of Israel.” 

(Luke 22:28-30)  

A short time, just over 50 days, later Peter and the 

other apostles stated, "Therefore let all Israel be 

assured of this: God has made this Jesus, whom 

you crucified, both Lord and Christ [messiah]."  

When the people heard this, they were cut to the 

heart and said to Peter and the other apostles, 

"Brothers, what shall we do?" Peter replied, 

"Repent 1 and be baptized [the Greek word 

baptizo (immersed), rather than rantizo 

(sprinkle), cheo (pouring) or pros-chusis 

(affusion), is used. Therefore, “baptized” means 

immersion], every one of you, in the name 2 of 

Jesus Christ [by the authority] for the forgiveness 

[remission, cleansing] of your sins [just as 

Jeremiah prophesied]. And you will receive the 

gift of the Holy Spirit. The promise is for you and 

your children [Jews] and for all who are far off 

[Gentiles] — for all whom the Lord our God will 

call [through Christ’s gospel]." With many other 

words he warned them; and he pleaded with them, 

"Save yourselves from this corrupt [wicked] 

generation." Those who accepted his message 

were baptized (immersed CJB), and about three 

thousand were added to their number that day. 

(Acts 2:36-41) 

 

So, these approximately three thousand who 

“accepted the message and were baptized” were 

added to those on whom Jesus conferred a 

kingdom to - those who stood by Him during His 

trials. Thus, we see a growing kingdom, a church. 

[refer to Acts 2:27-30] 

The missionary activity of the Apostles, 

including Paul of Tarsus, spread Christianity to 

cities throughout the Hellenistic [Greek] world, 

such as Alexandria and Antioch, and also to 

Rome and even beyond the Roman Empire. 

ఊహ ంచింద ి మరియు అబయర హాముకు సువారిను ముంద్ుగానే 
ప్రకటించింది: 'నీ దయవరా [సువారి దయవరా] అన్ా దేశాలు 
ఆశీరవదించబడతయయి.' కాబటిట  విశావసం ఉనావారు [ఒకరి 
నమికంపెై ఆధ్యరప్డ్ిన చరా] విశావసం గల వాకిి అయిన 
అబయర హాముతో పాటు ఆశీరవదించబడతయరు. (గలతీయులు 3:6-9) 

“‘నేను ఇశరా యియలు ఇంటివారితోను యూదయ ఇంటివారితోను కొతి 
ఒడంబడ్ిక చేసర సమయం రాబో త ంది’ అన్ యిెహో వా 
అంటునయాడు. నేను వారి ప్ూరీవకులతో చేస న ఒడంబడ్ిక వంటిది 
కాద్ు [మోషర దయవరా దేవుడు ఇచిున ఒడంబడ్ిక] నేను వారిన్ 
ఈజిప్ుట  నుండ్ి బయటకు నడ్ిప ంచడ్యన్కి వారిన్ చేత్మతో 
ప్టుట కునాప్ుపడు ... 'ఆ కాలం తరావత నేను ఇశరా యియలు ఇంటితో 
చేయబో యియ ఒడంబడ్ిక ఇది. ,' అన్ ప్రభువు ప్రకటిసుి నయాడు. 
'నేను నయ ధరిశాసాి ా న్ా వారి మనసు్లలో ఉంచుతయను మరియు 
వారి హృద్యాలపెై రాసాి ను [రాత్మ ప్లకల వలె చన్పో లేద్ు, కానీ 
జీవి యొకక బుదిధ , మనసు్ లేదయ హృద్యంలో]. నేను వారికి 
దేవుడన ై ఉంటయను, వారు నయ ప్రజలుగా ఉంటయరు.' … 'నేను వారి 
ద్ురాిరాగ న్ా క్షమంచి వారి పాపాలను ఇక జఞా ప్కం చేసుకోను'" 

(యిరీియా 31:31-34). క్షమాప్ణ - ర్ండు ఒడంబడ్ికల మధా 
ఎంత పెద్ద  తేడ్య. 
 

యియసు తనకు అతాంత సన్ాహ త లెైన తన అపొ సిలులను అడ్ిగిన 
ప్రశాకు పరత రు ఇచిున సమాధ్యనంలో యిరీియా ప్రవచన 
న రవేరుపకు ప్ునయది వేయడ్యన్ా మనం చూడవచుు. నేను 
ఎవరన్ మీరు అంటునయారు? 

 

కీరసుి  చరిు 

పరత రు జవాబిచయుడు "నీవు కీరసుి , సజీవ దేవున్ కుమారుడవు." 

… యియసు "ఈ శలపెై [యియసు సజీవుడ్ెైన దేవున్ కుమారుడన్ 
వాసివం] నేను నయ చరిున్ న్రిిసాి ను" [నయ కోసం ఒక అసెంబ్రల న్, 

శరీరాన్ా లేదయ విధ్ేయత, నమికమ ైన మరియు నమికమ ైన 

 
1 Not a mere feeling; it has not the uncertainty of moods and sentiments. It is not a simple change in the weather of the soul. It is a 

distinct alteration of the focus of the intelligence; it carries with it a movement of the will; in short, it is a revolution in the very 
ground of the man's being" (The Pulpit Commentary, vol. 18, p. 66 quoted in REFLECTIONS #515 Al Maxey, January 3, 2012)  

2 Refer to thebiblewayonline.com study In Jesus Name 



Christians continued to revere the Hebrew 

Scriptures, using the Septuagint translation that 

was in general use among Greek-speakers, or the 

Targums, with some of their own writings added 

to it, was used among Aramaic-speakers.  

The glory and victory of Christianity and its rapid 

spread gave a rise to fear and envy among the 

Jewish leaders. They began to pursue the 

Christians, to arouse the simple Jewish people 

against them and to accuse them to the Roman 

authorities resulting in persecution. 

 

The Jews seized Christians, threw them into 

prisons, and killed them. The first one to suffer at 

the hands of the Jews in Jerusalem was Stephen. 

He was the first among all tortured for preaching 

about the Savior. The Jews cast him outside the 

city and began to stone him to death. He prayed 

saying, "Lord Jesus, receive my spirit," 3 and then 

with the words, "Lord, do not hold this sin against 

them," he died. 

By killing Stephen and many others of the 

faithful, the Jews were still not able to weaken 

faith in Christ. On the contrary, by doing this, 

they greatly kindled its spread among the 

inhabitants of Jerusalem. Because of the 

persecution, Christians dispersed into Judea, 

Samaria, and other countries; and everywhere 

they went, they preached about the Lord Savior 

and His teaching. No power in the world could 

stop the victorious spread of Christianity, for faith 

in Christ is the true faith. The teaching of Christ 

is divine teaching. Life according to the faith and 

teaching of Christ is a true holy life, the Kingdom 

of God. The Heavenly Father strengthened the 

faithful, the Savior was with them, and they were 

comforted by the Holy Spirit, the Comforter. See 

Acts of the Apostles 6; 7; 8:1-2, 4.                                                                               
orthodoxphotos.com/readings/LG/persecution.shtml 
                                                  

“A great persecution broke out against the church 

at Jerusalem and Saul began to destroy the 

అనుచరుల సమూహాన్ా సమీకరించుకుంటయను] అన్ యియసు 
చెపాపడు. (మతియి 16:16-18) 

 

అతన్ దోరహం తరువాత మరియు అతన్ చివరి పాస్ ఓవర్స 
సమయంలో లేదయ తరువాత, యియసు, ఒక టెసటటర్స గా, తన 
అపొ సిలులను తన రాజాంలో ఉంచయడు. “నయ ప్రీక్షలలో నయకు 
అండగా న్లిచిన వారు మీరన. మరియు నేను మీకు ఒక రాజఞాన్ా 
ప్రదయనం చేసుి నయాను [diatitheemi: NT: Strong's #1303 విడ్ిగా 
ఉంచడం, పారవేయడం, ఏరాపటు చేయడం, న్యమంచడం, 

పారవేయడం, ఒకరి సవంత వావహారాలు లేదయ, నయ తండ్ిర ఒకరికి 
ప్రసాదించినటుల  మీరు నయ రాజాంలో నయ బలల  ద్గగర త్మన్ తయర గి, 
స ంహాసనయలపెై కూరొున్ ఇశరా యియలులోన్ ప్న ాండు గోతయర లకు 
నయాయాధ్ిప్త లుగా ఉండ్ేలా ననుా” అనయాడు. (లూకా 22:28-

30) 

కొదిదసరప్టికి, కనవలం 50 రోజుల తరావత, పరత రు మరియు ఇతర 
అపొ సిలులు ఇలా అనయారు, "కాబటిట  ఇశరా యియలీయులంద్రూ దదన్ 
గురించి న్శుయించుకోవాలి: మీరు స లువ వేస న ఈ యియసును 
దేవుడు ప్రభువుగా మరియు కీరసుి గా [మ సస్యగా] చేసాడు." 

ప్రజలు అది విన్, గుండ్ెలు బయద్ుకొన్, పరత రుతోనూ, ఇతర 
అపొ సిలులతోనూ, “సో ద్రులారా, మనం ఏమ చేదయద ం?” అన్ 
అడ్ిగారు. దయన్కి పరత రు, “ప్శాుతయి ప్ప్డండ్ి11మరియు బయప టజం 
పొ ంద్ండ్ి [గీరకు ప్ద్ం బయప టజో (మున్గి), బద్ులుగా రాంటిజో 
(స ్రంక్లల), చెయో (పోయడం) లేదయ పోర స్-చుస స్ (అఫ్ఫూయూజన్) 
ఉప్యోగించబడుత ంది. కాబటిట , "బయప టజం" అంటల ఇమిరషన్], 

మీలో ప్రత్మ ఒకకరు, పరరులో12యియసు కీరసుి  [అధ్ికారం దయవరా] మీ 
పాపాల క్షమాప్ణ [విమోచన, ప్రక్షాళన] కొరకు [యిరీియా 
ప్రవచించినటలల ]. మరియు మీరు ప్రిశుదయధ తి బహుమత్మన్ 
అంద్ుకుంటయరు. వాగాద నం మీకు మరియు మీ ప లలలకు 
[యూద్ులకు] మరియు ద్ూరంగా ఉనా వారంద్రికీ 

 
3 Refer to thebiblewayonline.com study Body, Soul, and Spirit – Where Do They Go When You Die?  
11ఎనేకవలం అనుభూత్మ; ఇది మానస క స థత్మ మరియు భ్యవాల యొకక అన్శుత్మన్ కలిగి ఉండద్ు. ఇది ఆతి యొకక వాతయవరణంలో సాధ్యరణ మారుప 
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మన్ష  యొకక ఉన్కిలో ఒక విప్లవం" (ది ప్లిపట్ కామ ంటరీ, వాలూాం. 18, పరజీ. 66 రిఫె్ల క్షన్్ #515 అల్ మాకీ్, జనవరి 3, 2012లో కోట్ 
చేయబడి్ంది) 
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church. Going from house to house, he dragged 

off men and women and put them in prison.” 

(Acts 8:3) 

 

“It was about this time that King Herod arrested 

some who belonged to the church, intending to 

persecute them. He had James, the brother of 

John, put to death with the sword. When he saw 

that this pleased the Jews, he proceeded to seize 

Peter also. This happened during the Feast of 

Unleavened Bread. After arresting him, he put 

him in prison, handing him over to be guarded by 

four squads of four soldiers each. Herod intended 

to bring him out for public trial after the 

Passover.” (Acts 12:1-4 NIV) 

 

In Lystra some Jews came from Antioch and 

Iconium and won the crowd over. They stoned 

Paul and dragged him outside the city, thinking 

he was dead. (Acts 14:19) 

 

In Philippi “when the owners of the slave girl 

realized that their hope of making money was 

gone, they seized Paul and Silas and dragged 

them into the marketplace to face the authorities. 

They brought them before the magistrates and 

said, "These men are Jews, and are throwing our 

city into an uproar by advocating customs 

unlawful for us Romans to accept or practice." 

The crowd joined in the attack against Paul and 

Silas, and the magistrates ordered them to be 

stripped and beaten. After they had been severely 

flogged, they were thrown into prison, and the 

jailer was commanded to guard them carefully. 

Upon receiving such orders, he put them in the 

inner cell and fastened their feet in the stocks.” 

(Acts 16:19-24) 

 

In Thessalonica “some of the Jews were 

persuaded and joined Paul and Silas, as did a 

large number of God-fearing Greeks and not a 

few prominent women. But the Jews were 

jealous; so, they rounded up some bad characters 

from the marketplace, formed a mob and started 

a riot in the city. They rushed to Jason's house in 

search of Paul and Silas in order to bring them out 

to the crowd.   But when they did not find them, 

they dragged Jason and some other brothers 

before the city officials, shouting: ‘These men 

who have caused trouble all over the world have 

now come here, and Jason has welcomed them 

into his house. They are all defying Caesar's 

[అనాజనుల] కోసం - మన దేవుడ్ెైన ప్రభువు ఎవరిన్ [కీరసుి  

సువారి దయవరా] ప లుసాి డు." అతను అనేక ఇతర మాటలతో వారిన్ 
హెచురించయడు మరియు అతను వేడుకునయాడు. వారు, "ఈ 
అవినీత్మ [ద్ుష్ట] తరం నుండ్ి మమిలిా మీరు రక్షించుకోండ్ి." 

అతన్ సందేశాన్ా అంగీకరించిన వారు బయప టజం పొ ందయరు 
(మున్గిపోయిన CJB), మరియు ఆ రోజు వారి సంఖాతో దయదయప్ు 
మూడు వేల మంది చేరుబడ్యా రు. (అపొ సిలుల కారాములు 2:36-

41) 

 

కాబటిట , "సందేశాన్ా అంగీకరించి బయప ిసిం తీసుకునా" ఈ 
సుమారు మూడు వేల మంది యియసు ఎవరికి రాజఞాన్ా ప్రదయనం 
చేశారో వారితో చేరుబడ్యా రు - అతన్ ప్రీక్షల సమయంలో 
ఆయనకు అండగా న్లిచయరు. ఆ విధంగా, మనం అభివృదిధ  
చెంద్ుత నా రాజఞాన్ా, చరిున్ చూసాి ము. [చటయట లు 2:27-30 

చూడండ్ి] 

పాల్ ఆఫ్ టయర్స్ తో సహా అపొ సిలుల మష్నరీ కారాకలాపాలు, 
అలెగాజ ండ్ిరయా మరియు ఆంటియోక్ల వంటి హెలెన్స టక్ల [గీరకు] 

ప్రప్ంచంలోన్ నగరాలకు మరియు రోమ్ కు మరియు రోమన్ 
సామాాజాం దయటి కూడ్య క్రైసివ మతయన్ా విసిరించయయి. క్రైసివులు 
హీబూర  లేఖనయలను గౌరవించడం కొనసాగించయరు, గీరకు-
మాటయల డ్ేవారిలో సాధ్యరణంగా వాడుకలో ఉనా సెపాట జింట్ 
అనువాదయన్ా లేదయ టయరగమ్ లను ఉప్యోగించి, వారి సవంత 
రచనలు కొన్ా జోడ్ించబడ్యా యి, అరామక్ల మాటయల డ్ేవారిలో 
ఉప్యోగించబడ్యా యి. 

క్రైసివ మతం యొకక కీరిి మరియు విజయం మరియు దయన్ 
వేగవంతమ ైన వాాప ి  యూద్ు నయయకులలో భయం మరియు 
అసూయకు దయరితీస ంది. వారు క్రైసివులను వ ంబడ్ించడం 
పరా రంభించయరు, వారికి వాత్మరనకంగా సాధ్యరణ యూద్ు ప్రజలను 
ర్చుగొటటడం మరియు రోమన్ అధ్ికారులపెై న్ంద్లు వేయడం 
ఫ్ఫలితంగాపసడ్ించడం. 
 

యూద్ులు క్రైసివులను ప్టుట కున్, జ్ైళలలో ప్డ్ేస , చంపరశారు. 
జ్రూసలేంలో యూద్ుల చేత లోల  మొద్టిగా బయధప్డాది ససటఫెన్. 
రక్షకున్ గురించి బో ధ్ించినంద్ుకు హ ంస ంచబడ్ిన వారంద్రిలో 



decrees, saying that there is another king, one 

called Jesus.’ When they heard this, the crowd 

and the city officials were thrown into turmoil. 

Then they made Jason and the others post bond 

and let them go.” (Acts 17:4-9) 

 

“There arose a great disturbance in Ephesus about 

the Way. A silversmith named Demetrius, who 

made silver shrines of Artemis, brought in no 

little business for the craftsmen. He called them 

together, along with the workmen in related 

trades, and said: "Men, you know we receive a 

good income from this business. And you see and 

hear how this fellow Paul has convinced and led 

astray large numbers of people here in Ephesus 

and in practically the whole province of Asia. He 

says that man-made gods are no gods at all. There 

is danger not only that our trade will lose its good 

name, but also that the temple of the great 

goddess Artemis will be discredited, and the 

goddess herself, who is worshiped throughout the 

province of Asia and the world, will be robbed of 

her divine majesty." When they heard this, they 

were furious and began shouting: "Great is 

Artemis of the Ephesians!" Soon the whole city 

was in an uproar. The people seized Gaius and 

Aristarchus, Paul's traveling companions from 

Macedonia, and rushed as one man into the 

theater.” (Acts 19:23-29) 

 

Paul returned to Jerusalem, gave a report to the 

leaders of the Jerusalem church and prepared to 

go to the Temple. When the seven days [the time 

required for purification] were nearly over, some 

Jews from the province of Asia saw Paul at the 

temple. They stirred up the whole crowd and 

seized him, shouting, "Men of Israel help us! This 

is the man who teaches all men everywhere 

against our people and our law and this place. 

And besides, he has brought Greeks into the 

temple area and defiled this holy place." (They 

had previously seen Trophimus, the Ephesian, in 

the city with Paul and assumed that Paul had 

brought him into the temple area.) The whole city 

was aroused, and the people came running from 

all directions. Seizing Paul, they dragged him 

from the temple, and immediately the gates were 

shut. While they were trying to kill him, news 

reached the commander of the Roman troops that 

మొద్టివాడు. యూద్ులు అతన్న్ ప్టటణం వ లుప్ల ప్డవేస , 
రాళలతో కొటిట  చంప్డం పరా రంభించయరు. అతడు "ప్రభువ ైన యియసు, నయ 
ఆతిను ససవకరించుము" అన్ పరా రిథంచయడు.13ఆపెై, "ప్రభూ, ఈ 
పాపాన్ా వారికి వాత్మరనకంగా ఉంచవద్ుద " అనే మాటలతో అతను 
మరణించయడు. 

ససటఫెన్ మరియు అనేకమంది విశావసులను చంప్డం దయవరా, 
యూద్ులు ఇప్పటికీ కీరసుి పెై విశావసాన్ా 
బలహీనప్రచలేకపోయారు. దయన్కి విరుద్ధంగా, అలా చేయడం 
దయవరా వారు యిెరూష్లేము న్వాసుల మధా దయన్ వాాప ిన్ బయగా 
పరరరనప ంచయరు. హ ంస కారణంగా, క్రైసివులు యూద్య, సమరయ 
మరియు ఇతర దేశాలకు చెద్రగొటయట రు; మరియు వారు వ ళ్ళాన 
ప్రత్మచోటయ, వారు లారా్స రక్షకున్ మరియు అతన్ బో ధన గురించి 
బో ధ్ించయరు. ప్రప్ంచంలోన్ ఏ శకిి కూడ్య క్రైసివ మతం యొకక 
విజయవంతమ ైన వాాప ిన్ ఆప్లేద్ు, ఎంద్ుకంటల కీరసుి పెై విశావసం 
న్జమ ైన విశావసం. కీరసుి  బో ధ దెైవిక బో ధన. కీరసుి  విశావసం 
మరియు బో ధ ప్రకారం జీవితం న్జమ ైన ప్వితర జీవితం, దేవున్ 
రాజాం. ప్రలోకప్ు తండ్ిర విశావసులను బలప్రిచయడు, రక్షకుడు 
వారితో ఉనయాడు మరియు వారు ప్రిశుదయధ తి, ఆద్రణకరి దయవరా 
ఓదయరుబడ్యా రు. అపొ సిలుల చటయట లు 6 చూడండ్ి; 7; 8:1-2, 

4.orthodoxphotos.com/readings/LG/persecution.shtml 

  

“జ్రూసలేంలోన్ చరిుకి వాత్మరనకంగా గొప్ప హ ంస జరిగింది 
మరియు సౌలు చరిున్ నయశనం చేయడం పరా రంభించయడు. 
ఇంటింటికి త్మరుగుతూ ససి ీ ప్ురుష్ లను ఈడుుక్ళ్ళల జ్ైలులో 
పెటయట డు.” (చటయట లు 8:3) 

 

“ఈ సమయంలోనే హేరోద్ు రాజు చరిుకి చెందిన కొంద్రిన్ 
హ ంస ంచయలనే ఉదేద శంతో అర్సుట  చేశాడు. అతను యోహాను 
సో ద్రుడ్ెైన జనమ్్ ను కతి్మతో చంపాడు. ఇది యూద్ులకు 
సంతోషాన్ా కలిగించింద్న్ అతను చూస నప్ుపడు, అతను 
పరత రును కూడ్య ప్టుట కోవడ్యన్కి వ ళ్ీల డు. ఇది ప్ులియన్ రొటెటల 

ప్ండుగ సంద్రభంగా జరిగింది. అతన్న్ అర్సుట  చేస న తరువాత, 

అతను అతన్ా జ్ైలులో ఉంచయడు, ఒకొకకకరికి నలుగురు సెైన్కులు 

 
13thebiblewayonline.comన్ చూడండ్ి శరీరం, ఆతి మరియు ఆతి – మీరు చన్పో యినప్ుపడు వారు ఎకకడ్ికి వ ళతయరు? 



the whole city of Jerusalem was in an uproar. He 

at once took some officers and soldiers and ran 

down to the crowd. When the rioters saw the 

commander and his soldiers, they stopped beating 

Paul” (Acts 21:27-32). 

 

Paul ask the commander if he could speak to the 

people and stated that the Lord had said to him 

‘“Leave Jerusalem immediately, because they 

will not accept your testimony about me.’ ‘Lord I 

replied, these men know that I went from one 

synagogue to another to imprison and beat those 

who believe in you. And when the blood of your 

martyr Stephen was shed, I stood there giving my 

approval and guarding the clothes of those who 

were killing him. Then the Lord said to me,’ ‘Go; 

I will send you far away to the Gentiles.’” (Acts 

22:18b-21) 

“The crowd listened to Paul until he said this. 

Then they raised their voices and shouted, "Rid 

the earth of him! He's not fit to live! As they were 

shouting and throwing off their cloaks and 

flinging dust into the air, the commander ordered 

Paul to be taken into the barracks. He directed 

that he be flogged and questioned in order to find 

out why the people were shouting at him like this. 

As they stretched him out to flog him, Paul said 

to the centurion standing there, ‘Is it legal for you 

to flog a Roman citizen who hasn't even been 

found guilty?’” (Acts 22:22-25) 

 

“The next day, since the commander wanted to 

find out exactly why Paul was being accused by 

the Jews, he released him and ordered the chief 

priests and all the Sanhedrin to assemble. Then he 

brought Paul and had him stand before them. Paul 

looked straight at the Sanhedrin and said, "My 

brothers, I have fulfilled my duty to God in all 

good conscience to this day." At this the high 

priest Ananias ordered those standing near Paul 

to strike him on the mouth.” (Acts 22:30-23:2) 

 

“The next morning the Jews formed a conspiracy 

and bound themselves with an oath not to eat or 

drink until they had killed Paul. More than forty 

men were involved in this plot. They went to the 

chief priests and elders and said, ‘We have taken 

a solemn oath not to eat anything until we have 

killed Paul. Now then, you and the Sanhedrin 

petition the commander to bring him before you 

on the pretext of wanting more accurate 

చొప్ుపన నయలుగు బృందయలు కాప్లాగా ఉండ్ేంద్ుకు అతన్కి 
అప్పగించయడు. హేరోద్ు ప్సాక తరావత అతన్న్ బహ రంగ 
విచయరణకు తీసుకురావాలన్ అనుకునయాడు. (చటయట లు 12:1-4 

NIV) 

 

లుసిలీో కొంతమంది యూద్ులు అంత్మయొకయ మరియు 
ఈకొన్య నుండ్ి వచిు పరరక్షకులను గ్లుచుకునయారు. వారు 
పౌలును రాళలతో కొటిట , అతడు చన్పోయాడన్ భ్యవించి ప్టటణం 
వ లుప్లికి ఈడుుక్ళ్ీల రు. (చటయట లు 14:19) 

 

ఫ లిపసపలో “దయస  అమాియి యజమానులు డబుు 
సంపాదించయలనే ఆశ పో యింద్న్ గరహ ంచినప్ుపడు, వారు పౌలు 
మరియు ససలలను ప్టుట కున్ అధ్ికారులను ఎద్ురోకవడ్యన్కి 
మార్కట్ లోకి లాగారు. వారు వారిన్ నయాయాధ్ిప్త ల ముంద్ుకు 
తెచిు, "ఈ మనుష్ ాలు యూద్ులు, మరియు రోమనుల  
అంగీకరించడ్యన్కి లేదయ ఆచరించడ్యన్కి చటటవిరుద్ధమ ైన 
ఆచయరాలను సమరిథంచడం దయవరా మన నగరాన్ా అలలకలోల లం 

చేసుి నయారు" అన్ అనయారు. పౌలు మరియు ససలస్ పెై దయడ్ిలో 
గుంప్ు చేరింది, మరియు నయాయాధ్ికారులు వారిన్ బటటలు విప ప 
కొటటమన్ ఆదేశంచయరు. వారు తీవరంగా కొరడ్యలతో కొటటబడ్ిన 
తరావత, వారు చెరసాలలో వేయబడ్యా రు మరియు వారిన్ జఞగరతిగా 
కాపాడమన్ చెరసాల అధ్ికారికి ఆజఞా ప ంచబడ్ింది. అలాంటి 
ఆదేశాలు వచిున తరావత, అతను వారిన్ లోప్లి సెల్ లో ఉంచయడు 
మరియు వారి పాదయలను సాట క్ల లో బిగించయడు. (చటయట లు 16:19-24) 

 

థెస్లొనీకలో “కొంద్రు యూద్ులు ఒప పంచబడ్యా రు మరియు 
పౌలు మరియు ససలలతో చేరారు, పెద్ద  సంఖాలో దేవున్కి భయప్డ్ే 
గీరకులు మరియు కొంతమంది ప్రముఖ ససి లీు కాద్ు. కానీ 
యూద్ులు అసూయప్డ్యా రు; కాబటిట , వారు మార్కట్ సథలం నుండ్ి 
కొన్ా చెడా పాతరలను చుటుట ముటయట రు, ఒక గుంప్ుగా ఏరపడ్ి 
నగరంలో అలల రుల  పరా రంభించయరు. పాల్ మరియు ససలస్ లను 
జనంలోకి తీసుకురావడ్యన్కి వారు జఞసన్ ఇంటికి ప్రుగ్తయి రు. 
కానీ వారికి కన్ప ంచనప్ుపడు, వారు జఞసన్ ను మరియు 
మరికొంద్రు సో ద్రులను నగర అధ్ికారుల ముంద్ుకి లాగి ఇలా 
అరిచయరు: 'ప్రప్ంచమంతటయ కషాట లు సృష టంచిన ఈ వాకుి లు 



information about his case. We are ready to kill 

him before he gets here.’” (Acts 23:12-15) 

 

Paul and Peter warn of false teachers and a 

falling away 

“There will be terrible times in the last days. 

People [Christians] will be lovers of themselves, 

lovers of money, boastful, proud, abusive, 

disobedient to their parents, ungrateful, unholy, 

without love, unforgiving, slanderous, without 

self-control, brutal, not lovers of the good, 

treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure 

rather than lovers of God— having a form of 

godliness [outward appearance but not the real] 

but denying its power. Have nothing to do with 

them.” (2 Timothy 3:1-5) 

 

Paul tells Timothy to: “Preach the Word; be 

prepared in season and out of season; correct, 

rebuke and encourage — with great patience and 

careful instruction. For the time will come when 

men will not put up with sound doctrine. Instead, 

to suit their own desires, they will gather around 

them a great number of teachers to say what their 

itching ears want to hear. They will turn their ears 

away from the truth and turn aside to myths 

[things devised by man; i.e., not from God].” (2 

Timothy 4:2-4) 

 

“But there were also false prophets [teachers] 

among the people [Israelites] just as there will be 

false teachers among you [Christians]. They will 

secretly introduce destructive heresies, even 

denying the sovereign Lord who bought them — 

bringing swift destruction on themselves. Many 

will follow their shameful ways and will bring the 

way of truth into disrepute. In their greed these 

teachers will exploit you with stories they have 

made up. Their condemnation has long been 

hanging over them, and their destruction has not 

been sleeping.” (2 Peter 2:1-3) 

 

Nero Burns Rome AD 67  

The first Roman persecution of the Church 

appears to have taken place in the year 67, [1 year 

following the Jews of Judea rebellion against 

Rome] under Nero, the sixth emperor of Rome. 

This monarch reigned for the space of five years, 

with tolerable credit to himself, but then gave way 

to the greatest extravagancy of temper, and to the 

most atrocious barbarities. Among other 

diabolical whims, he ordered that the city of 

ఇప్ుపడు ఇకకడకు వచయురు, జఞసన్ వారిన్ తన ఇంటికి 
ఆహావన్ంచయడు. వారంద్రూ ససజర్స శాసనయలను ధ్ికకరిసూి , యియసు 
అన్ ప లువబడ్ే మరొక రాజు ఉనయాడు.' అది విన్ జనం, నగర 
అధ్ికారులు ఒకకసారిగా ఉలికికప్డ్యా రు. అప్ుపడు వారు జఞసన్ 
మరియు ఇతరులను పో స్ట  బయండ్ చేస  వారిన్ విడ్ిచిపెటయట రు. 
 

“మారగం గురించి ఎఫెసులో గొప్ప కలవరం ఏరపడ్ింది. ఆర్టమస్ 
యొకక వ ండ్ి విగరహాలు చేస న డ్ెమ టిరయస్ అనే వ ండ్ి ప్న్వాడు, 
చేత్మప్నుల కోసం తకుకవ వాాపారాన్ా తీసుకురాలేద్ు. అతను 
సంబంధ్ిత వాాపారాలలో ప్న్ చేసరవారితో పాటు వారిన్ ఒకచోటికి 
ప లిచి ఇలా అనయాడు: "మనుష్ ాలారా, ఈ వాాపారం నుండ్ి మాకు 
మంచి ఆదయయం వసుి ంద్న్ మీకు తెలుసు. మరియు ఈ తోటి 
పాల్ ఇకకడ పెద్ద  సంఖాలో ప్రజలను ఎలా ఒప పంచి, దయరి 
తీయించయడ్ో  మీరు చూసాి రు మరియు వినండ్ి. ఎఫెసస్ మరియు 
ఆచరణయతికంగా ఆస యాలోన్ మొతిం పరా విన్్ లో, అతను మానవ 
న్రిిత దేవుళుా దేవుళ్ళానన్ చెపాపడు, మన వాణిజాం దయన్ మంచి 
పరరును కోలోపవడమే కాకుండ్య, గొప్ప దేవత అర్టమస్ ఆలయం 
అప్ఖాాత్మ పాలయియా ప్రమాద్ం కూడ్య ఉంది. , మరియు ఆస యా 
పరా విన్్ మరియు ప్రప్ంచం అంతటయ ప్ూజించబడుత నా దేవత 
ఆమ  దివా మహ మను దోచుకుంటుంది." వారు అది వినాప్ుపడు, 
వారు కోప్ంగా ఉనయారు మరియు అరవడం పరా రంభించయరు: "గనరట్ 
ఈజ్ ఆర్టమస్ ఆఫ్ ది ఎఫెస యన్్!" కాసరప్టికన నగరమంతయ 
కోలాహలంగా మారింది. ప్రజలు మాస డ్ోన్యా నుండ్ి పౌలు 
ప్రయాణ సహచరులెైన గయస్ మరియు అరిసాట రుకలను 
ప్టుట కున్, ఒకక మన్ష లా థియియటర్స లోకి ద్ూసుక్ళ్ీల రు.” (చటయట లు 
19:23-29) 

 

పాల్ జ్రూసలేంకు త్మరిగి వచిు, జ్రూసలేం చరిు నయయకులకు ఒక 
న్వేదికను అందించయడు మరియు ఆలయాన్కి వ ళలడ్యన్కి 
స ద్ధమయాాడు. ఏడు రోజులు [శుదిధ  చేయడ్యన్కి అవసరమ ైన 
సమయం] దయదయప్ు ప్ూరిి అయినప్ుపడు, ఆస యా పరా విన్్ 
నుండ్ి కొంతమంది యూద్ులు ఆలయంలో పౌలును చూశారు. 
వారు జనసమూహాన్ా ర్చుగొటిట , అతన్న్ ప్టుట కొన్, "ఇశరా యియలు 
మనుష్ ాలు మాకు సహాయం చెయాండ్ి! మన ప్రజలకు, మన 
చటయట న్కి మరియు ఈ ప్రదేశాన్కి వాత్మరనకంగా ప్రత్మచోటయ 



Rome should be set on fire, which order was 

executed by his officers, guards, and servants. 

While the imperial city was in flames, he went up 

to the tower of Macaenas, played upon his harp, 

sung the song of the burning of Troy, and openly 

declared that 'he wished the ruin of all things 

before his death.' Besides the noble pile, called 

the Circus, many other palaces and houses were 

consumed; several thousand perished in the 

flames, were smothered in the smoke, or buried 

beneath the ruins.   
 jesus-is-savior.com/Books, Tracts & Preaching/Printed 

Books/FBOM/fbom-chap_02.htm [From Foxe's Book of 

Martyrs, Chapter 2 

 

Tacitus, a critic of Nero wrote, “Yet no human 

effort, no princely largess or offerings to the gods 

could make that infamous rumor disappear that 

Nero had somehow ordered the fire. Therefore, in 

order to abolish that rumor, Nero falsely accused 

and executed with the most exquisite 

punishments those people called Christians, who 

were infamous for their abominations. The 

originator of the name, Christ, was executed as a 

criminal by the procurator Pontius Pilate during 

the reign of Tiberius; and though repressed, this 

destructive superstition erupted again, not only 

through Judea, which was the origin of this evil, 

but also through the city of Rome, to which all 

that is horrible and shameful floods together and 

is celebrated. Therefore, first those were seized 

who admitted their faith, and then, using the 

information they provided, a vast multitude were 

convicted, not so much for the crime of burning 

the city, but for hatred of the human race. And 

perishing they were additionally made into 

sports: they were killed by dogs by having the 

hides of beasts attached to them, or they were 

nailed to crosses or set aflame, and, when the 

daylight passed away, they were used as 

nighttime lamps. Nero gave his own gardens for 

this spectacle and performed a Circus game, in 

the habit of a charioteer mixing with the plebs or 

driving about the race-course. Even though they 

were clearly guilty and merited being made the 

most recent example of the consequences of 

crime, people began to pity these sufferers, 

because they were consumed not for the public 

good but on account of the fierceness of one 

man.” 

ప్రజలంద్రికీ బో ధ్ించే వాకిి ఇతడ్ే. మరియు అతను గీరకులను 
దేవాలయంలోకి తీసుకువచయుడు. ఈ ప్వితర సథలాన్ా అప్వితరం 
చేస ంది." (వారు గతంలో పౌలుతో పాటు నగరంలో ఎఫెససయుడ్ెైన 
టరర ఫ మస్ న్ చూశారు మరియు పౌలు అతన్ా ఆలయ పరా ంతంలోకి 
తీసుకువచయుడన్ భ్యవించయరు.) నగరం మొతిం ఉదేరకప్డ్ింది 
మరియు ప్రజలు నలుదిశల నుండ్ి ప్రుగులు తీశారు. పౌలును 
ప్టుట కొన్, వారు అతన్న్ ఆలయం నుండ్ి ఈడుుక్ళ్ీల రు, వ ంటనే 
దయవరాలు మూస వేయబడ్యా యి. అతడ్ిన్ చంపరంద్ుకు 
ప్రయత్మాంచగా.. జ్రూసలేం నగరం మొతిం కోలాహలంగా ఉంద్న్ 
రోమన్ సరనల కమాండర్స కి వారి అందింది. అతను వ ంటనే 
కొంతమంద ి అధ్ికారులను మరియు సెైన్కులను తీసుకొన్ 
గుంప్ుపెైకి ప్రుగ్తయి డు. అలల రిమూకలు కమాండర్స మరియు అతన్ 
సెైన్కులను చూస నప్ుపడు, వారు పౌలును కొటటడం మానేశారు” 
(అపొ సిలుల కారాములు 21:27-32). 

 

మీరు ప్రజలతో మాటయల డగలరా అన్ పౌలు కమాండర్స న్ అడ్ిగాడు 
మరియు ప్రభువు తనతో '"వ ంటన ే యిెరూష్లేము నుండ్ి 
బయలుదేరు, ఎంద్ుకంటల వారు నయ గురించి నీ సాక్షాాన్ా 
అంగీకరించరు' అన్ చెపాపడు. 'ప్రభూ, నేను న్నుా నమిన వారిన్ 
చెరసాలలో వేయడ్యన్కి మరియు కొటటడ్యన్కి నేను ఒక సమాజ 
మందిరం నుండ్ి మరొక సమాజఞన్కి వ ళ్ీల నన్ ఈ మనుష్ ాలకు 
తెలుసు. మరియు మీ అమరవీరుడు ససటఫెన్ రకిం చిందినప్ుపడు, 
నేను నయ ఆమోద్ం తెలిప , అతన్న్ చంపరవారి బటటలు కాప్లాగా 
న్లబడ్యా ను. అప్ుపడు ప్రభువు నయతో, 'వ ళుా; నేను న్నుా 
ద్ూరంగా అనాజనుల ద్గగరకు ప్ంప్ుతయను. 
“పౌలు ఈ మాట చెపరపవరకు జనం ఆయన మాట వినయారు. 
అప్ుపడు వారు తమ సవరం పెంచి, "భూమన్ వదిలించుకోండ్ి! 
అతను జీవించడ్యన్కి తగినవాడు కాద్ు! వారు కనకలు వేసూి , తమ 
వసాి ా లను విస ర,ి గాలిలోకి ద్ుముి విస రినప్ుపడు, కమాండర్స 
పౌలును బయారక్ల లోకి తీసుక్ళలమన్ ఆదేశంచయడు. అతను 
ఆదేశంచయడు. ప్రజలు అతన్పెై ఎంద్ుకు ఇలా అరుసుి నయారో 
తెలుసుకోవడ్యన్కి అతన్న్ కొరడ్యలతో కొటటండ్ి మరియు 
ప్రశాంచండ్,ి వారు అతన్న్ కొరడ్యలతో కొటటడ్యన్కి అతన్న్ 

సాగదదయగా, పౌలు అకకడ న్లబడ్ి ఉనా శతయధ్ిప్త్మతో ఇలా 



   
wsu.edu/wldciv/world_civ_reader/world_civ_reader_1/tac

itus [Translated by Richard Hooker]                                     

 

Temple destroyed  

In 70 AD Titus, who later became emperor, and 

the Roman Legion built a siege wall around 

Jerusalem. But the Zealots did not wait but 

attacked causing the Roman Legion to retreat. 

The Christians remembering Jesus statements 

recorded in Matthew 24 fled to the hills. The 

Temple was destroyed and animal sacrifices 

ceased as a part of Jewish worship. In c. 135 Jews 

were banned from the renamed city after the Bar 

Kokhba revolt. Following this time, early Church 

historian Eusebius of Caesarea records that 

ethnically Jewish leadership of the church in 

Jerusalem (literally those "of the circumcision") 

was replaced by Gentile leadership.[3] Most of the 

Christian population had left the city.  

 

Christ through John warns congregations in 

Asia Minor  

Persecution is coming some will die while others 

will fall away. “The antichrist (those who deny 

Jesus is the Christ, Son of God, anointed one) is 

coming, even now many antichrists have 

come.…Such a man is the antichrist — he denies 

the Father and the Son.” (1 John 2:18, 22) 

Ephesus “…Yet I hold this against you: You 

have forsaken your first love. Remember the 

height from which you have fallen! Repent 

[change one’s ways] and do the things you did at 

first. If you do not repent, I will come to you and 

remove your lampstand from its place. But you 

have this in your favor: You hate the practices of 

the Nicolaitans, which I also hate.” (Revelation 

2:4-5) 

Smyrna “… Do not be afraid of what you are 

about to suffer. I tell you; the devil will put some 

of you in prison to test you, and you will suffer 

persecution for ten days. Be faithful, even to the 

point of death, and I will give you the crown of 

life.” (Revelation 2:10) 

Pergamum “I know where you live-where Satan 

has his throne. Yet you remain true to my name. 

You did not renounce your faith in me. ... 

Nevertheless, I have a few things against you: 

You have people there [‘Christians’ in their 

అనయాడు, 'రోమన్ పౌరుడ్ిన్ కొరడ్యలతో కొటటడం మీకు చటటబద్ధం 
కాదయ? దోష గా కూడ్య తేలలేదయ?'' (అపొ సిలుల కారాములు 22:22-

25) 

 

“మరుసటి రోజు, పౌలును యూద్ులు ఎంద్ుకు ఆరోప ంచయరో 
కమాండర్స ఖచిుతంగా తెలుసుకోవాలనుకునయాడు కాబటిట , అతను 
అతన్ా విడుద్ల చేస , ప్రధ్యన యాజకులను మరియు 
మహాసభలంద్రినీ సమావేశప్రచమన్ ఆదేశంచయడు. అప్ుపడు 
అతను పౌలును తీసుకువచిు వారి ముంద్ు న్లబ టయట డు. పౌలు 
మహాసభ వ ైప్ు సూటిగా చూసూి , "నయ సో ద్రులారా, నేను ఈ రోజు 
వరకు మంచి మనసా్క్షితో దేవున్కి నయ కరివాాన్ా న రవేరాును" 

అన్ చెపాపడు. అప్ుపడు ప్రధ్యన యాజకుడు అననీయ పౌలు 
నోటిపెై కొటటమన్ అతన్ ద్గగర న్లబడ్ి ఉనావారిన్ ఆజఞా ప ంచయడు.” 
(చటయట లు 22:30-23:2) 

 

“మరుసటి రోజు ఉద్యం యూద్ులు ఒక కుటరను రూపొ ందించయరు 
మరియు పౌలును చంపర వరకు త్మనకూడద్న్ లేదయ తయర గవద్దన్ 

ప్రమాణం చేశారు. ఈ కుటరలో నలభ్ ై మందికి పెైగా ప్ురుష్ లు 
పాలొగ నయారు. వాళుల  ప్రధ్యన యాజకుల ద్గగరికి, పెద్దల ద్గగరికి వ ళ్ళల, 
‘మేము పౌలును చంపరంత వరకు ఏమీ త్మనబో మన్ ప్రమాణం 

చేశాం. ఇప్ుపడు, మీరు మరియు సన ెడ్ిరన్ అతన్ కనసు గురించి 
మరింత ఖచిుతమ ైన సమాచయరం కావాలనే సాకుతో అతన్ా మీ 
ముంద్ుకు తీసుకురావాలన్ కమాండర్స ను అభారిథంచండ్ి. అతను 
ఇకకడ్ికి రాకముందే మేము అతన్ా చంప్డ్యన్కి స ద్ధంగా 
ఉనయాము. 
 

పాల్ మరియు పరత రు తప్ుపడు బో ధకుల గురించి మరియు 
ప్డ్ిపో వడం గురించి హెచురిసుి నయారు 
“చివర ి రోజులోల  భయంకరమ ైన సమయాలు వసాి యి. ప్రజలు 
[క్రైసివులు] తమను తయము పరరమంచేవారు, ధనయన్ా ఇష్టప్డ్ేవారు, 
గొప్పలు చెప్ుపకునేవారు, గరివంచేవారు, ద్ురాభష్లాడ్ేవారు, 
తలిలద్ండుర లకు అవిధ్ేయులు, కృతజాత లేన్వారు, అప్విత ర లు, 
పరరమ లేన్వారు, క్షమంచలేన్వారు, అప్వాద్ు చేసరవారు, 
ఆతిన్గరహం లేన్వారు, కూర రతవం, మంచివాళుా, 
నమికదోరహులు. , ద్ద్ుద రుల , అహంకారం, భగవంత న్ పరరమకుల 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aelia_Capitolina
http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_Kokhba_revolt
http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_Kokhba_revolt
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_early_Christianity
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_early_Christianity
http://en.wikipedia.org/wiki/Eusebius_of_Caesarea
http://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem_in_Christianity
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assembly] who hold to the teachings of Balaam. 

… Likewise, you also have those who hold to the 

teaching of the Nicolaitans. Repent therefore! 

Otherwise, I will soon come to you and will fight 

against them with the sword of my mouth.” 

(Revelation 2:13, 14, 16) 

Thyatira “Nevertheless, I have this against 

you: You tolerate that woman Jezebel, who 

calls herself a prophetess. By her teaching she 

misleads my servants into sexual immorality 

and the eating of food sacrificed to idols. I 

have given her time to repent of her 

immorality, but she is unwilling.” (Revelation 

2:20-21) 

Practices of the Nicolaitans 

Apparently, they were very similar to the 

Balaamites of the OT, they committed acts of 

immorality (fornication) and ate meat that had 

been offered to idols [probably in worship to 

them]. In Rev. 2:14-15 the Lord makes this 

connection plain: "You have there some who 

hold the teaching of Balaam, who kept 

teaching Balak to put a stumbling block 

before the sons of Israel, to eat things 

sacrificed to idols [as worship], and to 

commit acts of immorality. You also have 

some who in the same way hold the teaching 

of the Nicolaitans.”                                            
http://www.zianet.com/maxey/reflx73.htm 

 

Teaching of the Nicolaitans (Revelation 2:15) 

Apparently, this differed little in principle 

from the teaching of Balaam, though 

seemingly presented by a different heretical 

group. Some would connect the Nicolaitans 

with Balaamites because of similar 

etymology of the Greek name Nicolaus and 

the Semitic name Balaam. That seems 

fanciful, however, since the two seem to be 

differentiated in vs. 14-15.                          
thebiblewayonline.com/revelation, by Cecil N. Wright 

Teaching of Balaam (2:14)  

The ancient prophet Balaam advised the 

pagan king Balak how he could cause God to 

curse the Israelites, of who Balak was afraid 

but whom Balaam was unable to curse for 

him. Reference is made to such by Moses in 

Numbers 31:15-16, speaking of the occasion 

described in Chapter 25, as a result of which 

కంటల ఆనందయన్ా ఇష్టప్డ్ేవారు- దెైవభకిి యొకక రూపాన్ా కలిగ ి
ఉంటయరు [బయహా రూపాన్ా కలిగి ఉంటయరు కానీ న్జమ ైనది కాద్ు] 
కానీ దయన్ శకిిన్ త్మరసకరించయరు. వారితో ఎటువంటి సంబంధం 
లేద్ు. ” (2 త్మమోత్మ 3:1-5) 

 

పౌలు త్మమోత్మకి ఇలా చెపాపడు: “వాకామును బో ధ్ించు; ససజనోల  
మరియు ససజన్ వ లుప్ల స ద్ధంగా ఉండండ్ి; సరిదిద్దండ్,ి 

మంద్లించండ్ి మరియు పోర త్హ ంచండ్ి — చయలా ఓప కతో 
మరియు జఞగరతిగా సూచనలతో. ఎంద్ుకంటల మనుష్ ాలు సర్రన 
స దయధ ంతయన్ా సహ ంచన్ సమయం వసుి ంది. బద్ులుగా, వారి 
సవంత కోరికలకు అనుగుణంగా, వారి ద్ురద్ చెవులు ఏమ 
వినయలనుకుంటునయాయో చెప్పడ్యన్కి వారు వారి చుటటట  చయలా 
మంది ఉపాధ్యాయులను గుమగూడ్యరు. వారు తమ చెవులను 
సతయాన్కి ద్ూరంగా ఉంచుతయరు మరియు ప్ురాణయల వ ైప్ుకు 
త్మరుగుతయరు [మనుష్ ాడు రూపొ ందించిన విష్యాలు; అనగా 
దేవున్ నుండ్ి కాద్ు]." (2 త్మమోత్మ 4:2-4) 

 

“అయిత ే మీలో [క్రైసివులలో] తప్ుపడు బో ధకులు ఉనాటలల  
ప్రజలలో [ఇశరా యియలీయులలో] అబద్ధ  ప్రవకిలు [బో ధకులు] కూడ్య 
ఉనయారు. వారు రహసాంగా విధవంసక మతవిశావశాలను 
ప్రవేశపెడతయరు, తమను కొనుగోలు చేస న సారవభ్ౌమ ప్రభువును 
కూడ్య త్మరసకరిసాి రు - తమపెై వేగంగా విధవంసం తెచుుకుంటయరు. 
చయలామంది వారి అవమానకరమ ైన మారాగ లను అనుసరిసాి రు 
మరియు సతా మారాగ న్కి చెడాపరరు తెసాి రు. వారి ద్ురాశతో ఈ 
ఉపాధ్యాయులు వారు రూపొ ందించిన కథలతో మమిలిా దోప డ్ీ 
చేసాి రు. వారి ఖండన చయలాకాలంగా వారిపెై వేలాడుతోంది, 
మరియు వారి నయశనం న్ద్రపో లేద్ు. (2 పరత రు 2:1-3) 

 

నీరో బర్సా్ రోమ్ AD 67 

రోమ్ యొకక ఆరవ చకరవరిి నీరో ఆధవరాంలో చరిు యొకక మొద్టి 
రోమన్ హ ంస 67వ సంవత్రంలో జరిగినటుల  కన్ప సుి ంది. ఈ 
చకరవరిి తనకు సహ ంచద్గిన క్రడ్ిట్ తో ఐద్ు సంవత్రాల పాటు 
ప్రిపాలించయడు, కానీ తరువాత గొప్ప ద్ుబయరాకు మరియు అతాంత 
కూర రమ ైన అనయగరికతలకు దయరితీసాడు. ఇతర కూర రమ ైన కోరికలతో 
పాటు, రోమ్ నగరాన్ా తగలబ టయట లన్ అతను ఆదేశంచయడు, ఆ 

http://www.zianet.com/maxey/reflx73.htm


the Lord sent a plague that caused the death 

of 24,000 persons. The Jewish historian 

Josephus, in his Antiquities of the Jews, Book 

IV, Chapter VI, Sections 6-12, elaborates 

upon the details as they had come down to his 

day, which correspond with the summary 

description given by Christ in his letter to 

Pergamum. It was a compromise with 

paganism in worship and morals.                                    
thebiblewayonline.com/revelation, by Cecil N. Wright 

The woman Jezebel (Revelation 2:20)  

Most manuscripts have "the" woman, but a 

few have "thy" woman. Some have supposed 

her to be the wife of the one addressed as the 

"angel" of the church, since sou (thy) is 

singular. But the consensus of textual 

scholars favors ten (the) as having been the 

original reading. Here Jezebel is evidently a 

symbolic name for some prominent woman in 

the church at Thyatira, somewhat like the 

wicked wife of King Ahab who was guilty of 

"whoredom" and "witchcraft" (1 Kings 16:3l; 

2 Kings 9:22), promoting the worship of Baal 

and seeking to drive worshippers of God out 

of Israel. The Jezebel of Thyatira promoted 

both idolatrous and licentious practices 

among Christians.                                             
thebiblewayonline.com/ revelation, by Cecil N. Wright 

                                                                          

When we examine the Greek and Jew mind 

later these practices may be more clearly 

understood. 

 

Sardis “… These are the words of him who 

holds the seven spirits of God and the seven 

stars. I know your deeds; you have a 

reputation of being alive, but you are dead. 

Wake up! Strengthen what remains and is 

about to die, for I have not found your deeds 

complete in the sight of my God.” (Revelation 

3:1-2) 

 

Philadelphia “… Since you have kept my 

command to endure patiently, I will also keep 

you from the hour of trial that is going to 

come upon the whole world to test those who 

live on the earth.” (Revelation 3: 10) 

 

Laodicea “… I know your deeds, that you are 

neither cold nor hot. I wish you were either 

one or the other! So, because you are 

ఉతిరువను అతన్ అధ్ికారులు, గారులు మరియు సరవకులు అమలు 
చేశారు. సామాాజా నగరం మంటలోల  ఉనాప్ుపడు, అతను మకననయస్ 
టవర్స పెైకి వ ళ్ళల, తన వీణ వాయిసూి , టయర య్ ద్హనం యొకక 
పాటను పాడ్యడు మరియు 'తన మరణయన్కి ముంద్ు అతను అన్ా 
వసుి వులను నయశనం చేయాలన్ కోరుకునయాడు' అన్ బహ రంగంగా 
ప్రకటించయడు. సరకస్ అన్ ప లువబడ్ే గొప్ప కుప్పతో పాటు, అనేక 
ఇతర రాజభవనయలు మరియు గృహాలు విన్యోగించబడ్యా యి; 

jesus-is-savior.com/Books, Tracts & Preaching/Printed 

Books/FBOM/fbom-chap_02.htm [ఫాక్ల్ యొకక 
అమరవీరుల ప్ుసికం నుండ్ి, అధ్యాయం 2 

 

నీరో యొకక విమరశకుడు టయస టస్ ఇలా వరా శాడు, “అయినప్పటికీ 
ఎటువంటి మానవ ప్రయతాం, రాచరికప్ు పెద్దలు లేదయ దేవుళలకు 
అరపణలు చేయడం వలల  నీరో అగిాకి ఆజఞా ప ంచయడనే అప్ఖాాత్మ 
పాలెైన ప్ుకారు అద్ృశాం కాలేద్ు. అంద్ువలల , ఆ ప్ుకారును రద్ుద  
చేయడ్యన్కి, నీరో తమ అసహామ ైన చరాలకు అప్ఖాాత్మ పాలెైన 
క్రైసివులు అన్ ప లువబడ్ే వారిన్ అతాంత సున్ాతమ ైన శక్షలతో 
తప్ుపడు ఆరోప్ణలు చేస  ఉరితీశాడు. పరరు యొకక మూలకరి, 

కీరసుి , టిబ రయిస్ పాలనలో పొర కూారనటర్స పొ ంటియస్ ప లేట్ చేత 
నేరసుథ డ్ిగా ఉరితీయబడ్యా డు; మరియు అణచివేయబడ్ినప్పటికీ, 
ఈ విధవంసక మూఢనమికం మళ్లల చెలరనగింది, ఈ ద్ుష్టతయవన్కి 
మూలమ ైన జుడ్ియా దయవరా మాతరమే కాకుండ్య, రోమ్ నగరం 
దయవరా కూడ్య, భయంకరమ ైన మరియు అవమానకరమ ైన 
వరద్లు కలిస  మరియు జరుప్ుకుంటయరు. అంద్ువలల , మొద్ట 
వారి విశావసాన్ా అంగీకరించిన వారిన్ సావధ్దనం చేసుకునయారు, 
ఆపెై, వారు అందించిన సమాచయరాన్ా ఉప్యోగించి, నగరాన్ా 
తగలబ టిటన నేరాన్కి కాద్ు, మానవ జఞత్మపెై దేవషాన్కి చయలా మంది 
ప్రజలు దోష్ లుగా న్రాధ రించబడ్యా రు. మరియు నశంచిపో వడంతో 
వారు అద్నంగా కీరడలుగా తయారు చేయబడ్యా రు: జంత వుల 
చరాిలను వాటికి జోడ్ించడం దయవరా కుకకలచే చంప్బడ్యా రు, లేదయ 
వాటిన్ శలువలకు వేరలాడదదయడం లేదయ మంటలు వేయడం, 

మరియు ప్గలు గడ్ిచినప్ుపడు, వాటిన్ రాత్మరప్ూట దదపాలుగా 
ఉప్యోగించయరు. నీరో ఈ ద్ృశాం కోసం తన సవంత గార్ాన్ లను 
ఇచయుడు మరియు ఒక రథసారధ్ి పెల బ లతో కలప్డం లేదయ రనస్-
కోరు్లో డ్ెైవీింగ్ చేయడం అలవాటుగా సరకస్ గనమ్ ను 



lukewarm-neither hot nor cold-I am about to 

spit you out of my mouth.” … “So be earnest, 

and repent. Here I am! I stand at the door and 

knock. If anyone hears my voice and opens 

the door, I will come in and eat with him, and 

he with me.” (Revelation 3: 15-16; 19-20) 

 

The condition of the Asia Minor churches clearly 

shows not only individual Christians but entire 

congregations can stray away, forsake Christ, 

His teachings and His saving Grace. If they do not 

repent and return to Him, they will be lost; i.e., 

have their lampstand removed. 

Note: Faithful Christians still assembling in 

the midst of persecution. 

 

Trajan Persecution AD 108 

In the third persecution Pliny the Second, a man 

learned and famous, seeing the lamentable 

slaughter of Christians, and moved therewith to 

pity, wrote to Trajan, certifying him that there 

were many thousands of them daily put to death, 

of which none did anything contrary to the 

Roman laws worthy of persecution. "The whole 

account they gave of their crime or error 

(whichever it is to be called) amounted only to 

this - that they were accustomed on a stated day 

to meet before daylight, and to repeat together a 

set form of prayer to Christ as a God, and to bind 

themselves by an obligation-not indeed to 

commit wickedness; but, on the contrary-never to 

commit theft, robbery, or adultery, never to 

falsify their word, never to defraud any man: after 

which it was their custom to separate, and 

reassemble to partake in common of a harmless 

meal." 

 

 

 

Timeline of the Church Christ established 

• Christ conferred the kingdom to His 

apostles  

• Three thousand added to them on 

Pentecost - 33 AD 

• Stephen martyred and Jewish persecution 

began – 35? AD 

• Paul sent to Rome as a prisoner 

• Rome burned and Roman persecution 

began - 64 AD 

• Paul’s death - 64 -65 AD 

• Temple in Jerusalem destroyed - 70 AD 

ప్రద్రిశంచయడు. వారు సపష్టంగా నేరసుథ లు మరియు నేరం యొకక 
ప్రిణయమాలకు ఇటీవలి ఉదయహరణగా చేస నప్పటికీ, ప్రజలు ఈ 
బయధ్ిత లపెై జఞలిప్డటం పరా రంభించయరు, ఎంద్ుకంటల వారు ప్రజఞ 
ప్రయోజనయల కోసం కాకుండ్య ఒక వాకిి యొకక కూర రతవం 

కారణంగా విన్యోగించబడ్యా రు. కానీ మానవ జఞత్మపెై దేవష్ం కోసం. 
మరియు నశంచిపో వడంతో వారు అద్నంగా కీరడలుగా తయారు 
చేయబడ్యా రు: జంత వుల చరాిలను వాటికి జోడ్ించడం దయవరా 
కుకకలచే చంప్బడ్యా రు, లేదయ వాటిన్ శలువలకు వేరలాడదదయడం 
లేదయ మంటలు వేయడం, మరియు ప్గలు గడ్ిచినప్ుపడు, వాటిన్ 
రాత్మరప్ూట దదపాలుగా ఉప్యోగించయరు. నీరో ఈ ద్ృశాం కోసం తన 

సవంత గార్ాన్ లను ఇచయుడు మరియు ఒక రథసారధ్ి పెల బ లతో 
కలప్డం లేదయ రనస్-కోరు్లో డ్ెైవీింగ్ చేయడం అలవాటుగా సరకస్ 
గనమ్ ను ప్రద్రిశంచయడు. వారు సపష్టంగా నేరసుథ లు మరియు నేరం 
యొకక ప్రిణయమాలకు ఇటీవలి ఉదయహరణగా చేస నప్పటికీ, ప్రజలు 
ఈ బయధ్ిత లపెై జఞలిప్డటం పరా రంభించయరు, ఎంద్ుకంటల వారు ప్రజఞ 
ప్రయోజనయల కోసం కాకుండ్య ఒక వాకిి యొకక కూర రతవం 
కారణంగా విన్యోగించబడ్యా రు. కానీ మానవ జఞత్మపెై దేవష్ం కోసం. 
మరియు నశంచిపో వడంతో వారు అద్నంగా కీరడలుగా తయారు 
చేయబడ్యా రు: జంత వుల చరాిలను వాటికి జోడ్ించడం దయవరా 
కుకకలచే చంప్బడ్యా రు, లేదయ వాటిన్ శలువలకు వేరలాడదదయడం 
లేదయ మంటలు వేయడం, మరియు ప్గలు గడ్ిచినప్ుపడు, వాటిన్ 
రాత్మరప్ూట దదపాలుగా ఉప్యోగించయరు. నీరో ఈ ద్ృశాం కోసం తన 
సవంత గార్ాన్ లను ఇచయుడు మరియు ఒక రథసారధ్ి పెల బ లతో 
కలప్డం లేదయ రనస్-కోరు్లో డ్ెైవీింగ్ చేయడం అలవాటుగా సరకస్ 
గనమ్ ను ప్రద్రిశంచయడు. నేరం యొకక ప్రిణయమాలకు ఇటీవలి 
ఉదయహరణగా వారు సపష్టంగా నేరసుథ లు మరియు అరెత కలిగి 
ఉనాప్పటిక,ీ ప్రజలు ఈ బయధ్ిత లపెై జఞలిప్డటం పరా రంభించయరు, 
ఎంద్ుకంటల వారు ప్రజఞ ప్రయోజనయల కోసం కాకుండ్య ఒక వాకిి 
యొకక కూర రతవం కారణంగా విన్యోగించబడ్యా రు. లేదయ వాటిన్ 
శలువలకు వేరలాడదదయడం లేదయ మంటలను కాలుడం, మరియు 
ప్గలు గడ్ిచినప్ుపడు, వాటిన్ రాత్మరప్ూట దదపాలుగా 
ఉప్యోగించయరు. నీరో ఈ ద్ృశాం కోసం తన సవంత గార్ాన్ లను 
ఇచయుడు మరియు ఒక రథసారధ్ి పెల బ లతో కలప్డం లేదయ రనస్-
కోరు్లో డ్ెైవీింగ్ చేయడం అలవాటుగా సరకస్ గనమ్ ను 



• John imprisoned on Patmos for cause of 

Christ  

• John’s death – around 100 AD 

 

The apostolic age ended with Christ’s message of 

redemption having been spread throughout the 

Roman Empire. A new era is beginning. 

 

Early Christianity 

During the second century [100-200 AD], 

Christianity spread further into the Latin-

speaking western part of the Roman Empire. 

Notable leaders and writers of this time include 

Polycarp of Smyrna, Ignatius of Antioch,[4] 

Clement of Rome, Justin Martyr and Irenaeus of 

Lyon [4].  

 

During the third century [200-300 AD], 

Christianity further increased in numbers (Robin 

Lane Fox suggests that Christians composed 

about 2% of the Empire by 250[4]). Teachers of 

this period, including Origen in Alexandria and 

Tertullian in North Africa, expressed in their 

writings doctrines such as that of The Trinity. 

Anthony the Great and others established 

Christian monasticism [pertaining to monasteries 

] and Gregory the Illuminator was responsible for 

Armenia becoming the first officially Christian 

country. Following the conversion of Constantine 

the Great (just prior to the Battle of the Milvian 

Bridge in 312), the Roman Empire tolerated 

Christianity with the Edict of Milan in 313, 

leading later to the adoption of Christianity as the 

state religion [The Roman not the Roman 

Catholic Church ] by law not by conversion in 

380 by Theodosius I and the rise of Christendom 

in the Byzantine empire.                                                                                                             
en.wikipedia.org/wiki/Early Christianity 
 

For 280 years Christianity was banned by the 

Roman Empire. It also conducted ten 

persecutions yet, during this time it continued to 

grow. 

 

Diocletian A.D. 302  

The Diocletianic Persecution of 303 - 311 was 

the last and most severe persecution of 

Christians in the Roman Empire. Also known as 

the "Great Persecution," a key early event was 

the issuing in 303 of a series of edicts by 

Emperor Diocletian and his colleagues 

Maximian, Galerius, and Constantius 

ప్రద్రిశంచయడు. వారు సపష్టంగా నేరసుథ లు మరియు నేరం యొకక 
ప్రిణయమాలకు ఇటీవలి ఉదయహరణగా చేస నప్పటికీ, ప్రజలు ఈ 
బయధ్ిత లపెై జఞలిప్డటం పరా రంభించయరు, ఎంద్ుకంటల వారు ప్రజఞ 
ప్రయోజనయల కోసం కాకుండ్య ఒక వాకిి యొకక కూర రతవం 
కారణంగా విన్యోగించబడ్యా రు. లేదయ వాటిన్ శలువలకు 
వేరలాడదదయడం లేదయ మంటలను కాలుడం, మరియు ప్గటి 
వ లుత రు గడ్ిచినప్ుపడు, వాటిన్ రాత్మరప్ూట దదపాలుగా 
ఉప్యోగించయరు. నీరో ఈ ద్ృశాం కోసం తన సవంత గార్ాన్ లను 
ఇచయుడు మరియు ఒక రథసారధ్ి పెల బ లతో కలప్డం లేదయ రనస్-
కోరు్లో డ్ెైవీింగ్ చేయడం అలవాటుగా సరకస్ గనమ్ ను 
ప్రద్రిశంచయడు. వారు సపష్టంగా నేరసుథ లు మరియు నేరం యొకక 
ప్రిణయమాలకు ఇటీవలి ఉదయహరణగా చేస నప్పటికీ, ప్రజలు ఈ 
బయధ్ిత లపెై జఞలిప్డటం పరా రంభించయరు, ఎంద్ుకంటల వారు ప్రజఞ 
ప్రయోజనయల కోసం కాకుండ్య ఒక వాకిి యొకక కూర రతవం 
కారణంగా విన్యోగించబడ్యా రు. 
 wsu.edu/wldciv/world_civ_reader/world_civ_reader_1/tacitus [రిచరా్స 
హుకర్స అనువాద్ం] 

 

మందిరముధవంసమ ైంది 
70 ADలో టెైటస్, తరువాత చకరవరిి అయాాడు మరియు రోమన్ 
లెజియన్ జ్రూసలేం చుటటట  ముటటడ్ి గోడను న్రిించయరు. కానీ 
జ్లట్్ వేచి ఉండలేద్ు కానీ రోమన్ లెజియన్ త్మరోగమనయన్కి 
కారణమ ైంది. మాథూా 24లో నమోద్ు చేయబడ్ిన యియసు 
ప్రకటనలను గురుి చేసుకునా క్రైసివులు కొండలకు పారిపోయారు. 
ఆలయం నయశనం చేయబడ్ింది మరియు యూద్ుల ఆరాధనలో 
భ్యగంగా జంత  బలులు ఆగిపోయాయి. స  లో. 135 మంది 
యూద్ులు న్షరధ్ించబడ్యా రుపరరు మారాురునగరం తరావతబయర్స 
కోఖాు త్మరుగుబయటు. ఈ సమయాన్ా అనుసరించి, 

ముంద్ుగానేచరిు చరితరకారుడు యూసరబియస్ ఆఫ్ స జనరియాలో 
చరిు యొకక జఞత్మప్రంగా యూద్ు నయయకతవం అన్ 
రికారుా లుజ్రూసలేం(వాచాంగా "వాటిసునిీ") అనాజనుల 

నయయకతవం దయవరా భరీి చేయబడ్ింది.[3]చయలా మంది క్రైసివులు 
నగరాన్ా విడ్ిచిపెటయట రు. 
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[Constantine’s father]. These edicts rescinded 

Christians' legal rights and demanded their 

compliance with pagan rituals. Later edicts 

targeted the clergy and demanded universal 

participation in sacrificial rituals, ordering all 

inhabitants to perform pagan sacrifices. The 

persecution varied in intensity and duration 

across the empire.                          

                                                                                                                   
en.wikipedia.org/wiki/Diocletian_Persecution 

 

Diocletian’s edicts ordered the destruction of 

Christian scriptures and places of worship across 

the Empire, and prohibited Christians from 

assembling for worship. Later any known 

Christian was most cruelly put to death. Shortly 

after the death of Diocletian the persecution by 

the Roman Empire against Christians ended when 

after his “conversion” the Roman Emperor 

Constantine “legalized” Christianity at the Edict 

of Milan in AD 313.  

Later, in AD 325, Constantine called together the 

Council of Nicea, in an attempt to unify the 

empire by a state religion. Constantine 

envisioned Christianity as a state religion that 

could unite the Roman Empire, which at that time 

was beginning to fragment and divide. 

Constantine refused to fully embrace the 

Christian faith and continued many of his pagan 

beliefs and practices, so the church that 

Constantine promoted was a mixture of 

Christianity and Roman paganism. “He 

(Constantine) kept his position as chief priest of 

the pagan state religion.”     
The Eternal Kingdom, F.W. Mattox, p. 127 

  

While this may have seemed to be a positive 

development for the teaching of Christ’s message 

of reconciliation and redemption, the results were 

anything but positive.  It immediately achieved 

expansive influence at all levels of the imperial 

government.  

 

Constantine found that with the Roman Empire 

being so vast, expansive, and diverse – not 

everyone would agree to forsake their religious 

beliefs and instead embrace Christianity. So, 

Constantine allowed, and even promoted, the 

“Christianization” of pagan beliefs. Completely 

pagan and utterly unbiblical beliefs were given 

new “Christian” identities while being mixed 

యోహాను దయవరా కీరసుి  ఆస యా మ ైనర్స లోన్ సంఘాలను 
హెచురించయడు 
ప్రక్షాళన వసోి ంది కొంద్రు చన్పో తయరు మరికొంద్రు ప్డ్ిపో తయరు. 
"కీరసుి  విరోధ్ి (యియసును కీరసుి , దేవున్ కుమారుడన్, అభిష కుి డు 
అన్ త్మరసకరించేవారు) వసుి నయారు, ఇప్ుపడు కూడ్య చయలా మంది 
కీరసుి  వాత్మరనకులు వచయురు. అలాంటి వాకిి కీరసుి  విరోధ్ి - అతను 
తండ్ిర మరియు కుమారుడ్ిన్ త్మరసకరించయడు." (1 యోహాను 2:18, 

22) 

ఎఫెసస్“...అయినప్పటికీ నేను మీకు వాత్మరనకంగా ఈ విష్యాన్ా 
కలిగి ఉనయాను: మీరు మీ మొద్టి పరరమను విడ్ిచిపెటయట రు. మీరు 
ప్డ్ిపోయిన ఎత ి ను గురుి ంచుకో! ప్శాుతయి ప్ప్డండ్ి [ఒకరి 
మారాగ లను మారుుకోండ్ి] మరియు మీరు మొద్ట చేస న 
ప్నులను చేయండ్ి. మీరు ప్శాుతయి ప్ప్డకపో తే, నేను మీ ద్గగరకు 
వచిు మీ దదప్సింభ్యన్ా దయన్ సథలం నుండ్ి తీస వేసాి ను. కానీ మీకు 
ఇది అనుకూలంగా ఉంది: మీరు న్కోలాయిటనల  అభ్యాసాలను 
దేవష సాి రు, నేను కూడ్య దేవష సుి నయాను. (ప్రకటన 2:4-5) 

స్మిర్వా“... మీరు బయధప్డ్ే దయన్ గురించి భయప్డకండ్ి. నేను 
మీకు చెప్ుి నయాను; మమిలిా ప్రీక్షించడ్యన్కి అప్వాది మీలో 
కొంద్రిన్ చెరసాలలో వేసాి డు, మరియు మీరు ప్దిరోజులపాటు 
హ ంసకు గురవుతయరు. మరణం వరకు కూడ్య నమికంగా 
ఉండండ్,ి నేను మీకు జీవ కిరీటయన్ా ఇసాి ను. (ప్రకటన 2:10) 

పెరగముమ్“మీరు ఎకకడ న్వస సుి నయారో నయకు తెలుసు-సాతయను 
స ంహాసనం ఎకకడ ఉందో  నయకు తెలుసు. అయినయ నువువ నయ 
పరరుకు కటుట బడ్ి ఉనయావు. నువువ నయ మీద్ నీకునా నమికాన్ా 

వద్ులుకోలేద్ు. ... అయినప్పటికీ, నేను మీకు వాత్మరనకంగా కొన్ా 
విష్యాలు కలిగి ఉనయాను: బిలాము బో ధలకు కటుట బడ్ి ఉండ్ే 
[అసెంబ్రల లో 'క్రైసివులు'] మీకు అకకడ ఉనయారు. … అలాగన, మీరు 
కూడ్య న్కొలాయిటనల  బో ధకు కటుట బడ్ి ఉనయారు. కాబటిట  
ప్శాుతయి ప్ప్డండ్ి! లేకుంటల నేను తవరలోనే నీ ద్గగరకు వచిు నయ 
నోటి ఖడగ ంతో వారితో యుద్ధం చేసాి ను.” (ప్రకటన 2:13, 14, 16) 

తాతీర్వ“అయినప్పటికీ, నేను మీకు వాత్మరనకంగా ఇలా 
చెబుత నయాను: తనను తయను ప్రవకి అన్ ప లిచే ఆ ససి ీ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diocletian_Persecution


with the altered church’s teachings and practices. 

Some clear examples of this are as follows: 

 

(1) Henotheism or multiple gods 

Most Roman emperors (and citizens) were 

henotheists. A henotheist is one who believes in 

the existence of many gods, but focuses primary 

on one particular god, or considers one particular 

god supreme over the other gods. For example, 

the Roman god Jupiter was supreme over the 

Roman pantheon of gods; e.g., a god of love, a 

god of peace, a god of war, a god of strength, a 

god of wisdom, etc. These Roman gods were 

replaced with saints who were in charge or over 

each of these, and many other categories and the 

Roman god specific to the city was replaced with 

a “patron saint” for the city. 

  

(2) Mother Goddess 

The Cult of Isis, an Egyptian mother-goddess 

religion, was absorbed into Christianity by 

replacing Isis with Mary. Many of the titles that 

were used for Isis, such as “Queen of Heaven,” 

“Mother of God,” and “theotokos” (God-bearer) 

were attached to Mary. Mary was given an 

exalted role in the Christian faith, far beyond 

what the Bible ascribes to her, in order to attract 

Isis worshippers to a faith they would not 

otherwise embrace. Many temples to Isis were, in 

fact, converted into temples dedicated to Mary. 

The first clear hints of what was to become 

Catholic Mariology occur in the writings of 

Origen (185-254), who lived in Alexandria, 

Egypt, which happened to be the focal point of 

Isis worship. 

 

(3) Sacrificial Meal 

 Mithraism was a religion in the Roman Empire 

in the 1st through 5th centuries AD. It was very 

popular among the Romans, especially among 

Roman soldiers, and was possibly the religion of 

several Roman emperors. While Mithraism was 

never given “official” status in the Roman 

Empire, it was the de-facto official religion until 

Constantine and succeeding Roman emperors 

replaced Mithraism with Christianity. One of the 

key features of Mithraism was a sacrificial meal, 

which involved eating the flesh and drinking the 

blood of a bull. Mithras, the god of Mithraism, 

was “present” in the flesh and blood of the bull, 

and when consumed, granted salvation to those 

who partook of the sacrificial meal (theophagy, 

జ్జ్బ ల్ ను మీరు సహ సుి నయారు. ఆమ  బో ధ్ించడం దయవరా 
ఆమ  నయ సరవకులను లెైంగిక అన ైత్మకతకు మరియు విగరహాలకు 
అరిపంచిన ఆహారాన్ా త్మనడ్యన్కి తప్ుపదోవ ప్టిటసుి ంది. ఆమ  
అన ైత్మకత గురించి ప్శాుతయి ప్ప్డడ్యన్కి నేను ఆమ కు 
సమయం ఇచయును, కానీ ఆమ  ఇష్టప్డలేద్ు. (ప్రకటన 2:20-

21) 

న్కోలాయిటనల  అభ్యాసాలు 
సపష్టంగా, వారు OT యొకక బయలామ ైట్ లతో చయలా పో లి 
ఉండ్ేవారు, వారు అన ైత్మక చరాలకు (వాభిచయరం) పాలపడ్యా రు 
మరియు విగరహాలకు సమరిపంచిన మాంసాన్ా త్మనయారు 
[బహుశా వారికి ప్ూజలో]. ప్రక. 2:14-15లో ప్రభువు ఈ 
సంబంధ్యన్ా సపష్టంగా చెపాపడు: "బిలాము బో ధకు కటుట బడ్ి 
ఉనావారు కొంద్రు ఉనయారు, ఇశరా యియలు కుమారుల ముంద్ు 
అడాంకిగా ఉంచి, విగరహాలకు అరిపంచిన వాటిన్ త్మనమన్ 
బయలాకుకు బో ధ్ిసూి నే ఉనయారు. ఆరాధన], మరియు అన ైత్మక 

చరాలకు పాలపడడం, అదే విధంగా న్కొలాయిటన్ ల బో ధనను 
కలిగి ఉనా కొంద్రు కూడ్య మీకు 
ఉనయారు.http://www.zianet.com/maxey/reflx73.htm 

 

న్కొలాయిటనల  బో ధన (ప్రకటన 2:15) 

సపష్టంగా, ఇది బిలాము బో ధ నుండ్ి సూతరపరా యంగా కొదిదగా 
భినాంగా ఉంది, అయినప్పటికీ వేరన మతవిశావశాల సమూహం 

సమరిపంచినటుల  కన్ప సిో ంది. గీరకు పరరు న్కోలస్ మరియు 
సెమటిక్ల పరరు బిలామ్ యొకక సారూప్ా శబదవుాతపతి్మ 
కారణంగా కొంద్రు న్కోలాయిటన్ లను బయలామ ైట్ లతో 
అనుసంధ్యన్సాి రు. 14-15 వర్్స్ లో ర్ండూ విభినాంగా 
కన్ప సుి నాంద్ున అది కలిపతమ ైనదిగా అన్ప సుి ంది. 
thebiblewayonline.com/revelation, సెస ల్ N. ర్రట్ దయవరా 

బిలాము బో ధ (2:14) 

పరా చీన ప్రవకి అయిన బిలాము అనామత రాజు బయలాకుకు 
దేవుడు ఇశరా యియలీయులను ఎలా శప ంచగలడన్ సలహా 
ఇచయుడు, బయలాకు ఎవరికి భయప్డ్యా డు కాన్ బిలాము అతన్ 
కోసం శప ంచలేకపోయాడు. సంఖాాకాండము 31:15-16లో 

http://www.zianet.com/maxey/reflx73.htm


the eating of one’s god). Mithraism also had 

seven “sacraments,” making the similarities 

between Mithraism and Roman Catholicism too 

many to ignore. Constantine and his successors 

found an easy substitute for the sacrificial meal of 

Mithraism in concept of the Lord’s Supper / 

Christian Communion. Sadly, some early 

Christians had already begun to attach mysticism 

to the Lord’s Supper, rejecting the Biblical 

concept of a simple and worshipful remembrance 

of Christ’s death and shed blood. The 

Romanization of the Lord’s Supper made the 

transition to a sacrificial consumption of Jesus 

Christ [transubstantiation], now known as the 

Catholic Mass / Eucharist, complete. 

 

(4) Supreme Religious Leader 

The supremacy of the Roman bishop was created 

with the support of the Roman emperors. With 

the city of Rome being the center of government 

for the Roman Empire, and with the Roman 

emperors living in Rome, the city of Rome rose 

to prominence in all facets of life. Constantine, 

and his successors, gave their support to the 

bishop of Rome as the supreme ruler of his state 

church believing it is best for the unity of the 

Roman Empire that the government and state 

religion be centered in the same location. While 

most other bishops [including the Bishop of 

Constantinople] and Christians resisted the idea 

of the Roman bishop being supreme, the Roman 

bishop eventually rose to supremacy, due to the 

power and influence of the Roman emperors. 

When the Roman Empire collapsed, the Roman 

Bishop took on the title that had previously 

belonged to the Roman emperor Constantine – 

Pontificus Maximus, [meaning high priest –but 

originally was the highest office in the 

polytheistic ancient Roman religion {during the 

time before Christ}].                                                          
ccel.org/s/schaff/history/3_ch01.htm 

 

Many more examples could be given. These four 

should suffice in demonstrating the true origin of 

the Catholic Church. Of course, the Roman 

Catholic Church denies the pagan origin of its 

beliefs and practices. The Catholic Church 

disguises its pagan beliefs under layers of 

complicated theology. The Catholic Church 

excuses and denies its pagan origin beneath the 

mask of “church tradition.” Recognizing that 

many of its beliefs and practices are utterly 

మోషరచే అటువంటి ప్రసాి వన ఉంది, 25వ అధ్యాయంలో 
వివరించబడ్ిన సంద్రభం గురించి మాటయల డుతూ, దయన్ 
ఫ్ఫలితంగా ప్రభువు 24,000 మంద ి మరణయన్కి కారణమ ైన 
పరల గును ప్ంపాడు. యూద్ు చరితరకారుడు జోససఫ్ఫస్, తన 
యూద్ుల ప్ురాతన వసుి వులు, బుక్ల IV, అధ్యాయం VI, 

సెక్షనుల  6-12లో, పెరాగ ముమ్ కు తన లేఖలో కీరసుి  ఇచిున 
సారాంశ వివరణతో సరిపో యియ వివరాలను తన కాలాన్కి 
సంబంధ్ించిన వివరాలను వివరించయడు. . ఇది ఆరాధన 
మరియు న ైత్మకతలలో అనామతవాద్ంతో రాజీ. 
thebiblewayonline.com/revelation, సెస ల్ N. ర్రట్ దయవరా 

ససి  ీయెిజ్బ లు (ప్రకటన 2:20) 

చయలా మానుాస రరప్ట లలో "ది" ససి  ీఉంది, కానీ కొన్ాంటిలో "నీ" 

ససి  ీఉంది. సౌ (నీ) ఏకవచనం కాబటిట , చరిు యొకక "దేవద్ూత" 

అన్ సంబో ధ్ించబడ్ే వాకిికి ఆమ  భ్యరా అన్ కొంద్రు 
భ్యవించయరు. కానీ వచన ప్ండ్ిత ల ఏకాభిపరా యం ప్ది (ది) 
అసలు ప్ఠనంగా ఉంది. ఇకకడ యిెజ్బ ల్ అనేది థెైతీరాలోన్ 
చరిులోన్ ప్రముఖ మహ ళకు ప్రతీకాతిక పరరు, కొంతవరకు 
"వేశాతవం" మరియు "మంతరవిద్ా" (1 రాజులు 16:3l; 2 

రాజులు 9:22), అహాబు రాజు ద్ురాిరగప్ు భ్యరా వంటిది. బయల్ 

ఆరాధనను పోర త్హ ంచడం మరియు ఇజఞర యిెల్ నుండ్ి 
దేవున్ ఆరాధకులను వ ళలగొటయట లన్ కోరింది. థెైతీరాకు చెందిన 
జ్జ్బ ల్ క్రైసివులలో విగరహారాధన మరియు లెైసెన్షయల్ 

ప్ద్ధత లను పోర త్హ ంచింది. thebiblewayonline.com/ 

revelation, by Cecil N. Wright 

  

మేము గీరకు మరియు యూద్ుల మనసు్ను 
ప్రిశీలించినప్ుపడు ఈ ప్ద్ధత లు మరింత సపష్టంగా అరథం 
చేసుకోవచుు. 

 

సర్ిిస్“... ఇవి దేవున్ ఏడు ఆతిలను మరియు ఏడు 
నక్షతయర లను కలిగి ఉనా వాకిి యొకక మాటలు. నీ ప్నులు 
నయకు తెలుసు; మీరు సజీవంగా ఉనయారు, కానీ మీరు 
చన్పోయారు. మ లొకనుట! మగిలియునావి మరియు 

http://en.wikipedia.org/wiki/Polytheism
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Roman_religion


foreign to Scripture, the Catholic Church is 

forced to deny the authority and sufficiency of 

Scripture. 

 

The origin of the Catholic Church is the tragic 

compromise of Christianity with the pagan 

religions that surrounded it. Instead of 

proclaiming the Gospel and converting the 

pagans, the state Church just “Christianized” the 

pagan religions, and “paganized” Christianity. By 

blurring the differences and erasing the 

distinctions, yes, the Catholic Church made itself 

attractive to the people of the Roman Empire, 

becoming the supreme religion in the Roman 

world for centuries. Therefore, Paul’s and Peter’s 

warnings and prophecies came true in the most 

dominant and altered form of Christianity.                                                                                     
GotQuestions.org 
 

As Bible believing Christians separated 

themselves from the Church of Rome, which they 

saw as apostate, they represented a formidable 

potential threat to the official new imperial 

religion. Persecution in varying degrees of 

severity was instituted over the centuries 

following. 

Following the Early Christian Era, a new and 

ominous era began. The Middle Age, as the term 

implies, is the period which intervenes between 

ancient and modern times, and connects them, by 

continuing the one, and preparing for the other. It 

forms the transition from the Graeco-Roman 

civilization to the Romano-Germanic, 

civilization, which gradually arose out of the 

intervening chaos of barbarism.  

Politically, the middle age dates from the great 

migration of nations and the downfall of the 

Western Roman Empire in the fifth century 

[Rome fell in 476 from Germanic invasions]; but 

for ecclesiastical history it begins with Gregory 

the Great, the last of the fathers and the first of 

the popes, at the close of the sixth century.                                          

                                                                                                                      
ccel.org/s/schaff/history/4_ch01.htm                                                                                  
     

Gregory the Great served just before and after 

600 A.D. (590-604). Gregory may be considered 

the first pope. … as he was the first to be 1) a 

Bishop of Rome, 2) a Metropolitan (over Roman 

చన్పో వబో త నా వాటిన్ బలప్రచుము, ఎంద్ుకంటల నయ 
దేవున్ ద్ృష టలో నీ కిరయలు ప్ూరిికాలేద్ు.” (ప్రకటన 3:1-2) 

 

ఫమలడెల్ఫియా"... ఓప కతో సహ ంచమన్ మీరు నయ ఆజాను 
పాటించయరు కాబటిట , భూమపెై న్వస ంచేవారిన్ ప్రీక్షించడ్యన్కి 
ప్రప్ంచం అంతటయ రాబో త నా ప్రీక్షల గంట నుండ్ి నేను 
న్నుా కాపాడుతయను." (ప్రకటన 3:10) 

 

లావోడిస్మయా“... మీరు చలలగా లేదయ వేడ్ిగా ఉండరన్ మీ 
ప్నులు నయకు తెలుసు. మీరు ఒకరు లేదయ మరొకరు అన్ నేను 
కోరుకుంటునయాను! కాబటిట , మీరు గోరువ చుగా ఉనయారు - 
వేడ్ిగా లేదయ చలల గా ఉండరు - నేను న్నుా నయ నోటి నుండ్ి 
ఉమివేయబో త నయాను. … “కాబటిట  శరద్ధగా ఉండండ్ి మరియు 
ప్శాుతయి ప్ప్డండ్ి. నేను ఇకకడ ఉనయాను! నేను తలుప్ు ద్గగర 
న్లబడ్ి తటయట ను. ఎవర్రనయ నయ సవరం విన్ తలుప్ు తీసరి , నేను 
లోప్లికి వచిు అతన్తో భ్ోజనం చేసాి ను, అతను నయతో 
ఉంటయడు. (ప్రకటన 3: 15-16; 19-20) 

 

ఆస యా మ ైనర్స చరిుల ప్రిస థత్మ సపష్టంగా చూప సుి ంది కనవలం 
వాకిిగత క్రైసివులు మాతరమే కాకుండ్య మొతిం సమేిళనయలు 
కీరసుి ను, ఆయన బో ధనలను మరియు ఆయన రక్షించే ద్యను 
విడ్ిచిపెటటవచుు. వారు ప్శాుతయి ప్ప్డ్ి ఆయన వద్దకు త్మరిగి 
రాకపో తే, వారు నష్టపో తయరు; అనగా, వారి దదప్సింభమును 
తీస వేయవలెను. 

గమన్క: విశ్వాసుల ైన క్రైసతవులు ఇపపటికీ హ ంసల మధా 
సమావేశమవుతున్నారు. 

 

టయర జన్ పెరి్కూాష్న్ AD 108 

మూడవ పరరరనప్ణలో, ప లనీ ద ిసెకండ్, ఒక వాకిి నేరుుకున్, ప్రస దిధ  
చెందయడు, క్రైసివుల విచయరకరమ ైన వధను చూస , దయన్తో జఞలిప్డ్ి, 
టయర జన్ కు వరా సాడు, ప్రత్మరోజూ అనేక వేల మంది మరణశక్ష 
విధ్ించబడుత నయారన్, వారిలో ఎవరూ ఏమీ చేయలేద్న్ 
ధృవీకరించయరు. హ ంసకు అరెమ ైన రోమన్ చటయట లకు విరుద్ధంగా. 
"వారు తమ నేరం లేదయ తప్ుప (ఏదెైనయ ప లవాలి) గురించి ఇచిున 
మొతిం ఖాతయ దదన్కి మాతరమే సరిపో త ంది - వారు పరరొకనా 

http://www.gotquestions.org/
http://www.gotquestions.org/


territory) and 3) a Patriarch (of Italy, for all the 

West).           
 Ankerberg Theological Research Institute Page 5 

ankerberg.com/Articles/_PDFArchives/roman-

catholicism/RC3W1104.pdf©  

 

Before examining some of beliefs and teachings 

of these “early church leaders” with their very 

limited resources but searching to know the will 

of God, we should benefit from an examination 

of the different perspective about man and God 

(or gods) of the Hebrew and Hellenistic (non-Jew 

or Gentile) peoples.  

 

The Hellenists, Greek thinking, world had many 

gods. 

1.  There was a god for almost everything - war, 

love, fertility rain; etc.  

2. The images of their gods and goddess were 

like men and women. 

3. They had man’s characteristics i.e., love, 

hate, fits of rage and the extraction of 

revenge and were inconsistent, moody, and  

4. Their gods offered no guidelines or rules for 

moral or ethical conduct. 

The Hellenists compartmentalized man into two 

parts, a soul and a body. In this dual system the 

soul was not concerned with the body and the 

body had nothing to do with the soul. In other 

words, man’s actions and his thoughts, intellect, 

were unrelated. Therefore, actions done in the 

body had nothing to do with his salvation. It was 

what he knew and thought that determined 

salvation; hence knowledge or Gnosticism. 4 The 

opposite was true of the Hebrew people where the 

where the body and soul were bound together 

where the actions of the body affected the future 

of the soul. Perhaps understanding the difference 

in thinking between Greek and Jew will assist in 

understanding Paul’s letters. 

The Hellenists Gnostics taught that the psyche, or 

soul, was holy whereas the body, or flesh, was 

inherently evil.  To the Gnostics salvation was not 

of faith or works, as they were evil, but 

knowledge or Logos (ultimate knowledge) which 

had no interest in the body which was all evil.  

Since the flesh or body was evil or worldly, 

without any rule of morality and without any 

రోజున ప్గటిప్ూట కలుసుకోవడ్యన్కి మరియు కీరసుి కు ఒక న్రిదష్ట  
పరా రథనను ప్ునరావృతం చేయడ్యన్కి అలవాటు ప్డ్యా రు. దేవుడు, 
మరియు తమను తయము ఒక బయధాతతో బంధ్ించుకోవడం-
న్జఞన్కి ద్ురాిరగం చేయడం కాద్ు; కానీ, దదన్కి విరుద్ధంగా-
ఎప్పటికీ ద ంగతనం, దోప డ్ీ లేదయ వాభిచయరం చేయకూడద్ు, వారి 
మాటను ఎప్ుపడూ తప్ుపదయరి ప్టిటంచకూడద్ు, ఎవరినీ మోసం 
చేయకూడద్ు: ఆ తరావత అది వారి ఆచయరం. విడ్ిపో వడ్యన్కి 
మరియు హాన్చేయన్ భ్ోజనంలో ఉమిడ్ిగా 
పాలుప్ంచుకోవడ్యన్కి మళ్లల సమీకరించడ్యన్కి." 

 

 

 

చరిు కీరసుి  యొకక కాలకరమం సాథ ప ంచబడ్ింది 
• కీరసుి  తన అపొ సిలులకు రాజఞాన్ా అప్పగించయడు 
• పెంతెకొసుి  రోజున వారికి మూడు వేల మంది 
జోడ్ించబడ్యా రు - 33 AD 

• ససటఫెన్ అమరవీరుడు మరియు యూద్ుల హ ంస 
పరా రంభమ ైంది - 35? కీర.శ 

• పాల్ ఖ్ైదదగా రోమ్ కు ప్ంప్బడ్యా డు 
• రోమ్ కాలిపో యింది మరియు రోమన్ హ ంస పరా రంభమ ైంది 
- 64 AD 

• పాల్ మరణం - 64 -65 AD 

• జ్రూసలేంలోన్ ఆలయం ధవంసమ ైంది - 70 AD 

• కీరసుి  కారణం కోసం జఞన్ ప్తోిస్ లో బంధ్ించబడ్యా డు 
• జఞన్ మరణం - సుమారు 100 AD 

 

రోమన్ సామాాజాం అంతటయ వాాప ంచిన కీరసుి  విమోచన సందేశంతో 
అపో సోట లిక్ల యుగం ముగిస ంది. కొతి శకం పరా రంభమవుతోంది. 
 

పరా రంభ క్రైసివ మతం 

ర్ండవ శతయబదంలో [100-200 AD], క్రైసివ మతం మరింత 
విసిరించిందిలాటిన్- మాటయల డ్ే ప్శుమ భ్యగంరోమన్ సామాాజాం. ఈ 
సమయంలో ప్రముఖ నయయకులు మరియు రచయితలు 
ఉనయారుపాలీకారొపూకకస ిరాా,ఇగనాష యస్ ఆఫ్ ఆంటియోచ,[4] 

 
4 Refer to thebiblewayonline.com  - Gnosticism 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Ignatius_of_Antioch
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bearing on eternity or salvation, situation ethics 

was the norm.  Any and all types of indulgences 

were acceptable, marriage was held in contempt. 

Prostitution and homosexuality were accepted 

without questions, in fact openly practiced in the 

temples of their gods. 

But worship was at the heart of the Greek culture. 

Colosseums were built for the multitudes to 

gather [to go to worship] to idolize and revere 

their gods in an attempt to garner favor from 

them. [I give this to you so you will give to me – 

quid pro quo] Singing, playing and nude dancing 

to the gods was worship and it unified the people. 

With regard to the Greek concept of soul, 

worship, salvation or eternity were a state of the 

mind with knowledge and intellect being 

important. 5 Good works were unnecessary as 

whatever occurred with the body was irrelevant. 

This concept even exists today when people 

gather on Sunday to worship ignoring their 

actions of the past week.  

This Greek dual concept of soul and body was 

foreign to the Jews who looked upon man as a 

whole where the body and soul were bound 

together. Their [Jew and Christian followers of 

Jehovah God] worship, when they had not 

departed from God, was a continuous act not 

limited to set times except for special days. 

Service to God was not seen as secular and 

worship as religious. They were the same act.  

Everything was theological to the Jew. God was 

not part-time; i.e., not separated between 

one’s job and his religion.  

With this background in the difference in the 

Greek (Gentile) and Hebrew (Jew) thinking and 

the fact that many gentiles were turning to Christ 

and many Jews were returning to Judaism [which 

could possibly explain the purpose of the book of 

Hebrews], it should be easier to see how the 

Greek thinking influenced the writing of the 

“church fathers.”         Adapted from Hebrew mind Vs 

Greek Mind by Brad Scott 

wildbranch.org/Gkhebcla/index.html --2-10-2007 

 

 

Chapter 2 

Church Fathers 

 

రోమ్ యొకక క్లమ ంట్,జస టన్ 
అమరవీరుడుమరియుఇరనన్యసొ ాకకలియోన్ [4]. 

 

మూడవ శతయబదంలో [200-300 AD], క్రైసివ మతం సంఖాాప్రంగా 
మరింత పెరిగింది (రాబిన్ లేన్ ఫాక్ల్250 నయటికి క్రైసివులు 
సామాాజాంలో 2% మందిన్ కలిగి ఉనయారన్ సూచిసుి ంది[4]) ఈ 
కాలాన్కి చెందిన ఉపాధ్యాయులు, 
సహామూలంలోఅలెగాజ ండ్ిరయామరియుటెరుట లియనోల ఉతిర ఆఫ రకా, 
వంటి వారి రచనల స దయధ ంతయలలో వాకిీకరించబడ్ిన 
దిటిరన్టీ.ఆంథోనీ ది గనరటిరియు ఇతరులు సాథ ప ంచయరుక్రైసివ 
సనయాసం[మఠాలకు సంబంధ్ించినది] మరియుగ్రగొరీ ది 
ఇలూామనేటరాుధాత వహ ంచయడుఆరనిన్యామొద్ట ి

అధ్ికారికంగా క్రైసివ దేశంగా అవతరించింది. 
అనుసరించిమారిపడ్యిొకకకానయ్టంటెైన్ ది గనరట్(కనవలం 
ముంద్ుమలివయన్ వంతెన యుద్ధం312లో), దరిోమన్ 

సామాాజాంతో క్రైసివాన్ా సహ ంచయరుమలన్ శాసనం313లో, 
తరువాత క్రైసివ మతయన్ా ససవకరించడ్యన్కి దయరితీస ందిరాష్ట  ా
మతం[ది రోమన్ కాద్ు రోమన్ కాథలిక్ల చరిు] చటటం ప్రకారం 380 

దయవరా మారిపడ్ి దయవరా కాద్ుథియోడ్ోస యస్ Iమరియు 
పెరుగుద్లక్రైసివమత సామాాజాంలోబ ైజఞంటెైన్ 
సామాాజాం.en.wikipedia.org/wiki/Early Christianity 

 

280 సంవత్రాలు క్రైసివ మతయన్ా రోమన్ సామాాజాం 
న్షరధ్ించింది. ఇది ఇంకా ప్ది వేధ్ింప్ులను కూడ్య న్రవహ ంచింది, 
ఈ సమయంలో అది పెరుగుతూనే ఉంది. 
 

డయోక్లటియన్ AD 302 

303 - 311 నయటి డయోక్లటియాన్క్ల పెర్్కూాష్న్ చివరిది 
మరియు అతాంత తీవరమ ైనదిక్రైసివులను హ ంస ంచడంలోరోమన్ 
సామాాజాం. "గనరట్ పెర్్కూాష్న్" అన్ కూడ్య ప లుసాి రు, ఒక 
ముఖామ ైన పరా రంభ సంఘటన 303 వరుస శాసనయలలో జఞరీ 
చేయబడ్ిందచికరవరిి డయోక్లటియనిరియు అతన్ 
సహచరులుమాకి్మయన్,గలేరియస్, 

మరియుకానయ్టంటియస్[కానయ్టంటెైన్ తండ్ిర]. ఈ శాసనయలు 
 

5 Refer to thebiblewayonline.com  - Body, Soul and Spirit  
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The following is a closer look at the teachings, 

practices and interpretations of “church fathers” 

100 - 476 AD. Although these men were not 

inspired of God, as is often clearly evident in their 

writings, nevertheless they are a valuable source 

of information and insight concerning the history 

and practices of the early church [which may or 

may not have been according to the teachings of 

Christ and apostles].  

                                                                                                             
Adapted from www.zianet.com/maxey/reflx73.htm 

Apostolic Fathers 

The earliest Church Fathers, (within two 

generations of the Apostles of Christ) include 

Clement of Rome [Italy],[2] Ignatius of Antioch 

[Syria], Polycarp of Smyrna [Asia Minor now 

Turkey] and Justin Martyr of Samaria, In 

addition, the Didache and Shepherd of Hermas 

are usually placed among the writings of the 

Apostolic Fathers although their authors are 

unknown.    

                                                                   
en.wikipedia.org/wiki/Apostolic_Fathers#Apostolic_Fathe

rs_and_their_work      

 

Clement of Rome (35 – 101) 

His epistle, 1 Clement (c 96), was copied and 

widely read. Clement calls on the Christians of 

Corinth to maintain harmony and order.[2] It is the 

earliest Christian epistle outside the New 

Testament. [Catholic] Tradition identifies him as 

the fourth Pope and Bishop of Rome and his 

epistle assert Rome's apostolic authority over its 

audience, 6 the church in Corinth. 

Teachings of Clemet of Rome 

1 Clement does not, as some claim, establish the 

"orders" of the church. He refers only to elders 

and deacons, and he does not distinguish 

between clergy and laity. [His references 

strongly show that he did not recognize that he 

was a pope.] He does, however, suggest that 

seeking power or prestige within the church is 

wholly inappropriate, and that each person 

should be how lowly [they or others think] it 

may be.      

                                                                                                     
peculiarpress.com/ekklesia/archive/Ekklesia70.htm 

క్రైసివుల చటటప్రమ ైన హకుకలను రద్ుద  చేశాయి మరియు 
అనామత ఆచయరాలను పాటించయలన్ డ్ిమాండ్ చేశాయి. తరువాత్మ 
శాసనయలు మతయధ్ికారులను లక్షాంగా చేసుకునయాయి మరియు 
బలి ఆచయరాలలో సారవత్మరక భ్యగసావమాాన్ా డ్ిమాండ్ చేశాయి, 

న్వాసులంద్రినీ అనామత తయాగాలు చేయమన్ ఆదేశంచింది. 
సామాాజాం అంతటయ హ ంస తీవరత మరియు వావధ్ిలో మారుతూ 
ఉంటుంది. 
 en.wikipedia.org/wiki/Diocletian_Persecution 

 

డయోక్లటియన్ శాసనయలు సామాాజాం అంతటయ క్రైసివ గరంథయలు 
మరియు పరా రథనయ సథలాలను నయశనం చేయాలన్ ఆదేశంచయయి 
మరియు క్రైసివులు ఆరాధన కోసం సమావేశాన్ా న్షరధ్ించయయి. 
తరువాత తెలిస న ఏ క్రైసివుడ్ెైనయ అతాంత కూర రంగా చంప్బడ్యా డు. 
డయోక్లటియన్ మరణించిన కొదిదకాలాన్కన, అతన్ "మారిపడ్"ి 

తరావత రోమన్ చకరవరిి కాన్ సాట ంటెైన్ AD 313లో మలన్ శాసనం 

వద్ద  క్రైసివ మతయన్ా "చటటబద్ధం" చేయడంతో క్రైసివులపెై రోమన్ 

సామాాజాం చేస న హ ంస ముగిస ంది. 

తరువాత, AD 325లో, కాన్ సాట ంటెైన్ న ైస యా కౌన్్ల్ ను ఒక రాష్ట  ా
మతం దయవరా సామాాజఞాన్ా ఏకం చేసర ప్రయతాంలో ప లిచయడు. 
కానయ్టంటెైన్ క్రైసివ మతయన్ా ఒక రాష్ట  ామతంగా భ్యవించయడు, అది 
రోమన్ సామాాజఞాన్ా ఏకం చేయగలద్ు, ఆ సమయంలో అది 
విచిినామ ై విభజించబడ్ింది. కానయ్టంటెైన్ క్రైసివ విశావసాన్ా 
ప్ూరిిగా ససవకరించడ్యన్కి న్రాకరించయడు మరియు అతన్ అనేక 
అనామత విశావసాలు మరియు అభ్యాసాలను కొనసాగించయడు, 
కాబటిట  కానయ్టంటెనై్ పో ర త్హ ంచిన చరిు క్రైసివ మతం మరియు 
రోమన్ అనామతయల మశరమం. "అతను (కానయ్టంటెైన్) అనామత 
రాష్ట  ామతయన్కి ప్రధ్యన ప్ూజఞరిగా తన సాథ నయన్ా కొనసాగించయడు." 

ది ఎటరాల్ కింగ్ డమ్, FW Mattox, p. 127 

  

కీరసుి  యొకక సయోధా మరియు విమోచన సందేశం యొకక 
బో ధనకు ఇది సానుకూల ప్రిణయమంగా అన్ప ంచినప్పటికీ, 
ఫ్ఫలితయలు సానుకూలంగానే ఉనయాయి. ఇది వ ంటనే సామాాజా 

 
6 Refer to the Hierarchal Authority - page 33. 
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Ignatius of Antioch 

Ignatius of Antioch (also known as Theophorus) 

(c 35-110)[3] was a student of the Apostle John. in 

route to his martyrdom in Rome, Ignatius wrote a 

series of letters which have been preserved as an 

example of the theology of the times. Important 

topics addressed in these letters include 

ecclesiology [the study of the church as a thing in 

itself], the sacraments 7 [a visible sign of an 

invisible reality ], the role of bishops, and Biblical 

Sabbath.[4] He is the second after Clement to 

mention Paul's epistles.[2] [Note neither 

ecclesiology nor sacraments  appear to have any 

Biblical origin].                                                                                                 
en.wikipedia.org/wiki/Ignatius_of_Antioch 
 

There appears to be some evidence that prior to 

150 AD there were a plurality of elders in 

churches. “It is definitely established that during 

the period from 100 to nearly 150 the church was 

generally governed by elders and deacons 

without any distinction between elder or bishop.”                    
The Eternal Kingdom, F.W. Mattox, p. 62 

Hierarchical and Authoritative Structure 

“After the Apostolic Age (ended about AD 100), 

the church quickly became more hierarchical and 

authoritative. So, by early in the second century, 

church leadership began to transform into 

something strikingly akin to Roman civil 

government. The documents primarily 

responsible for suggesting this unbiblical change 

was Ignatius, bishop of Antioch, although there is 

some doubt about the authenticity of his letters. 

… It will suffice to point out that in the eight 

Ignatian letters (ca A.D. 110) generally thought 

to be genuine, he insists on the division of the 

bishopric and the presbytery and the monarchical 

authority of the bishop, going so far as to compare 

the bishop with Christ Himself. 

 

While there is really no authorization for 

exclusive and coercive authority for church 

leaders, it wasn't long after the death of the last 

Apostle that humans assumed it anyway. Paul 

clearly uses the elder (Greek, presbuteros, an old 

man), bishop (Greek, episkopos, overseer or 

guardian), and pastor (Greek, poimen, shepherd) 

role in the New Testament interchangeably in 

ప్రభుతవం యొకక అన్ా సాథ యిలలో విసిృతమ ైన ప్రభ్యవాన్ా 
సాధి్ంచింది. 
 

రోమన్ సామాాజాం చయలా విశాలంగా, విశాలంగా మరియు 
వ ైవిధాంగా ఉండటంతో - అంద్రూ తమ మత విశావసాలను 
విడ్ిచిపెటిట  క్రైసివ మతయన్ా ససవకరించడ్యన్కి అంగీకరించరన్ 
కానయ్టంటెైన్ కనుగొనయాడు. కాబటిట , అనామత విశావసాల 
“క్రైసివీకరణ”ను కాన్ సాట ంటెైన్ అనుమత్మంచయడు మరియు 
పోర త్హ ంచయడు. ప్ూరిిగా అనామత మరియు ప్ూరిిగా బ ైబిల్ 

విరుద్ధమ ైన నమికాలు మారుబడ్ిన చరిు యొకక బో ధనలు 
మరియు అభ్యాసాలతో కలిప  కొతి "క్రైసివ" గురిింప్ులు 
ఇవవబడ్యా యి. దదన్కి కొన్ా సపష్టమ ైన ఉదయహరణలు కిరంది విధంగా 
ఉనయాయి: 
 

(1) హెనోథిజం లేదయ బహుళ దేవతలు 
చయలా మంది రోమన్ చకరవరుి లు (మరియు పౌరులు) 
హెనోథిసుట లు. అనేక దేవుళల  ఉన్కిన్ విశవస ంచేవాడు, కానీ ఒక 
న్రిదష్ట  దేవుడ్ిపెై పరా థమకంగా ద్ృష ట  సారించేవాడు లేదయ ఇతర 
దేవుళల  కంటల ఒక న్రిదష్ట  దేవుడ్ిన్ సరోవనాతంగా భ్యవించే వాకిి 
హెనోథిస్ట . ఉదయహరణకు, రోమన్ దేవుడు బృహసపత్మ దేవతల 
రోమన్ పాంథియోన్ పెై సరోవనాతమ ైనది; ఉదయ, పరరమ దేవుడు, 
శాంత్మ దేవుడు, యుద్ధ దేవుడు, శకిి యొకక దేవుడు, జఞా నం 
యొకక దేవుడు మొద్లెైనవి. ఈ రోమన్ దేవుళల  సాథ నంలో ప్రత్మ 
ఒకకరికి బయధాత వహ ంచే లేదయ వీటిలో ప్రత్మదయన్పెై మరియు అనేక 
ఇతర వరాగ లకు చెందిన సెయింట్్ ఉనయారు. మరియు నగరాన్కి 
ప్రతేాకమ ైన రోమన్ దేవుడు నగరాన్కి "పో ష్క సాధువు"తో భరీి 
చేయబడ్ింది. 
  

(2) తలిల దేవత 

కల్ట ఆఫ్ ఐస స్, ఈజిప షయన్ మాతృ-దేవత మతం, ఐస స్ ను 
మేరీతో భరీి చేయడం దయవరా క్రైసివ మతంలోకి విలీనం 
చేయబడ్ింది. ఐస స్ కోసం "కీవన్ ఆఫ్ హెవ న్", "మద్ర్స ఆఫ్ గాడ్," 

మరియు "థియోటరకోస్" (గాడ్ బేరర్స) వంటి అనేక బిరుద్ులు 
మేరీక ి జోడ్ించబడ్యా యి. మేరీకి క్రైసివ విశావసంలో ఉనాతమ ైన 

 
7 Refer to thebiblewayonline.com - Sacraments. 
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Acts 20:17-28. Furthermore, Paul does not imbue 

this role with a worldly type of authority. Elders 

are to be servants of the church, watching over the 

flock with care, presiding over meetings, and 

applying the wisdom gained with age.  

[Note: Servants exercise the master’s authority. 

Elders, as servants, exercise Christ authority in 

accordance with Biblical instructions. Any 

demand or directive not from scripture is personal 

authority not the masters.] 

Teachings of Ignatius  

a. In like manner, let all reverence the deacons as 

an appointment of Jesus Christ, and the bishop 

as Jesus Christ, who is the Son of the Father, 

and the presbyters as the Sanhedrin of God, 

and assembly of the apostles. Apart from 

these, there is no Church" (Ignatius to the 

Thrallians III). Ignatius also claims that no 

Christian activity is valid without the 

participation or approval of the bishop: "For, 

since ye are subject to the bishop (Polybius in 

this case) as to Jesus Christ, ye appear to me to 

live not after the manner of men, but according 

to Jesus Christ, who died for us, in order, by 

believing in His death, ye may escape from 

death. It is therefore necessary that, as ye 

indeed do, so without the bishop ye should 

do nothing, but should also be subject to the 

presbytery, as to the apostle of Jesus Christ" 

(Ignatius to the Thrallians II, emphasis 

added).                                                                        

    "Let that be deemed a proper Eucharist, which 

is [administered] either by the bishop, or by 

one to whom he has entrusted it...It is not 

lawful without the bishop either to baptize or 

to celebrate a love-feast..." (Ignatius to the 

Smyrnaeans VIII).                                                                                      
peculiarpress. com/index_main.htm  

 

b. Ignatius was a bishop (presbyter, pastor) of the 

church at Antioch who separated the 

presbytery and the episcopate. Throughout 

these three letters, Ignatius writes of the bishop 

(singular), the presbytery, and the deacons, 

insisting that they be respected and obeyed. He 

equates the bishop to "the Lord himself" 

(L.Eph 6:1; L.Mag 6:1; L.Tra 2:1); the 

presbyter to "the council of the apostles" 

(L.Mag 6:1; L.Tra 2:2); and the deacons to 

పాతర ఇవవబడ్ింది, బ ైబిల్ ఆమ కు ఆపాదించిన దయన్కంటల చయలా 
ఎకుకవ, ఐస స్ ఆరాధకులను వారు ఆలింగనం చేసుకోన్ 

విశావసాన్కి ఆకరిషంచడ్యన్కి. ఐస స్ కు అనేక దేవాలయాలు, 
వాసివాన్కి, మేరీకి అంకితం చేయబడ్ిన దేవాలయాలుగా 
మారుబడ్యా యి. ఐస స్ ఆరాధనకు కనంద్ర బింద్ువుగా ఉనా 

ఈజిప్ట లోన్ అలెగాజ ండ్ిరయాలో న్వస ంచిన ఆరిజ్న్ (185-254) 

రచనలలో కాథలిక్ల మారియాలజీగా మారన మొద్టి సపష్టమ ైన 
సూచనలు కన్ప సాి యి. 
 

(3) బలి భ్ోజనం 

1వ నుండ్ి 5వ శతయబయద ల వరకు రోమన్ సామాాజాంలో మతరయిజం 
ఒక మతం. ఇది రోమనలలో, ముఖాంగా రోమన్ సెైన్కులలో బయగా 
పరా చురాం పొ ందింది మరియు బహుశా అనేక రోమన్ చకరవరుి ల 
మతం. రోమన్ సామాాజాంలో మతయర  మతయన్కి ఎప్ుపడూ 

"అధ్ికారిక" హో దయ ఇవవబడనప్పటికీ, కాన్ సాట ంటెైన్ మరియు 
తరువాత వచిున రోమన్ చకరవరుి లు మతయర  మతయన్ా క్రైసివ 

మతంతో భరీి చేసర వరకు ఇది వాసివిక అధ్ికారిక మతం. మతయర  
మతం యొకక ముఖా లక్షణయలలో ఒకటి బలి భ్ోజనం, ఇంద్ులో 
మాంసాన్ా త్మనడం మరియు ఎద్ుద  రకిం తయగడం. మతయర స్, మతయర స్ 
దేవుడు, ఎద్ుద  యొకక మాంసం మరియు రకింలో "ఉనయాడు" 

మరియు త్మనాప్ుపడు, బలి భ్ోజనం (థియోఫాగి, ఒకరి దేవుడ్ిన్ 
త్మనడం)లో పాలొగ నే వారికి మోక్షాన్ా ప్రసాదించయడు. మతయర  
మతంలో కూడ్య ఏడు "సంసాకరాలు" ఉనయాయి, మతరయిజం 
మరియు రోమన్ కాథలికుకల మధా సారూప్ాతలను 
విసిరించడ్యన్కి చయలా ఎకుకవ. కాన్ సాట ంటెైన్ మరియు అతన్ 
వారసులు లారా్స్ సప్పర్స / కిరస టయన్ కమూాన్యన్ భ్యవనలో 
మతరయిజం యొకక బలి భ్ోజనయన్క ి సులభమ ైన 
ప్రతయామాాయాన్ా కనుగొనయారు. ద్ురద్ృష్టవశాత ి , కొంతమంది 
పరా రంభ క్రైసివులు అప్పటికన ప్రభువు రాత్మర భ్ోజనయన్కి మారిికతను 
జోడ్ించడం పరా రంభించయరు, కీరసుి  మరణం మరియు రకాి న్ా 
చిందించడం యొకక సరళమ ైన మరియు ఆరాధనయతికమ ైన 
జఞా ప్కం అనే బ ైబిల్ భ్యవనను త్మరసకరించయరు. లారా్స్ సప్పర్స 
యొకక రోమన ైజనష్న్ ఇప్ుపడు కాథలిక్ల మాస్ / యూకారిస్ట అన్ 

http://www.peculiarpress/
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servants of Christ himself (L.Mag 6:1) or to 

the "mysteries of Jesus Christ" (L.Tra 2:3). He 

commands the church "to act in harmony with 

the mind of the bishop" (L.Eph 4:1), and "not 

do anything without the bishop and the 

presbyters" (L.Mag 7:1; cf L.Tra 2:2). He 

seems to ascribe greater power to the prayer of 

a bishop (L.Eph 5:2), and even suggests the 

bishop is to be feared (L.Eph 6:1). To his 

credit, Ignatius does not call for such 

obedience to himself, but then he is not the 

bishop of these cities. Nevertheless, Ignatius 

projects a consistently humble attitude with 

such statements as "I am only beginning to be 

a disciple" (L.Eph 3:1); "I do not know 

whether I am worthy." (L.Tra 4:2) 

 

    This notion that Christians are "not to do 

anything without the bishop (and the 

presbyters) consent is particularly odious.  

"Without these (bishop, presbyters, deacons)," 

he writes. "No group can be called a church" 

(L.Tra 3:1).                                                                                             
peculiarpress.com/ekklesia/archive/Ekklesia80.htm 

 

Polycarp of Smyrna 

Polycarp of Smyrna (c 69- ca. 155) was a 

Christian bishop of Smyrna (now İzmir in 

Turkey). It is recorded that "He had been a 

disciple of John." The options for this John are; 

John the son of Zebedee traditionally viewed as 

the author of the Fourth Gospel, or John the 

Presbyter (Lake 1912). Traditional advocates 

follow Eusebius in insisting that the apostolic 

connection of Polycarp was with John the 

Evangelist, and that this John, the author of the 

Gospel of John, was the same as the Apostle John. 

Polycarp, 155, tried and failed to persuade 

Anicetus, Bishop of Rome, to have the West 

celebrate Easter [adapted from paganism dating 

back to Nimrod shortly after the flood. 

christiananswers.net/q-eden/edn-t020.html.] on 

14 Nisan, as in the East. He rejected the Pope's 

suggestion that the East use the Western date. In 

c 155, the Smyrnans demanded Polycarp's 

execution as a Christian, and he died a martyr.                                                                                                                  
wikipedia.org/wiki/Church_Fathers          
                  

Teachings of Polycarp 

The Bible itself clearly uses the Greek terms 

episkopē (watchman, sentinel, overseer, bishop) 

and prebuteros (elder, presbyter) 

ప లువబడ్ే జీసస్ క్రైస్ట  [అనుమత్మ] యొకక తయాగప్ూరిత 
విన్యోగంగా మారుబడ్ింది. 
 

(4) సుపసరం మత నయయకుడు 
రోమన్ బిష్ప్ యొకక ఆధ్ిప్తాం రోమన్ చకరవరుి ల మద్దత తో 
సృష టంచబడ్ింది. రోమ్ నగరం రోమన్ సామాాజఞాన్కి ప్రభుతవ 
కనంద్రంగా ఉండటంతో మరియు రోమ్ లో న్వస ంచే రోమన్ 
చకరవరుి లతో, రోమ్ నగరం జీవితంలోన్ అన్ా రంగాలలో 
ప్రముఖంగా మారింది. కాన్ సాట ంటెైన్ మరియు అతన్ వారసులు, 
రోమ్ బిష్ప్ కు తన రాష్ట  ాచరిు యొకక సుపసరం పాలకుడ్ిగా తమ 
మద్దత ను అందించయరు, రోమన్ సామాాజాం యొకక ఐకాతకు 
ప్రభుతవం మరియు రాష్ట  ా మతం ఒకన ప్రదేశంలో కనందదరకృతమ ై 
ఉండటం ఉతిమమన్ నముితయరు. చయలా మంది ఇతర బిష్ప్ లు 
[కానయ్టంటినోప్ుల్ బిష్ప్ తో సహా] మరియు క్రైసివులు రోమన్ 
బిష్ప్ సరోవనాత ఆలోచనను ప్రత్మఘటించినప్పటికీ, రోమన్ 
చకరవరుి ల శకిి మరియు ప్రభ్యవం కారణంగా రోమన్ బిష్ప్ చివరికి 
ఆధ్ిప్తయాన్కి ఎదిగాడు. రోమన్ సామాాజాం 
ప్తనమ ైనప్ుపడు,బహుదేవతయరాధన ప్ురాతన రోమన్ 
మతం{కీరసుి కు ముంద్ు కాలంలో}]. 

ccel.org/s/schaff/history/3_ch01.htm 

 

ఇంకా చయలా ఉదయహరణలు ఇవవవచుు. కాథలిక్ల చరిు యొకక 
న్జమ ైన మూలాన్ా ప్రద్రిశంచడంలో ఈ నయలుగు సరిపో తయయి. 
అయిత,ే రోమన్ కాాథలిక్ల చరిు దయన్ నమికాలు మరియు 
ఆచయరాల యొకక అనామత మూలాన్ా ఖండ్ించింది. కాథలిక్ల 
చరిు దయన్ అనామత విశావసాలను సంకిలష్టమ ైన వేదయంతశాసిీం 
యొకక పొ రల కిరంద్ దయచిపెడుత ంది. కాథలిక్ల చరిు "చరిు 

సంప్రదయయం" ముసుగులో దయన్ అనామత మూలాన్ా సాకుగా 
చూప్ుత ంది మరియు త్మరసకరించింది. దయన్లోన్ అనేక 
నమికాలు మరియు అభ్యాసాలు గరంథయన్కి ప్ూరిిగా విదేశీయమన్ 
గురిించి, కాథలిక్ల చరిు గరంథం యొకక అధ్ికారాన్ా మరియు 
సమృదిధన్ త్మరసకరించవలస  వసుి ంది. 
 

కాథలిక్ల చరిు యొకక మూలం దయన్ చుటటట  ఉనా అనామత 
మతయలతో క్రైసివ మతం యొకక విషాద్కరమ ైన రాజీ. సువారిను 
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interchangeably. There is not even a hint of 

apostolic teaching for one-man (bishop) rule of 

an individual congregation, let alone an entire 

city or region. Yet, the monoepiscopate [single 

bishop] emerged in the second century, and 

Polycarp is cited as one of those city rulers. 

Throughout his seven authentic, extant letters, 

Ignatius of Antioch repeated[ly] separates the 

episkopē from the prebuteros, calling them 

respectively, God's "managers" (oikonomos, 

chamberlain, governor, and steward), and a civil 

term applied to Erastus in Romans 16:23; and 

"assistants" (paredroi, a term not used in the 

New Testament). This idea that elders are 

assistants to the bishop has no basis whatsoever 

in Scripture. In the Roman [Catholic] brand of 

Christianity, the presbytery morphed into the 

priesthood as a specialized class of 

intermediaries uniquely authorized to administer 

sacraments (baptism, communion, etc.) on 

behalf of the bishop. This too has no basis in 

Scripture, where all Christians are called priests.  

 

Hierarchicalists in the modern Catholic, 

Anglican, and Orthodox churches use the letters 

of Ignatius as proof-texts to justify the 

monoepiscopate and the papacy. Polycarp is also 

used as a vital link in the doctrine of apostolic 

succession, which suggests that authority rests in 

bishops because of an unbroken chain of 

appointment through ordination back to the 

apostles themselves.                                         
peculiarpress.com/ekklesia/archive/Ekklesia88.htm 

Justin Martyr 100 - 165 

Justin was a Gentile, but born in Samaria, near 

Jacob’s well. He must have been well educated: 

he had travelled extensively, and he seems to 

have been a person enjoying at least a 

competence. After trying all other systems, his 

elevated tastes and refined perceptions made him 

a disciple of Socrates and Plato.                                                               

                                                                                                                                 
ccel.org/ccel/schaff/anf01.viii.i.html    
                                                                                            

Most scholars agree that Justin was verbose, 

confused, inconsistent and often not convincing 

in his arguments. Nevertheless, he is an important 

figure in the history of the Church. For him 

Christianity was "theoretically, the true 

philosophy, and, practically, a new law of holy 

ప్రకటించి, అనామతసుథ లను మారను బద్ులు, రాష్ట  ాచరిు అనామత 
మతయలను "క్రైసివీకరించింది" మరియు క్రైసివ మతయన్ా 

"అనామతీకరించింది". తేడ్యలను అసపష్టం చేయడం దయవరా 
మరియు వాతయాసాలను చెరిప వేయడం దయవరా, అవును, కాథలిక్ల 
చరిు రోమన్ సామాాజాంలోన్ ప్రజలకు ఆకరషణీయంగా మారింది, 
శతయబయద లుగా రోమన్ ప్రప్ంచంలో అత ానాత మతంగా మారింది. 
అంద్ువలల , పాల్ మరియు పసటర్స యొకక హెచురికలు మరియు 
ప్రవచనయలు క్రైసివ మతం యొకక అతాంత ఆధ్ిప్తా మరియు 
మారుబడ్ిన రూప్ంలో న్జమయాాయి. GotQuestions.org 

 

బ ైబిలును విశవస ంచే క్రైసివులు తమను తయము మతభరష్ ట లుగా 
భ్యవించిన చర్సు ఆఫ్ రోమ్ నుండ్ి వేరుచేయడంతో, వారు అధ్ికారిక 

కొతి సామాాజా మతయన్కి బలీయమ ైన సంభ్యవా ముప్ుపను 
సూచిసాి రు. తరువాత్మ శతయబయద లుగా వివిధ సాథ యిల తీవరతతో 
హ ంసను పరా రంభించబడ్ింది. 

పరా రంభ క్రైసివ యుగం తరువాత, కొతి మరియు అరిష్ట యుగం 
పరా రంభమ ైంది. మధా యుగం, ఈ ప్ద్ం సూచించినటుల గా, 
ప్ురాతన మరియు ఆధున్క కాలాల మధా జోకాం చేసుకున్, 

ఒకదయన్న్ కొనసాగించడం దయవరా మరియు మరొకదయన్ కోసం స ద్ధం 
చేయడం దయవరా వాటిన్ అనుసంధ్యన్ంచే కాలం. ఇది గనరకో-రోమన్ 
నయగరికత నుండ్ి రోమనో-జరాిన్క్ల, నయగరికతకు ప్రివరినను 
ఏరపరుసుి ంది, ఇది అనయగరికత యొకక గంద్రగోళం నుండ్ి 
కరమంగా ఉద్భవించింది. 

రాజకీయంగా, మధా యుగం అనేది దేశాల గొప్ప వలసలు 
మరియు ఐద్వ శతయబదంలో ప్శుమ రోమన్ సామాాజాం ప్తనయన్కి 
సంబంధ్ించినది [రోమ్ జరినీ ద్ండయాతరల నుండ్ి 476లో 
ప్డ్ిపోయింది]; కానీ మతప్రమ ైన చరితర కోసం ఇది ఆరవ శతయబదం 
చివరిలో, తండుర లలో చివరివాడు మరియు పో ప్ లలో మొద్టి వాకిి 
అయిన గ్రగొరీ ది గనరట్ తో పరా రంభమవుత ంది. 
ccel.org/s/schaff/history/4_ch01.htm 

    

గ్రగొరీ ది గనరట్ 600 AD (590-604)కి ముంద్ు మరియు తరువాత 
ప్న్చేశాడు. గ్రగొరీన్ మొద్టి పో ప్ గా ప్రిగణించవచుు. … అతను 
మొద్ట ి వాకిి 1) రోమ్ బిష్ప్, 2) మ టరర పాలిటన్ (రోమన్ 

http://www.gotquestions.org/


living and dying.                            
earlychurc.org.uk/justin.php 

 

“Sunday is the day on which we all hold our 

common assembly, because it is the first day on 

which God, having wrought a change in the 

darkness and matter, made the world; and Jesus 

Christ our Savior on the same day rose from the 

dead. For He was crucified on the day before that 

of Saturn (Saturday); and on the day after that of 

Saturn, which is the day of the Sun, having 

appeared to His apostles and disciples.  

“All who live in cities or in the country gather 

together to one place, and the memoirs of the 

apostles or the writings of the prophets are read, 

as long as time permits; then, when the reader has 

ceased, the president [assumed to be one of the 

elders designated to preside over the assembly] 

verbally instructs, and exhorts to the imitation of 

these good things. Then we all rise together and 

pray, and, as we before said, when our prayer is 

ended, bread and wine and water are brought, 

and the president in like manner offers 

prayers and thanksgivings, according to his 

ability, and the people assent, saying Amen 

(Hebrew language - so be it); and there is a 

distribution to each, and a participation of that 

over which thanks have been given, and to those 

who are absent a portion is sent by the deacons. 

No one is allowed to partake but the man who 

believes that the things which we teach are true, 

and who has been washed with the washing that 

is for the remission of sins, and unto regeneration, 

and who is so living as Christ has enjoined.      
christianitytoday.com/ch/131christians/evangelistsandapol

ogists/martyr.html 
                                                                     
 

They who are well to do, and willing, give what 

each think fit; and what is collected is deposited 

with the president to take care those in need: 

1. orphans 

2. widows 

3. sick  

4. any others in want,  

5. those who are in bonds and  

6. strangers sojourning among us 

NOTE: All their giving was for others none for 

self. 

భూభ్యగంపెై) మరియు 3) పాటిరయార్సక (ఇటలీ, అన్ా ప్శుమ 
దేశాలకు). 
 అంక్ర్స బర్సగ థియోలాజికల్ రీసెర్సు ఇన్ స టటటాట్ పరజీ 5 

ankerberg.com/Articles/_PDFArchives/roman-

catholicism/RC3W1104.pdf© 

 

ఈ "పరా రంభ చరిు నయయకులు" వారి ప్రిమత వనరులతో కొన్ా 
నమికాలు మరియు బో ధనలను ప్రిశీలించే ముంద్ు, దేవున్ 
చితయి న్ా తెలుసుకోవడ్యన్కి శోధ్ించే ముంద్ు, హీబూర  మరియు 
మానవుడు మరియు దేవుడు (లేదయ దేవతలు) గురించి విభినా 
ద్ృకోకణయన్ా ప్రిశీలించడం దయవరా మనం ప్రయోజనం పొ ందయలి. 
హెలెన్స టక్ల (యూద్ు కాన్ లేదయ అనుాలు) ప్రజలు. 
 

హెలెన్సుట లు, గీరకు ఆలోచన, ప్రప్ంచంలో అనేక దేవుళుా ఉనయారు. 
1.దయదయప్ు ప్రత్మదయన్కీ దేవుడు ఉనయాడు - యుద్ధం, పరరమ, 

సంతయనోతపతి్మ వరషం; మొద్లెైనవి 

2. వార ి దేవతలు మరియు దేవతల చితయర లు ప్ురుష్ లు 
మరియు ససి లీ వలె ఉనయాయి. 

3. వారు మన్ష  యొకక లక్షణయలను కలిగి ఉనయారు అంటల, పరరమ, 

దేవష్ం, ఆవేశం మరియు ప్గ తీరుుకోవడం మరియు అస థ రత, 

మానస క స థత్మ మరియు 
4. వార ిదేవతలు న ైత్మక లేదయ న ైత్మక ప్రవరినకు మారగద్రశకాలు 
లేదయ న్యమాలను అందించలేద్ు. 

హెలెన్సుట లు మన్ష న్ ఆతి మరియు శరీరం అనే ర్ండు 
భ్యగాలుగా విభజించయరు. ఈ ద్వంద్వ వావసథలో ఆతి శరీరాన్కి 
సంబంధ్ించినది కాద్ు మరియు శరీరాన్కి ఆతితో సంబంధం 
లేద్ు. మరో మాటలో చెపాపలంటల, మన్ష  యొకక చరాలు 
మరియు అతన్ ఆలోచనలు, తెలివి, సంబంధం లేన్వి. అంద్ువలల , 
శరీరంలో చేసర చరాలకు అతన్ మోక్షాన్కి ఎటువంటి సంబంధం 
లేద్ు. ఇది అతన్కి తెలిస న మరియు ఆలోచించిన మోక్షాన్ా 

న్రణయించింది; అంద్ువలల  జఞా నం లేదయ నయస టస జం.14హీబూర  ప్రజల 
విష్యంలో దదన్కి విరుద్ధంగా ఉంది, అకకడ శరీరం మరియు ఆతి 
ఒకదయన్తో ఒకటి బంధ్ించబడ్ి ఉనయాయి, అకకడ శరీరం యొకక 
చరాలు ఆతి యొకక భవిష్ాత ి ను ప్రభ్యవితం చేసాి యి. బహుశా 

 
14thebiblewayonline.comన్ చూడండి్ - నయస టస జం 



His Death 

Justin and other saints were seized and brought 

before the prefect of Rome, [a Roman official 

having all authority necessary to protect Rome 

and the area within 100 miles] whose name was 

Rusticus. As they stood before the judgment seat, 

Rusticus the prefect said to Justin: "Above all, 

have faith in the gods and obey the emperors." 

Justin said: "We cannot be accused or condemned 

for obeying the commands of our Savior, Jesus 

Christ." 

Rusticus said: "You are a Christian, then?" Justin 

said" "Yes, I am." 

The prefect said to Justin: "You are called a 

leaned man and think you know what is true 

teaching. Listen: if you were scourged and 

beheaded, are you convinced that you would go 

up to heaven?" Justin said: "I hope that I shall 

enter God's house if I suffer in that way. For I 

know that God's favor is stored up until the end 

of the whole world for all who have lived good 

lives." 

The prefect Rusticus said: "Do you have an idea 

that you will go up to heaven to receive some 

suitable rewards?" Justin said: "It is not an idea 

that I have; it is something I know well and hold 

to be most certain." 

The prefect Rusticus said: "Now let us come to 

the point at issue, which is necessary and urgent. 

Gather round then and with one accord offer 

sacrifice to the gods." Justin said: "No one who is 

right-thinking stoops from true worship to false 

worship." 

The prefect Rusticus said: "If you do not do as 

you are commanded you will be tortured without 

mercy." Justin said: "We hope to suffer torment 

for the sake our Lord Jesus Christ, and so be 

saved. For this will bring us salvation and 

confidence as we stand before the more terrible 

and universal judgment-seat of our Lord and 

Savior." Other also said: "Do what you will. We 

are Christians; we do not offer sacrifice to idols." 

గీరకు మరియు యూద్ుల మధా ఆలోచనయ వాతయాసాన్ా అరథం 
చేసుకోవడం పాల్ లేఖలను అరథం చేసుకోవడంలో 
సహాయప్డుత ంది. 

హెలెన్స్ట్ గోాస టక్ల్ మనసు్ లేదయ ఆతి ప్వితరమ ైనది అయితే 
శరీరం లేదయ మాంసం అంతరీలనంగా చెడు అన్ బో ధ్ించయరు. 
జఞా నవాద్ులకు మోక్షం విశావసం లేదయ ప్నులు కాద్ు, అవి చెడుగా 
ఉనయాయి, కానీ జఞా నం లేదయ లోగోలు (అంత్మమ జఞా నం) అన్ా 
చెడుగా ఉనా శరీరంపెై ఆసకిి లేద్ు. 

మాంసం లేదయ శరీరం చెడు లేదయ పరా ప్ంచికమ ైనది కాబటిట , 
ఎటువంటి న ైత్మక న్యమం లేకుండ్య మరియు శాశవతతవం లేదయ 
మోక్షంపెై ఎటువంటి బేరింగ్ లేకుండ్య, ప్రిస థత్మ నీత్మ ప్రమాణం. 
ఏదెైనయ మరియు అన్ా రకాల భ్ోగాలు ఆమోద్యోగామ ైనవి, 

వివాహం ధ్ికాకరంగా జరిగింది. వాభిచయరం మరియు సవలింగ 
సంప్రకం ప్రశాలు లేకుండ్య అంగీకరించబడ్యా యి, వాసివాన్కి వారి 
దేవతల దేవాలయాలలో బహ రంగంగా ఆచరిసాి రు. 

కానీ గీరకు సంసకృత్మలో ఆరాధన ప్రధ్యనమ ైనది. వారి నుండ్ి ఆద్రణ 
పొ ందే ప్రయతాంలో వారి దేవుళాను విగరహారాధన చేయడ్యన్కి 

మరియు గౌరవించటయన్కి [ప్ూజకు వ ళలడ్యన్కి] సమూహము 
కొరకు కొలోస యమ్ లు న్రిించబడ్యా యి. [నేను దదన్ా మీకు 
ఇసుి నయాను కాబటిట  మీరు నయకు ఇసాి రు - కివడ్ పో ర కో] దేవతలకు 
పాడటం, ఆడటం మరియు నగా నృతాం చేయడం ఆరాధన 
మరియు ఇది ప్రజలను ఏకం చేస ంది. ఆతి యొకక గీరకు భ్యవనకు 
సంబంధ్ించి, ఆరాధన, మోక్షం లేదయ శాశవతతవం అనేది జఞా నం 
మరియు తెలివి ముఖామ ైనవిగా ఉండ్ే మనసు్ యొకక 
స థత్మ.15శరీరంలో ఏది జరిగినయ అది అప్రసుి తం కాబటిట  మంచి ప్నులు 
అనవసరం. గత వారంలో తమ చరాలను విసిరించి ఆదివారం 
రోజున ప్రజలు గుమగూడ్ినప్ుపడు కూడ్య ఈ భ్యవన ఉంది. 

ఆతి మరియు శరీరం యొకక ఈ గీరకు ద్వంద్వ భ్యవన 
యూద్ులకు ప్రాయిది, వారు శరీరం మరియు ఆతి ఒకదయన్తో 
ఒకటి బంధ్ించబడ్ిన వాకిిన్ మొతింగా చూసరవారు. వారి 
[యిెహో వా దేవున్ యూద్ు మరియు క్రైసివ అనుచరులు] 

 
15thebiblewayonline.comన్ చూడండ్ి - శరీరం, ఆతి మరియు ఆతి 



The prefect Rusticus pronounced sentence, 

saying: "Let those who have refused to sacrifice 

to the gods and to obey the command of the 

emperor be scourged and led away to suffer 

capital punishment according to the ruling of the 

laws." Glorifying God, the holy martyrs went out 

to the accustomed place. They were beheaded, 

and so fulfilled their witness of martyrdom in 

confessing their faith in their Savior.   

                                    
catholicradiodramas.com/Saints_Works_H_thru_J/justine

_martyr_i_have_accepted_the_true_doctrines.htm 

Hippolytus of Rome 

Hippolytus (c. 170 - c. 236) was one of the most 

prolific writers of the early Church. Hippolytus 

was born during the second half of the 2nd 

century, probably in Rome. Photius describes him 

in his Bibliotheca (cod. 121) [first Byzantine 

encyclopedia] as a disciple of Irenaeus, who was 

said to be a disciple of Polycarp.                  

                                                                                                                  
wikipedia.org/wiki/Hippolytus_of_Rome#Life 
 

Teachings of Hippolytus: And they shall baptize 

the little children first. And if they can answer for 

themselves, let them answer. But if they cannot, 

let their parents answer or someone from their 

family. And next they shall baptism the grown 

men; and last the women. (Apostolic Tradition 

21.3-5) http://www.orlutheran.com/html/baptevid.html 

[By requiring an answer, even if by someone else 

in cases where they were too young or mentally 

unable, requires some degree of knowledge or 

belief of sin, its consequences and the need for 

forgiveness unless infant baptism was just a 

ritual.]  

 

The normal form of baptism for the first 

centuries—until at least the twelfth century—was 

immersion. “And concerning baptism, baptize 

this way: Having first said all these things, 

baptize into the name of the Father, and of the 

Son, and of the Holy Spirit, in living water 

[flowing or moving water]. But if you have no 

living water, baptize into other water; and if you 

cannot do so in cold water, do so in warm. But if 

you have neither, pour out water three times upon 

the head into the name of Father and Son and 

Holy Spirit.                                                                   

                                                                                                                                    
en.wikipedia.org/wiki/Aspersion                           

ఆరాధన, వారు దేవున్ నుండ్ి వ ైద లగనప్ుపడు, ప్రతేాక రోజులకు 
తప్ప న్రీణత సమయాలకు మాతరమే ప్రిమతం కాకుండ్య న్రంతర 
కారాం. భగవంత న్ సరవను లౌకికంగానూ, ఆరాధనను 
మతప్రంగానూ చూడలేద్ు. వారిది అదే చరా. యూద్ులకు అంతయ 
వేదయంతమే. దేవుడు పార్సట టెైమ్ కాద్ు; అంటల, ఒకరి ఉదో ాగం 
మరియు అతన్ మతం మధా వేరు కాద్ు. 

గీరకు (అనాజనుల) మరియు హీబూర  (యూద్ు) ఆలోచనలలో 
ఉనా వాతయాసం మరియు చయలా మంది అనాజనులు కీరసుి  వ ైప్ు 
త్మరగడం మరియు చయలా మంది యూద్ులు జుడ్యయిజంలోకి త్మరిగి 
రావడం [ఇది బహుశా హెబ్రరయుల ప్ుసికం యొకక ఉదేదశాాన్ా 
వివరించగలద్ు] అనే వాసివం ఈ నేప్థాంతో, ఇది గీరకు ఆలోచనలు 
"చరిు ఫాద్ర్స్" రచనను ఎలా ప్రభ్యవితం చేశాయో చూడటం 
సులభం.బయర డ్ సాకట్ wildbranch.org/Gkhebcla/index.html దయవరా హ బూర  
మ ైండ్ Vs గీరక్ల మ ైండ్ నుండి్ ససవకరించబడి్ంది --2-10-2007 

 

 

అధ్యాయం 2 

చరిు ఫాద్రుల  
 

"చరిు ఫాద్ర్స్" 100 - 476 AD యొకక బో ధనలు, అభ్యాసాలు 
మరియు వివరణలను కిందివి న్శతంగా ప్రిశీలిసాి యి. ఈ 
మనుష్ ాలు దేవున్ నుండ్ి పరరరనప ంచబడనప్పటికీ, వారి రచనలలో 
తరచుగా సపష్టంగా కనబడుత ంది, అయినప్పటికీ వారు పరా రంభ 
చరిు యొకక చరితర మరియు అభ్యాసాలకు సంబంధ్ించిన 
సమాచయరం మరియు అంతరదృష ట  యొకక విలువ ైన మూలం [ఇది 
వారి బో ధనల ప్రకారం ఉండవచుు లేదయ ఉండకపో వచుు. కీరసుి  
మరియు అపొ సిలులు]. 
 www.zianet.com/maxey/reflx73.htm నుండ్ి ససవకరించబడి్ంది 

అపో సోో ల్ఫక్ ఫవదర్స్ 

తొలి చరిు ఫాద్రుల , (ర్ండు తరాలలోఉప్దేశకులుకీరసుి ) 
ఉనయాయిరోమ్ యొకక క్లమ ంట్[ఇటలీ],[2] ఇగనాష యస్ ఆఫ్ 
ఆంటియోచ[స రియా], స ిరాా యొకక పాలీకార్సప[ఆస యా మ ైనర్స 
ఇప్ుపడు టరీక] మరియుసమరియా యొకక జస టన్ 
అమరవీరుడు, అద్నంగా, దిడ్ిడ్యచేమరియుహెరాిస్ 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Photios_I_of_Constantinople
http://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus
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http://en.wikipedia.org/wiki/Clement_of_Rome
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers#cite_note-CC-1
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http://en.wikipedia.org/wiki/Polycarp_of_Smyrna
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http://en.wikipedia.org/wiki/Shepherd_of_Hermas


 

Hippolytus strongly opposed the growing 

hierarchy of the church.               The Eternal Kingdom, 

F.W. Mattox p. 203 

Greek Fathers 

Irenaeus of Lyons 

Irenaeus, (b. 2nd century; d. end of 2nd/beginning 

of 3rd century) was bishop of Lugdunum in Gaul, 

which is now Lyons, France. His writings were 

formative in the early development of Christian 

theology. He was a notable early Christian 

apologist. He was also a disciple of Polycarp, 

who was said to be a disciple of John the 

Evangelist. The Shepherd of Hermas (2nd 

century) was popular in the early church and even 

considered scriptural by some of the early Church 

fathers, such as Irenaeus. It was written at Rome, 

in Greek. The Shepherd had great authority in the 

second and third centuries. 

His best-known book, Against Heresies (c 180) 

enumerated heresies and attacked them. Irenaeus 

wrote that the only way for Christians to retain 

unity was to humbly accept one doctrinal 

authority--episcopal councils.[2] [Unity by 

authority rather than unity in Christ.] Irenaeus 

was the first to propose that all four gospels be 

accepted as canonical. 

Teaching of Irenaeus of Lyons - For he came to 

save all by means of himself -- all, I say, who by 

him are born again to God -- infants, children, 

adolescents, young men, and old men. (Against 

Heresies II.22.4)                                                  

                                                                                                                                  
orlutheran.com/html/baptevid.html 

Clement of Alexandria 

Clement of Alexandria (Titus Flavius Clemens) 

(c.150-211/216), was the first member of the 

Church of Alexandria to be more than a name, 

and one of its most distinguished teachers. He 

united Greek philosophical traditions with 

Christian doctrine and valued gnosis. 8 He 

developed a Christian Platonism.[2] The central 

concept is the Theory of Forms. The only true 

being is founded upon the forms, the eternal, 

unchangeable, perfect types, of which particular 

కాప్రసిాధ్యరణంగా అపో సోట లిక్ల ఫాద్ర్స్ యొకక వరా తలలో 
ఉంచుతయరు, అయితే వారి రచయితలు తెలియద్ు. 
 
en.wikipedia.org/wiki/Apostolic_Fathers#Apostolic_Fathers_మరియు
_వారి_ప్న్ 

 

కె్మ ంట ఆఫ్ ర్ోమ్ (35 - 101) 

అతన్ లేఖనం,1 క్లమ ంట్(c 96), కాపస చేయబడ్ింది మరియు 
విసిృతంగా చద్వబడ్ింది. సామరసాాన్ా మరియు కరమాన్ా 

కాపాడుకోవాలన్ క్లమ ంట్ కొరింత్ క్రైసివులకు 
ప లుప్ున్చయురు.[2]ఇది కరొ తి న్బంధన వ లుప్ల తొలి క్రైసివ 
లేఖనం. [కాథలిక్ల] సాంప్రదయయం అతన్ా నయలగ వ పో ప్ మరియు 
రోమ్ బిష్ప్ గా గురిిసుి ంది మరియు అతన్ లేఖనం దయన్ పరరక్షకులపెై 
రోమ్ యొకక అపో సోట లిక్ల అధ్ికారాన్ా నొకిక 
చెబుత ంది,16కొరింథులోన్ చరిు. 

ర్ోమ్ యొకక కె్మ ట బో ధనలు 
1 క్లమ ంట్, కొంద్రు వాదించినటుల గా, చరిు యొకక "ఆరారలను" 

సాథ ప ంచలేద్ు. అతను పెద్దలు మరియు డ్ీకన్ లను మాతరమే 
సూచిసాి డు మరియు అతను మతయధ్ికారులు మరియు లౌకికుల 
మధా తేడ్యను గురిించడు. [అతను పో ప్ అన్ అతను 
గురిించలేద్న్ అతన్ సూచనలు బలంగా చూప సుి నయాయి.] 
అయినప్పటికీ, చరిులో అధ్ికారం లేదయ ప్రత్మష్టను కోరుకోవడం 
ప్ూరిిగా తగద్న్ మరియు ప్రత్మ వాకిి ఎంత నీచంగా ఉండ్యలన్ 
[వారు లేదయ ఇతరులు అనుకుంటయరు] అన్ అతను 
సూచిసుి నయాడు. బహుశా. 
 peculiarpress.com/ekklesia/archive/Ekklesia70.htm 

ఇగ్నాషమయస్ ఆఫ్ ఆంటియోచ్ 

ఇగనాష యస్ ఆఫ్ ఆంటియోచ (దదన్న్ థియోఫో రస్ అన్ కూడ్య 
అంటయరు) (c 35-110)[3]యొకక విదయారిథఅపొ సిలుడ్ెైన జఞన్. 

రోమ్ లో తన బలిదయనం చేసర మారగంలో, ఇగనాష యస్ లేఖల శరరణిన్ 

వరా సాడు, అవి ఒక ఉదయహరణగా 
భద్రప్రచబడ్యా యి.వేదయంతశాసింీయొకకసారుల . ఈ లేఖలలో 

 
8 Refer to thebiblewayonline.com  - Gnosticism. 
16హైెరారకల్ అథయరిటీ - పరజీ 33న్ చూడండ్ి. 
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objects of sense are imperfect copies. Many 

Platonic notions are now permanent elements of 

Catholic/Protestant Christianity. Like pagans had 

before them, Christians understood Platonic 

forms as God's thoughts.                                                                                
wikipedia.org/wiki/Clement_of_Alexandria and 

wiki/Platonism 

Gnosticism (Greek: gnōsis, knowledge) humans 

are divine souls trapped in a material world 

created by an imperfect god, … the Abrahamic 

god, and is contrasted with a superior entity, 

referred to by several terms.                                             
                                                                                                                                                              

en.wikipedia.org/wiki/Gnosticism 

                                                                                             

Gnosticism was applied to various early Christian 

sects that claimed direct personal knowledge 

beyond the Gospel or the Church hierarchy.                                                                                         
etymonline.com/index.php?l=g&p=7                                                                                                   

The Gnostic branch of Christianity that emerged 

in the second century practiced its own elitist 

brand of onlyism, claiming that Jesus passed 

"secret" Knowledge along to certain disciples, 

most notably Mary Magdalene and Thomas. 

Salvation, they claimed, came only through 

initiation—sometimes involving bizarre rites. 

                                                                                                           
peculiarpress.com/ekklesia/archive/Ekklesia67.htm 

Origen of Alexandria 

Origen, or Origen Adamantius (c185 - c254) was 

an early Christian scholar and theologian. 

According to tradition, he was an Egyptian[5] who 

taught in Alexandria, reviving the Catechetical 

School, where Clement had taught. The patriarch 

of Alexandria at first supported Origen but later 

expelled him for being ordained without the 

patriarch's permission. He relocated to Caesarea 

Maritima and died there[6] after being tortured 

during a persecution. 

Using his knowledge of Hebrew, he produced a 

corrected Septuagint.[2] He wrote commentaries 

on all the books of the Bible.[2] In Peri Archon 

(First Principles), he articulated the first 

philosophical exposition of Christian doctrine.[2] 

He interpreted scripture allegorically and showed 

himself to be a Stoic, a Neo-Pythagorean, and a 

ప్రసాి వించబడ్ిన ముఖామ ైన అంశాలు ఉనయాయిచరిు 
శాసింీ[చరిున్ ఒక విష్యంగా అధాయనం చేయడం], 

దిమతకరిలు 17[అద్ృశా వాసివికత యొకక కన్ప ంచే సంకనతం], 

పాతరబిష్ప్ లు, మరియుబ ైబిల్ సబయుత్.[4]పాల్ యొకక 

లేఖనయలను ప్రసాి వించిన క్లమ ంట్ తరావత అతను 
ర్ండవవాడు.[2][గమన్ంచండ్ి మతసంబంధమ ైన లేదయ 
మతకరిలకు బ ైబిల్ మూలం ఉనాటుల  

కన్ప ంచద్ు].en.wikipedia.org/wiki/Ignatius_of_Antioch 

 

కీర.శ. 150కి ముంద్ు చరిులలో పెద్దలు ఎకుకవగా ఉండ్ేవారన్ 
కొన్ా ఆధ్యరాలు కన్ప సుి నయాయి. "100 నుండ్ి దయదయప్ు 150 

వరకు ఉనా కాలంలో పెద్దలు మరియు బిష్ప్ అనే తేడ్య లేకుండ్య 
చరిు సాధ్యరణంగా పెద్దలు మరియు డ్ీకన్ లచే 
న్రవహ ంచబడుత ంద్న్ ఖచిుతంగా న్రాధ రించబడ్ింది."ది ఎటరాల్ 
కింగ్ డమ్, FW Mattox, p. 62 

కరమానుగత మరియు అధ్దకృత న్రాిణం“అపో సోట లిక్ల యుగం 
తరావత (సుమారు AD 100లో ముగిస ంది), చరిు తవరగా మరింత 
కరమానుగతంగా మరియు అధ్ికారికంగా మారింది. కాబటిట , ర్ండవ 

శతయబదం పరా రంభంలో, చరిు నయయకతవం రోమన్ పౌర ప్రభుతయవన్ా 
పో లి ఉంటుంది. ఈ బ ైబిల్ విరుద్ధమ ైన మారుపను సూచించడ్యన్కి 
పరా థమకంగా బయధాత వహ ంచిన ప్తయర లు ఇగనాష యస్, ఆంటియోచ 
బిష్ప్, అయినప్పటికీ అతన్ లేఖల పరా మాణికతపెై కొంత సందేహం 

ఉంది. … సాధ్యరణంగా వాసివమన్ భ్యవించే ఎన్మది ఇగనాష యన్ 
లేఖలలో (ca AD 110) అతను బిష్ప్ రిక్ల మరియు ప రస ుటరీ 
మరియు బిష్ప్ యొకక రాచరిక అధ్ికారం యొకక విభజనపెై 
ప్టుట బటయట డు, పో లుడ్యన్కి చయలా ద్ూరం వ ళుత నయాడు. కీరసుి తో 
సవయంగా బిష్ప్. 
 

చరిు నయయకులకు ప్రతేాకమ ైన మరియు బలవంతప్ు అధ్ికారం 
కోసం న్జంగా ఎటువంటి అధ్ికారం లేనప్పటికీ, చివరి అపొ సిలుడు 
మరణించిన చయలా కాలం తరావత మానవులు దయన్న్ 
ఏవిధంగాన ైనయ ఊహ ంచయరు. పాల్ అపొ సిలుల కారాములు 20:17-

28లో కొతి న్బంధనలో పదె్ద  (గీరకు, పెరసుుటెరోస్, ఒక వృద్ుధ డు), 
 

17thebiblewayonline.com - మతకరిలను చూడండ్ి. 
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Platonic.[2] Like Plotinus, he wrote that the soul 

passes through successive stages before 

incarnation as a human and after death, 

eventually reaching God.[2] He imagined even 

demons being reunited with God. For Origen, 

God was not Yahweh but the First Principle, and 

Christ, the Logos, was subordinate to him.[2] His 

views of a hierarchical structure in the Trinity, the 

temporality of matter, "the fabulous preexistence 

of souls," and "the monstrous restoration which 

follows from it" were declared anathema in the 

6th century.[7][8]                          
                                                                                                                                                                    

en.wikipedia.org/wiki/Origen                                    

Teaching of Origen: I take this occasion to 

discuss something which our brothers often 

inquire about. Infants are baptized for the 

remission of sins. Of what kinds? Or when did 

they sin? But since "No one is exempt from 

stain," one removes the stain by the mystery of 

baptism. For this reason, infants are baptized. For 

"Unless one is born of water and the Spirit, he 

cannot enter the kingdom of heaven." (Homily on 

Luke 14:5).                                                                  

                                                                                                                                 

orlutheran.com/html/baptevid.html                                                                              

 

Anthony the Great 

Anthony (c 251 – 356 also known as Father of 

All Monks) was from Egypt, a prominent leader 

among the Desert Fathers. He is celebrated in 

many churches on his feast days: 17 January in 

the Eastern Orthodox Church and Western 

churches; and Tobi 22, (January 30) in the Coptic 

Orthodox Church and the Coptic Catholic 

Church. [Coptic - A northern Afro-Asiatic 

language spoken in Egypt until at least the 

seventeenth century.]                                                                                                                                             

                                                                                                                         
wikipedia.org/wiki/Anthony_the_Great                                                                   

                                                                            

Latin Fathers 

Tertullian 

Quintus Septimius Florens Tertullianus (c 160 - c 

225), who was converted to Christianity before 

197, was a prolific writer of apologetic, 

theological, controversial and ascetic works.[13] 

He was the son of a Roman centurion. He has 

been referred to as “the father of Latin 

Christianity.”   

బిష్ప్ (గీరకు, ఎప సో కపో స్, ప్రావేక్షకుడు లేదయ సంరక్షకుడు) 
మరియు పాసటర్స (గీరకు, పాయిమ న్, గొర్రల కాప్రి) పాతరను 
సపష్టంగా ఉప్యోగించయడు. ఇంకా, పాల్ ఈ పాతరను పరా ప్ంచిక 
రకమ ైన అధ్ికారంతో న్ంప్లేద్ు. పెద్దలు చరిు సరవకులుగా 
ఉండ్యలి, మంద్ను జఞగరతిగా చూసుకోవాలి, సమావేశాలకు 
అధాక్షత వహ ంచయలి మరియు వయసు్తో సంపాదించిన జఞా నయన్ా 
అనవయించయలి. 

[గమన్క: సరవకులు యజమాన్ అధ్ికారాన్ా అమలు చేసాి రు. 
పెద్దలు, సరవకులుగా, బ ైబిల్ సూచనల ప్రకారం కీరసుి  అధ్ికారాన్ా 
అమలు చేసాి రు. గరంథం నుండ్ి లేన్ ఏదెైనయ డ్ిమాండ్ లేదయ ఆదేశం 
మాసటర్స్ కాద్ు వాకిిగత అధ్ికారం.] 

ఇగనాష యస్ యొకక బో ధనలు  
a. అదేవిధంగా, అంద్రూ డ్ీకన్ లను యియసుకీరసుి  
న్యామకంగానూ, బిష్ప్ ను తండ్ిర కుమారుడ్ెైన 

యియసుకీరసుి గానూ, ప రసెైుటర్స లను దేవున్ మహాసభగానూ, 

అపొ సిలుల సమేిళనంగానూ గౌరవించయలి. ఇవి కాకుండ్య, చరిు 
లేద్ు" (ఇగనాష యస్ టు ది థయర లియన్్ III). బిష్ప్ యొకక 
భ్యగసావమాం లేదయ ఆమోద్ం లేకుండ్య ఏ క్రైసివ కారాకలాప్ం 
కూడ్య చెలుల బయటు కాద్న్ ఇగనాష యస్ పరరొకనయాడు: 
"ఎంద్ుకంటల, మీరు బిష్ప్ కు లోబడ్ి ఉంటయరు (ఈ సంద్రభంలో 
పాలీబియస్ ) యియసుకీరసుి  విష్యాన్కొసరి , మీరు మనుష్ ాల 

ప్ద్ధత్మలో కాకుండ్య, మన కోసం మరణించిన యియసుకీరసుి  
ప్రకారం, అతన్ మరణయన్ా విశవస ంచడం దయవరా, మీరు మరణం 
నుండ్ి తప పంచుకోవడ్యన్కి నయకు కన్ప సాి రు. కాబటిట  బిష్ప్ 
లేకుండ్య మీరు ఏమ చేయకూడద్ు, కానీ యియసుకీరసుి  
అపొ సిలుడ్ెైనటుల గా ప రస ుటరీకి కూడ్య లోబడ్ి ఉండ్యలి" 

"అది బిష్ప్ దయవరా లేదయ అతను ఎవరికి అప్పగించయడ్ో  అది సర్రన 
యూకారిస్ట గా ప్రిగణించబడన్వవండ్ి... బిష్ప్ లేకుండ్య 
బయప టజం ఇవవడం లేదయ పరరమ వింద్ు జరుప్ుకోవడం చటటబద్ధం 
కాద్ు. ." (ఇగనాష యస్ టు ది స ిరనాయన్్ VIII). విచితరమ ైన 
పెరస్. com/index_main.htm 
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wikipedia.org/wiki/Tertullian#cite_note-2 (Ekonomou, 

2007, p. 22) 

 

Tertullian denounced Christian doctrines he 

considered heretical, but later in life adopted 

views that themselves came to be regarded as 

heretical. He wrote three books in Greek and was 

the first great writer of Latin Christianity, thus 

sometimes known as the "Father of the Latin 

Church."[14] He was evidently a lawyer in Rome. 
[15] He is said to have introduced the Latin term 

"trinitas" with regard to the Divine (Trinity) to 

the Christian vocabulary[16] (but Theophilus of 

Antioch (c115 - c183) already wrote of "the 

Trinity, of God, and His Word, and His wisdom", 

which is similar but not identical to the 

Trinitarian wording), [17] and also probably the 

formula "three Persons, one Substance" as the 

Latin "tres Personae, una Substantia" (itself from 

the Koine Greek "treis Hypostases, 

Homoousios"), and also the terms "vetus 

testamentum" (Old Testament) and "novum 

testamentum" (New Testament). 

 

In his Apologeticus, he was the first Latin author 

who qualified Christianity as the "vera religio" 

[true religion], and systematically relegated the 

classical Roman Empire religion and other 

accepted cults to the position of mere 

"superstitions." His use of the “rule of faith” 

seems to be applied by Tertullian to some distinct 

formula of doctrine [(De praescriptione, xiii).] 

With the rise of formalism and sacramentalism, 

regulated ritual came to be viewed as highly 

relevant to one's approach to God. What was said, 

and how it was said; what was done, and how it 

was done ... and when and where and by whom ... 

all took on tremendous importance, with any 

deviation whatsoever bringing an almost instant 

rebuke from the "church powers that be." 

Wikipedia.org/wiki/Tertullian [One example is 

the phrase “in Jesus name” 9used at the end of 

many prayers appears to have come into use 

several centuries after the church was established 

with the advent of regulated rituals.]             
en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers 

                                                              

Tertullian and Hippolytus were “the only two 

outstanding men who opposed the growing power 

b. ఇగనాష యస్ ఆంటియోచ లోన్ చరిు యొకక బిష్ప్ (పెరస్ బ ైటర్స, 

పాసటర్స), అతను పెరస్ బ ైటరీ మరియు ఎప సో కపరట్ ను వేరు 
చేశాడు. ఈ మూడు లేఖలలో, ఇగనాష యస్ బిష్ప్ 
(ఏకవచనం), ప రసెైుటరీ మరియు డ్ీకన్ ల గురించి వరా శాడు, 
వారు గౌరవించబడ్యలన్ మరియు కటుట బడ్ి ఉండ్యలన్ నొకిక 
చెపాపరు. అతను బిష్ప్ ను "లారా్స సవయంగా" (L.Eph 6:1; 

L.Mag 6:1; L.Tra 2:1)తో సమానం చేసాి డు; "అపో సటల్్ 
కౌన్్ల్" కు ప రసెైుటర్స (L.Mag 6:1; L.Tra 2:2); మరియు 
డ్ీకనుల  సవయంగా కీరసుి  సరవకులకు (L.Mag 6:1) లేదయ "యియసు 
కీరసుి  రహసాాలు" (L.Tra 2:3). అతను చరిున్ "బిష్ప్ యొకక 
మనసు్కు అనుగుణంగా ప్రవరిించమన్" (L.Eph 4:1) 

ఆజఞా ప ంచయడు మరియు "బిష్ప్ మరియు ప రసెైుటరుల  లేకుండ్య 
ఏమీ చేయవద్ుద " (L.Mag 7:1; cf L.Tra 2 :2). అతను ఒక 

బిష్ప్ పరా రథనకు ఎకుకవ శకిిన్ ఆపాదిసుి నాటుల  అన్ప సుి ంది 
(L.Eph 5:2), మరియు బిష్ప్ కు భయప్డ్యలన్ కూడ్య 
సూచించయడు (L.Eph 6:1). అతన్ క్రడ్ిట్, ఇగనాష యస్ తనకు 
అలాంటి విధ్ేయత కోసం కాల్ చేయడు, కానీ అతను ఈ నగరాల 
బిష్ప్ కాద్ు. అయినప్పటికీ, ఇగనాష యస్ "నేను శష్ ాడి్న్ 
మాతరమే పరా రంభించయను" (L.Eph 3:1); "నేను అరుె లో కాదో  
నయకు తెలియద్ు." (ఎల్.టయర  4:2) 

 

క్రైసివులు "బిష్ప్ (మరియు ప రసెైుటరుల ) సమిత్మ లేకుండ్య ఏమీ 
చేయకూడద్నే ఈ భ్యవన ముఖాంగా అసహాకరమ ైనది. "ఇవి 
లేకుండ్య (బిష్ప్, పెరసెైుటరుల , డ్ీకనుల )," అతను వరా శాడు. "ఏ 

సమూహాన్ా చరిు అన్ ప లవలేము" (L. టయర  
3:1).peculiarpress.com/ekklesia/archive/Ekklesia80.htm 

 

స్మిర్వా యొకక పవలీకవర్సప 

స ిరాా యొకక పాలీకార్సప (c 69- ca. 155) aక్రైసివుడు 
బిష్పొ ాకకస ిరాా(ఇప్ుపడుఇజీిరటరీక లో). "అతను యోహాను 
శష్ ాడు" అన్ నమోద్ు చేయబడ్ింది. ఈ జఞన్ కోసం ఎంప కలు 
ఉనయాయి;జ్బ దద కుమారుడు యోహానుసాంప్రదయయకంగా నయలగ వ 
సువారి రచయితగా ప్రిగణించబడుత ంది, లేదయజఞన్ ది 
పెరస ుటర్స(సరసు్ 1912). సాంప్రదయయ నయాయవాద్ులు 

 
9 Refer to thebiblewayonline.com - In Jesus Name  
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of the Roman bishop.                                                                                                              
The Eternal Kingdom, F.W. Mattox p. 203  

 

Later in life, Tertullian joined the Montanists, 

[direct revelations from the Holy Spirit, to speak 

as the passive mouthpieces of the divine and 

spoke in ecstatic visions ] a heretical sect that 

appealed to his rigorism.[13]                                                                  

                                                                                                                      
en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers 

 

Tertullian took the view [about the scripture] that 

"what has not been freely allowed is forbidden." 

In other words, if the Holy Scriptures are 

genuinely silent about something, then that about 

which they are truly, utterly and absolutely silent 

is forever forbidden. Others of his day, however, 

declared just as confidently, "the thing which is 

not forbidden is freely permitted." The opposing 

view, therefore, was: if God said nothing about 
it, then He must have nothing against it. Thus, it 

should be permitted to His people. … [Over a 

thousand years later] Luther and Zwingli also 

weighed in on this matter. The latter maintained 

that anything "not enjoined or taught in the New 

Testament should be unconditionally rejected," 

whereas Luther espoused the opposing view -- 

"What is not against Scripture is for Scripture and 

Scripture for it." … But genuine biblical silence 
10 (where God has truly said absolutely NOTHING 

one way or the other about something) is neither 
prohibits nor permits. 

                                                                                  

REFLECTIONS by Al Maxey Issue #401, June 30, 2009 

from wikisource.org/wiki/   

                                                                             

AnteNicene_Fathers/Volume_III/Apologetic/The_Chaplet

,_or_De_Corona/Chapter_II 

 

Some Teachings and Practices of Tertullian 

 Rule of Faith - It may be said that Tertullian is 

constantly using this expression, and by it means 

now the authoritative tradition handed down in 

the Church, now the Scriptures themselves, and, 

perhaps, a definite doctrinal formula. While he 

nowhere gives a list of the books of Scripture, he 

divides them into two parts and calls them the 

instrumentum and testamentum.                                                               
en.wikipedia.org/wiki/Tertullian 
                  

అనుసరిసాి రుయుసరబియసాపలీకార్సప యొకక అపో సోట లిక్ల కన క్షన్ 
తో ఉంద్న్ నొకిక చెప్పడంలోజఞన్ సువారిికుడు, మరియు ఈ జఞన్, 

రచయితజఞన్ సువారి, అపొ సిలుడ్ెైన యోహాను వలెనే ఉనయాడు. 
పాలీకార్సప, 155, ఒప పంచేంద్ుకు ప్రయత్మాంచి 

విఫ్ఫలమయాాడుఅన్సెటస్, రోమ్ బిష్ప్, ప్శుమ దేశాలు ఈసటర్స ను 
జరుప్ుకోవడ్యన్కి [ప్రళయం తరావత కొంతకాలం న్మాోడ్ కు 
చెందిన అనామతవాద్ం నుండ్ి ససవకరించబడ్ింది. 
christiananswers.net/q-eden/edn-t020.html.] న్సాన్ 14న, 

తూరుపలో వలె. తూరుప పాశాుతా తేదదన్ ఉప్యోగించయలనే పో ప్ 
సూచనను అతను త్మరసకరించయడు. c 155లో, స ిరాాన్్ 
క్రైసివుడ్ిగా పాలికార్సప ను ఉరితీయాలన్ డ్ిమాండ్ చేశారు మరియు 
అతను మరణించయడుఅమరవీరుడు. 
wikipedia.org/wiki/Church_Fathers   
  

పవలీకవర్సప యొకక బో ధనలు 

టిఅతను బ ైబిల్ సపష్టంగా గీరకు ప్దయలను ఎప సో కపర 
(కాప్లాదయరు, సెంటిన ల్, ప్రావేక్షకుడు, బిష్ప్) మరియు 
ప రబూాటెరోస్ (పెద్ద , పెరస్ బ ైటర్స) ప్రసపరం మారుుకుంటయడు. ఒక 
వాకిి సంఘం యొకక ఒక వాకిి (బిష్ప్) పాలన కోసం అపో సోట లిక్ల 
బో ధన యొకక సూచన కూడ్య లేద్ు, మొతిం నగరం లేదయ పరా ంతం 
మాతరమే. అయినప్పటికీ, మోనోప సో కపరట్ [స ంగిల్ బిష్ప్] 
ర్ండవ శతయబదంలో ఉద్భవించింది మరియు ఆ నగర పాలకులలో 
ఒకరిగా పాలికార్సప పరరొకనబడ్యా డు. అతన్ ఏడు పరా మాణికమ ైన, 

ప్రసుి తం ఉనా అక్షరాలలో, ఇగనాష యస్ ఆఫ్ ఆంటియోక్ల ప్దేప్దే 
[లి] ఎప సో కపరను ప రబూాటెరోస్ నుండ్ి వేరు చేస , వాటిన్ 
వరుసగా, దేవున్ "మేనేజరుల " (ఓయికోనోమోస్, ఛయంబర్స లెైన్, 

గవరార్స మరియు ససటవారా్స) మరియు రోమన్ లలో ఎరాసటస్ కు 
వరిించే పౌర ప్ద్ం 16:23; మరియు "సహాయకులు" (paredroi, 

కొతి న్బంధనలో ఉప్యోగించన్ ప్ద్ం). పెద్దలు బిష్ప్ కు 
సహాయకులు అనే ఈ ఆలోచనకు గరంథంలో ఎటువంటి ఆధ్యరం 
లేద్ు. క్రైసివ మతం యొకక రోమన్ [కాథలిక్ల] బయర ండ్ లో, బిష్ప్ 
తరప్ున మతకరిలను (బయప టజం, కమూాన్యన్ మొద్లెైనవి) 
న్రవహ ంచడ్యన్కి ప్రతేాకంగా అధ్ికారం కలిగిన మధావరుి ల 

 
10 Refer to thebiblewayonline.com - Silence of the Scripture. 
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Some 1200 to 1300 years later due to the 

reformation the Council of Trent (1545 – 1563) 

called by Pope Paul III decided that “traditions set 

forth by the councils and the church fathers 

constituted authority equal to that of the 

Scripture.”                                                                                                    
The Eternal Kingdom, F.W. Mattox, p. 291 

 

Fornicators and Murderers should never be 

admitted into the church under any 

circumstances. In de pudicitia, Tertullian 

condemns Pope Callixtus I for allowing such 

people in when they show repentance.                            

                                                                                                                                      
en.wikipedia.org/wiki/Tertullian  

                                                                                                 

Cyprian of Carthage 

Cyprian (Thascius Caecilius Cyprianus) was 

bishop of Carthage and an important early 

Christian writer. He was probably born at the 

beginning of the 3rd century in North Africa, 

perhaps at Carthage, where he received an 

excellent classical (pagan) education. After 

converting to Christianity, he became a bishop 

(249) and eventually died a martyr (September 

14, 258) at Carthage. 

Teachings of Cyprian  

As to what pertains to the case of infants: You 

[Fidus] said that they ought not to be baptized 

within the second or third day after their birth, 

that the old law of circumcision must be taken 

into consideration, and that you did not think that 

one should be baptized and sanctified within the 

eighth day after his birth. In our council it seemed 

to us far otherwise. No one agreed to the course 

which you thought should be taken. Rather, we 

all judge that the mercy and grace of God ought 

to be denied to no man born (Letters 64:2 [A.D. 

253]).                                                                          R                                                                                                   

Ricklobs.blogspot.com/2009/03/church-fathers-on-infant-

baptism.html 

 

Ambrose   

Ambrose (337/340 – 397) was the Governor of 

Aemilia-Liguria in northern Italy. In 374 the 

bishop of Milan, Auxentius, an Arian, died, and 

the Arians challenged the succession. Ambrose 

went to the church where the election was to take 

place, to prevent an uproar, which was probable. 

His address was interrupted by a call "Ambrose, 

bishop!" At first he energetically refused the 

యొకక ప్రతేాక తరగత్మగా ప రసెైుటరీ అరుకతవంలోకి మారుబడ్ింది. 
క్రైసివులంద్రూ ప్ూజఞరులుగా ప లువబడ్ే గరంథంలో దదన్కి కూడ్య 
ఎటువంటి ఆధ్యరం లేద్ు. 
 

ఆధున్క కాథలిక్ల, ఆంగిలకన్ మరియు ఆరోథ డ్యక్ల్ చరిులలోన్ 
కరమానుగతవాద్ులు మోనోప సో కపరట్ మరియు పాప్ససన్ 
సమరిథంచడ్యన్కి ఇగనాష యస్ అక్షరాలను ప్ూై ఫ్-టెక్ల్ట లుగా 
ఉప్యోగిసాి రు. అపో సోట లిక్ల వారసతవం యొకక స దయధ ంతంలో 
పాలీకార్సప ఒక ముఖామ ైన లింక్ల గా కూడ్య 
ఉప్యోగించబడుత ంది, ఇది అపొ సిలులకు త్మరిగి ఆరిానేష్న్ 
దయవరా అపాయింట్ మ ంట్ యొకక ప్గలన్ గొలుసు కారణంగా 
బిష్ప్ లపెై అధ్ికారం ఉంటుంద్న్ 
సూచిసుి ంది.peculiarpress.com/ekklesia/archive/Ekklesia88.htm 

జస టన్ అమరవీరుడు 100 - 165 

జస టన్అతను అనాజనుడు, కానీ జఞకబ బయవికి సమీప్ంలో ఉనా 
సమరియాలో జన్ించయడు. అతను బయగా చద్ువుకున్ ఉండ్యలి: 
అతను విసిృతంగా ప్రయాణించయడు మరియు అతను కనీసం ఒక 
యోగాతను అనుభవిసుి నా వాకిిగా కన్ప సాి డు. అన్ా ఇతర 
వావసథలను ప్రయత్మాంచిన తరావత, అతన్ ఉనాతమ ైన 
అభిరుచులు మరియు శుదిధ  చేస న అవగాహనలు అతన్ా సో కరటీస్ 
మరియు పరలటరల శష్ ాన్గా చేశాయి. 
ccel.org/ccel/schaff/anf01.viii.i.html 

  

చయలా మంది ప్ండ్ిత లు జస టన్ ప్ద్జఞలం, గంద్రగోళం, అస థరత 
మరియు అతన్ వాద్నలలో తరచుగా నమిశకాంగా లేరన్ 
అంగీకరిసుి నయారు. అయినప్పటికీ, అతను చరిు చరితరలో ఒక 
ముఖామ ైన వాకిి. అతన్కి క్రైసివం అనేది "స దయధ ంతప్రంగా, 
న్జమ ైన తతవశాసింీ, మరియు ఆచరణయతికంగా, ప్వితర జీవనం 

మరియు మరణయన్కి సంబంధ్ించిన కొతి చటటం. 
earlychurc.org.uk/justin.php 

 

“ఆదివారం మనమంద్రం మన ఉమిడ్ి సమావేశాన్ా న్రవహ ంచే 
రోజు, ఎంద్ుకంటల ఇది దేవుడు, చీకటి మరియు ప్దయరాథ న్ా 
మారిున మొద్టి రోజు, ప్రప్ంచయన్ా సృష టంచయడు; మరియు అదే 
రోజున మన రక్షకుడ్ెైన యియసుకీరసుి  మృత లలో నుండ్ి లేచయడు. 
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office, for which he was in no way prepared as he 

was neither baptized nor formally trained in 

theology but, upon receiving a letter from the 

Emperor praising the appropriateness of Rome 

appointing individuals evidently worthy of holy 

positions, within a week he was baptized, 

ordained and duly installed as bishop of Milan. 

Ambrose is counted by the Catholic Church as 

one of the four original doctors of the Church. 

The others were Saint Augustine, Saint Jerome, 

and Pope Gregory I. It has been noted that 

Ambrose's theology was significantly influenced 

by that of Origen. 

 

He applied this knowledge as preacher, 

concentrating especially on exegesis of the Old 

Testament, and his rhetorical abilities impressed 

Augustine of Hippo, his spiritual successor, 

whose conversion was helped by Ambrose's 

sermons. 

 

Augustine  

Augustine (354 – 430) was trained to be a teacher 

and philosopher. His reading was confined 

almost exclusively to Latin authors. He had great 

admiration for Cicero and ranked him above all 

other ancient writers.  

 

During his earlier years he found the teachings of 

Manichean, [two everlasting kingdoms, one of 

light under God and the other of darkness under 

the demon] to have a great resemblance to those 

of Gnosticism.  

After some eight years he broke from the group 

moving to Neo-platonism [the absence of good 

being the source of evil (privatio boni), and that 

this absence of good comes from human sin].  At 

about 27 years of age he became a “Christian” but 

not necessarily from a study of the Bible. 

However, the older he became the more he moved 

in the direction of the Bible and away from 

philosophy. Often, they were mixed bringing 

inconsistencies.                                                
                                                                                                                                                                       

“Ism’s” Calvinism, REW 

                                                    

Some Thinking and Beliefs of Augustine 

1. Definition of evil 

God is eternal and cannot change. He is the 

ultimate good. Any movement from God is 

evil. Only God’s grace can keep men from 

అతను శన్ (శన్వారం) ముంద్ు రోజున స లువ వేయబడ్యా డు; 
మరియు శన్ యొకక మరుసటి రోజు, ఇది సూరుాన్ రోజు, అతన్ 
ఉప్దేశకులు మరియు శష్ ాలకు కన్ప ంచింది. 

“ప్టటణయలలో లేదయ దేశంలో న్వస ంచే వారంద్రూ ఒకన చోట 
సమావేశమవుతయరు, మరియు అపొ సిలుల జఞా ప్కాలు లేదయ 
ప్రవకిల రచనలు సమయం అనుమత్మంచినంత కాలం 
చద్వబడతయయి; అప్ుపడు, పాఠకుడు ఆగిపో యినప్ుపడు, 
అధాక్షుడు [అసెంబ్రల కి అధాక్షత వహ ంచడ్యన్కి న్యమంచబడ్ిన 
పెద్దలలో ఒకరిగా భ్యవించబడతయరు] మౌఖకంగా ఈ మంచి 
విష్యాలను అనుకరించమన్ ఉదోుధ్ిసాి రు. మేము అంద్రం 
కలిస  లేచి పరా రిథసాి ము, మరియు, మేము ముంద్ుగా చెప పనటుల , 

మా పరా రథన ముగిస నప్ుపడు, రొటెట  మరియు దయర క్షారసం మరియు 
నీరు తీసుకురాబడుత ంది, మరియు అధాక్షుడు అదే విధంగా 
పరా రథనలు మరియు కృతజాతలు, అతన్ సామరథూం ప్రకారం, 

మరియు ప్రజలు అంగీకరించయరు, ఆమేన్ (హీబూర  భ్యష్ - అలాగన 
ఉండండ్ి) అన్ చెప్పడం; మరియు ప్రత్మ ఒకకరికి ప్ంప ణీ ఉంది 
మరియు కృతజాతలు తెలిప న దయన్లో పాలొగ నడం మరియు 
హాజరుకాన్ వారికి ఒక భ్యగం డ్ీకన్ ల దయవరా ప్ంప్బడుత ంది. 
మనం బో ధ్ించే విష్యాలు న్జమన్ నమి, పాప్ విమోచనం 
కోసం, ప్ునరజని కోసం కడగడం దయవరా కడ్ిగివేయబడ్ి, కీరసుి  

ఆజఞా ప ంచినటుల గా జీవించే వాకిి తప్ప ఎవరూ పాలొగ నడ్యన్కి 
అనుమత్మంచబడరు. 
christianitytoday.com/ch/131christians/evangelistsandapol

ogists/martyr.html 
  
 

బయగా చేయగలిగిన వారు మరియు ఇష్టప్డ్ేవారు, ప్రత్మ ఒకకరూ 
సరిపో తయరన్ భ్యవించే వాటిన్ ఇసాి రు; మరియు సరకరించినది 
అవసరమ ైన వారిన్ చూసుకోవడ్యన్కి రాష్టపా్త్మకి జమ 
చేయబడుత ంది: 

1. అనయథలు 
2. వితంత వులు 
3. అనయరోగాం 

4. కావలస న ఇతరులు ఎవర్రనయ, 
5. బంధ్యలలో ఉనావారు మరియు 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Origen
http://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo
http://en.wikipedia.org/wiki/Sermon
http://en.wikipedia.org/wiki/Privatio_boni


sin. The choice of self instead of God is the 

essence of sin. 

2. Origin of Evil 

“Why should there be evil in a universe 

created out of nothing by a Being who is 

both good and all-powerful?” (McGiffert, A 

History of Christian Thought, 1933, p.89). 

Evil is the tendency of all created things to 

lapse again into the nothingness from which 

they came. God was not responsible for sin 

but permitted it. 

3. Origin of Sin (Total Hereditary Depravity) 

Although Augustine did not believe God was 

responsible for sin, he accepted the Catholic 

traditions and doctrine of Original Sin.  

4. Free Will 

Man inherited from Adam a corrupt nature 

and this became the incentive to sin. Men are 

endowed with free will but he could not 

choose God and live for him without divine 

help or grace. 

5. First Work of Grace 

Faith is a divine gift and no one can believe 

in God unless moved thereto by His grace. 

These gifts are bestowed without regard to 

human merit either actual or foreseen. 

6. Irresistible Grace 

Those whom God wills to save cannot 

prevent Him from doing so even if he 

wished to. 

7. Sovereignty of God 

God is absolutely supreme. His will is the 

only real will. 

 Predestination 

Some people are foreordained to salvation 

and some to damnation, which is due wholly 

to God’s unfathomable secret will. 

8. Preservation of Saints 

God gives to the chosen the gift of 

preservation so they can endure to the end. 

Therefore, none of the elect can fall away 

and be lost. 

9. Number of the elect fixed 

The number of the elect is unchangeably 

fixed and is the same as the number of fallen 

angels. This belief was based upon 

Revelation 3:11 “Hold fast that thou hast, 

lest another take thy crown.”                                                    

                                                                                                                     
“isms” Calvinism, REW, pages 4 – 7 

 

“Church Fathers” Timeline  

6. అప్రిచిత లు మన మధా న్వస సుి నయారు 
గమన్క: వారు ఇచేుద్ంతయ ఇతరుల కోసం మాతరమే కాద్ు. 

అతని చనవు 
జస్మోన్ మర్ియు ఇతర స్యెంట్ బంధించబడనా రు మర్ియు ర్ోమ్ 
పమిఫెకో్ ముందు తీసుకుర్వబడనా రు, [ర్ోమ్ మర్ియు 100 మ ైళె్లోపు 
పవింతననిా రక్ించడననికి అవసరమ ైన అనిా అధికవర్వలను కల్ఫగ్ి 
ఉనా ర్ోమన్ అధికవర్ి] అతని పేరు రస్మోకస్. వవరు జడిిమ ంట స్ీటు 
ముందు నిలబడ ిఉండగ్వ, రస్మోకస్ పమిఫెకో్ జస్మోన్ తో ఇలా అన్నాడు: 
"అనిాంటికంటే, దేవుళ్ళపెై విశ్వాసం కల్ఫగ్ి ఉండండ ి మర్ియు 
చకరవరుత లకు లోబడి ఉండండి." జస్మోన్ ఇలా అన్నాడు: "మన 
రక్షకుడెైన యేసుకీరసుత  ఆజఞలను పవటించినందుకు మనల్ఫా 
నిందించలేము లేదన ఖండించలేము." 

రస్మోకస్ ఇలా అన్నాడు: "మీరు కిరస్మోయన్, అయతే?" జస్మోన్ 

"అవును, నే్నే్." 

పమిఫెకో్ జస్మోన్ తో ఇలా అన్నాడు: "నినుా ఒక వంపుతిర్ిగ్ిన వాకిత అని 
పమలుసవత రు మర్ియు నిజమ నై బో ధ ఏమిటో మీకు తెలుసు అని 
అనుకుంటున్నారు. వినండి: మిమిల్ఫా కొరడనలతో కొటిో , శిరచేేదం 
చేస్ేత , మీరు సార్వగ నికి వెళ్తనరని మీరు నముితున్నార్వ?" జస్మోన్ 
ఇలా అన్నాడు: "నే్ను ఆ విధంగ్వ బయధపడితే నే్ను దేవుని ఇంటోె కి 
పివేశిసవత నని ఆశిసుత న్నాను. మంచి జీవితనలను గడిపమన వవరందర్ికీ 

దేవుని అనుగరహం మొతతం పిపంచం అంతం వరకు నిలా 
చేయబడిందని న్నకు తెలుసు." 

పమిఫెకో్ రుస్మోకస్ ఇలా అన్నాడు: "మీరు కొనిా తగ్ిన బహుమతులు 
ప ందేందుకు సార్వగ నికి వెళ్తనరనే్ ఆలోచన ఉందన?" జస్మోన్ ఇలా 
అన్నాడు: "ఇది న్నకు ఉనా ఆలోచన కవదు; ఇది న్నకు బయగ్వ 
తెలుసు మర్ియు చనలా ఖచిితంగ్వ ఉంది." 

పమిఫెకో్ రస్మోకస్ ఇలా అన్నాడు: "ఇపుపడు మనం సమసవాతిక 
విషయానికి వదని ం, ఇది అవసరం మర్ియు అతావసరం. అపుపడు 
గుమికూడి దేవతలకు బలులు అర్ిపంచండి." జస్మోన్ ఇలా అన్నాడు: 
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Chapter 3 

Gnosticism 
 

The beginnings of Gnosticism have long been a 
matter of controversy and are still largely a subject 
of research. Whereas formerly Gnosticism was 
considered mostly a corruption of Christianity, it 
now seems clear that the first traces of Gnostic 
systems can be discerned some centuries before the 
Christian Era.       
catholic.org/encyclopedia/view.php?id=5209  
 
Some of the beliefs associated with Gnosticism 
appear to be from Zoroastrianism which has been 
dated “between the 18th and 10th centuries BCE.” 
But “Some ancient authors also give a mythological 
"date" corresponding to about 6000 BCE. [e] ”                                                                                                                                                                      

wikipedia.org/wiki/Zoroaster  

"సర్ియ ైన ఆలోచన ఉనావవడెవడూ సతనార్వధన నుండి అబదధ  
ఆర్వధన వెైపు మొగుగ  చూపడు." 

పమిఫెకో్ రుస్మోకస్ ఇలా అన్నాడు: "మీకు ఆజఞఞ పమంచినటుె  మీరు 
చేయకపో తే మీరు కనికరం లేకుండన హ ంస్మంచబడతనరు." జస్మోన్ 
ఇలా అన్నాడు: "మన పిభువెైన యేసుకీరసుత  కొరకు మేము హ ంసను 
అనుభవిసవత ము మర్ియు రక్ించబడతనమని మేము 
ఆశిసుత న్నాము. ఇది మన పిభువు మర్ియు రక్షకుని యొకక 
మర్ింత భయంకరమ ైన మర్ియు సవరాతిిక తీరుప-స్ీటు ముందు 
నిలబడినపుపడు ఇది మనకు మోక్ానిా మర్ియు విశ్వాసవనిా 
తెసుత ంది." మర్ికొందరు ఇలా అన్నారు: "మీ ఇషోం వచిినటుె  
చేయండి. మేము క్రైసతవులం; మేము విగరహాలకు బల్ఫ ఇవాము." 

పమిఫెకో్ రుస్మోకస్ వవకవానిా ఉచేర్ిసూత  ఇలా అన్నాడు: "దేవతలకు 
బల్ఫ ఇవాడననికి మర్ియు చకరవర్ిత ఆజఞను పవటించడననికి 
నిర్వకర్ించిన వవర్ిని కొరడనలతో కొటిో , చటయో ల తీరుప పికవరం 
మరణశిక్షను అనుభవించనివాండి." దేవుణణి  మహ మపరుసూత , 

పవితి అమరవీరులు అలవవటుపడిన పిదేశ్వనికి బయలుదేర్వరు. 
వవరు శిరచేేదం చేయబడనా రు మర్ియు వవర్ ి రక్షకునిపెై తమ 
విశ్వాసవనిా ఒపుపకోవడంలో వవర్ి బల్ఫదననం యొకక సవక్ాానిా 
నె్రవేర్విరు. 
catholicradiodramas.com/Saints_Works_H_thru_J/justine

_martyr_i_have_accepted_the_true_doctrines.htm 

ర్ోమ్ యొకక హ పో పల్ఫటస్ 

హ పో పల్ఫటస్(c. 170 - c. 236) పరా రంభ కాలంలో అతాంత 
ఫ్ఫలవంతమ ైన రచయితలలో ఒకరుచరిు. హ పో పలిటస్ 2వ 
శతయబదప్ు దివతీయారధంలో జన్ించయడు, బహుశా ఈ 
పరా ంతంలోరోమ్.ఫో టియస్అతన్న్ తన బిబిలయోథెకా (cod. 

121)లో [మొద్టి బ ైజఞంటెైన్ ఎన ై్కోల పసడ్ియా] శష్ ాడి్గా 
వివరించయడుఇరనన్యస్, ఎవరికి శష్ ాడు అన్ 
చెప్పబడ్ిందపిాలీకార్సప. 
wikipedia.org/wiki/Hippolytus_of_Rome#Life 

 

హ పో పల్ఫటస్ యొకక బో ధనలు: మరియు వారు మొద్ట చినా 

ప లలలకు బయప ిసిమవావలి. మరియు వారు సవయంగా సమాధ్యనం 
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Plato lived from 428-348 BC. Most history books and 
encyclopedias credit Socrates, Plato, and Aristotle for 
being the most influential people in Western history. 
Their philosophical views sprang forth from Homer's 
great mythical heroes. This led to the ultimate 
philosophical goal of excellence which led to the 
various social structures of Greek life. Plato, of 
course, was a member of the social elite. This was 
part of the background of his most powerful 
contribution to religious thought, the dualism of 
man. Plato taught that man consisted of two parts, 
the "soul" and the "flesh". He taught that only the 
soul was good and good is what all men seek. The 
flesh was evil and could do no good. [This dualism of 

man (i.e., the soul and body are separate) is part of the 
Gnostic belief as will be noted below].                                            
wildbranch.org/Gkhebcla/index.html 
                                                        
Brad Scott in The Greek Mind verses the Hebrew 
Mind wrote “In the times of Jesus and Paul there 
were many thinking groups that would fall under the 
banner of Gnosticism. The nihilists and the libertines 
would be two of these. Both of these groups would 
also be classified as antinomians or 'against the law' 
[opposite of legalism]. This would be the definition as 
it is commonly known in the English. However, in the 
Hebrew the word for 'anti' is tachat, which means 
'instead of' or 'in place of'. You see, no one is really 
against laws, they simply deny GOD's laws and 
replace them with other laws. Every society, large or 
small, has rules. One may think he is free when 
unrestrained by law but he soon comes up with his 
own.  

Since the rise of Gnosticism, I believe the 'church' has 
been theologically duped into believing that liberty is 
freedom from law. The only way that one could claim 
to be a 'Christian' and hold this theology is to 
allegorize or spiritualize the text. Allegorization [not 

real just symbolic] sprang forth from the early gnostics, 
and gnosticism is Hellenistic thought at its best.  
 
So, what is Gnosticism? Literally the word gnosis, a 
Greek word, means 'knowledge'. This way of thinking 
was also a religious sect at the time of Jesus. 
However, more appropriately it is a way of thinking. 
Notice I said it IS a way of thinking, not it WAS a way 
of thinking. There is no way to define this word in a 
few sentences, so we will define it as we go. The 
whole idea of gnosticism dove-tails with the whole 
philosophy of the holy psyche or soul, and the evil 
body and physical world. There are degrees, if you 
will, of this philosophy. Much of what is taught in 

చెప్పగలిగితే, వారు సమాధ్యనం చెప్పన్వవండ్ి. కానీ వారు 
చేయలేకపో తే, వారి తలిలద్ండుర లు లేదయ వారి కుటుంబం నుండ్ి 
ఎవర్రనయ సమాధ్యనం చెప్పన్వవండ్ి. మరియు తద్ుప్రి వారు 
పెద్దలు బయప టజం కమటీ; మరియు చివరి ససి లీు. (అపో సోట లిక్ల 
సంప్రదయయం 21.3-5) 

http://www.orlutheran.com/html/baptevid.html [సమాధ్యనం కోరడం 
దయవరా, వారు చయలా చినావయసు్లో లేదయ మానస కంగా 
అసమరుథ లెైన సంద్రాభలోల  ఎవర్రనయ సరన, పాప్ం గురించి కొంత 
జఞా నం లేదయ నమికం అవసరం, దయన్ ప్రావసానయలు మరియు 
క్షమాప్ణ అవసరం తప్ప, శశువుల బయప టజం కనవలం ఆచయరం 
మాతరమే.] 

 

మొద్టి శతయబయద లలో బయప టజం యొకక సాధ్యరణ రూప్ం-కనీసం 
ప్న ాండవ శతయబదం వరకు-ఇమిరషన్.“మరియు బయప టజం గురించి, 

ఈ విధంగా బయప టజం తీసుకోండ్ి: ఈ విష్యాలనీా మొద్ట చెప పన 

తరువాత, జీవజలంలో [ప్రవహ ంచే లేదయ కదిలే నీటిలో] తండ్ిర 
మరియు కుమారుడు మరియు ప్రిశుదయధ తి నయమంలోకి బయప టజం 
పొ ంద్ండ్ి. అయితే మీకు జీవజలము లేకుంటల, వేరన నీటిలో 
బయప ిసిం తీసుకోండ్ి; మరియు మీరు చలలటి నీటిలో అలా 
చేయలేకపో తే, వ చుగా చేయండ్ి. కానీ మీకు ర్ండూ లేనటలయితే, 
తండ్ిర మరియు కుమారుడు మరియు ప్రిశుదయధ తి పరరుతో తలపెై 
మూడుసారుల  నీరు పో యాలి.  
  en.wikipedia.org/wiki/Aspersion  
 

హ పో పలిటస్ చరిు యొకక పెరుగుత నా సో పానకరమాన్ా తీవరంగా 
వాత్మరనకించయడు.ది ఎటరాల్ కింగ్ డమ్, FW మాటరక్ల్ p. 203 

గ్రరకు తండుి లు 
ఇర్ననియస్ ఆఫ్ ల్ఫయోన్్ 

ఇరనన్యస్, (b. 2వ శతయబదం; d. 2వ ముగింప్ు/3వ శతయబదం 
పరా రంభం)లుగుా నమ్ బిష్పోల గౌల్, ఇది ఇప్ుపడులియోన్్,ఫరా న్్. 
యొకక పరా రంభ అభివృదిధలో అతన్ రచనలు 
రూపొ ందించబడ్యా యిక్రైసివుడు వేదయంతశాసింీ. అతను పరా రంభంలో 
గురిించద్గినవాడుక్రైసివ క్షమాప్ణ చెపరపవాడు. ఆయన శష్ ాడు 
కూడ్యపాలీకార్సప, ఎవరికి శష్ ాడు అన్ చెప్పబడ్ిందిజఞన్ 
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modern Christianity is very pale compared to some 
extremes of people like Simon, Saturninus, Cerinthus, 
Valentinus, or even Marcion. If you begin with a 
relatively small, unscriptural doctrine, it soon leads to 
a big one. Many of these men (circa 1-2nd century 
AD) concluded that Jesus was not a man, but the 
spirit of the Messiah. Why? Because the "deity" 
would not have an evil body since the flesh is by 
nature wicked. Marcion taught that Jesus' body was 
a 'phantom'. Many early church fathers stood against 
this doctrine for a time, except for Clement and 
Origen, who were sympathetic to this doctrine. 
Fundamental to clearly gnostic systems is dualism, 
which opposes the transcendent God [a god without 

limitation] and an ignorant demiurge. (This was the 
caricature of GOD). In some systems, the creation of 
the world resulted from the presumption of wisdom 
(Sophia).  

The material creation, including the body, was 
regarded as inherently evil. Sparks of divinity, 
however, had been encapsulated in the bodies of 
certain pneumatic or spiritual individuals, who were 
ignorant of their celestial origins. The transcendent 
God or demiurge sent down a redeemer (Christ), who 
brought them salvation in the form of a secret gnosis 
or knowledge. To the gnostics, salvation was not 
dependent upon faith or works but rather knowledge 
of one's nature, so there was much indulgence in 
licentious behavior. There were no rules for the body 
since the logos or ultimate knowledge was not 
interested in physical or material things. This also 
meant that marriage was held in contempt as well, 
for procreation involved the body. A "unisex" being 
was held in hopeful reverence. The bottom line of 
Gnosticism is an 'other worldly' existence. Many New 
Testament doctrines are used to support this thought 
which we will put back into context later. Gnosticism, 
historically speaking, is simply the logical progression 
of Greek or Hellenistic thinking. This philosophy, 
several centuries later, led to the monastic system 
and eventually to the Papal system as well.  

The Greek/gnostic thinking of 'inwardness' only 
sounds holy, good, and scriptural. The problem is 
this. Our mind and our bodies are created by GOD 
and have natural needs and desires. These needs and 
desires are anticipated by our Creator, so He has 
rules for the mind and the body. If our theology 
denies these rules (the reason is really irrelevant), 
our mind and body will satisfy them some other way. 

సువారిికుడు. దిహెరాిస్ కాప్రి(2వ శతయబదం) పరా రంభ చరిులో 
ప్రస దిధ  చెందింది మరియు 
ప్రిగణించబడుత ందివరా తప్ూరవకమ ైనపరా రంభ కొన్ా దయవరాచరిు 

ఫాద్రుల , వంటిఇరనన్యస్. ఇది గీరకులో రోమ్ లో వరా యబడ్ింది. 
ర్ండవ మరియు మూడవ శతయబయద లలో షెప్రా్స గొప్ప అధ్ికారం కలిగి 
ఉనయాడు. 

అతన్ ప్రస ద్ధ  ప్ుసికం,మతవిశావశాలకు వాత్మరనకంగా(c 180) 

మతవిశావశాలను లెకికంచి వాటిపెై దయడ్ి చేస ంది. క్రైసివులు 
ఐకాతను న్లుప్ుకోవడ్యన్కి ఏక్రక మారగం ఒక స దయధ ంతప్రమ ైన 
అధ్ికారాన్ా --ఎప సో కప్ల్ కౌన్్ల్ లను వినమాంగా 
అంగీకరించడమే అన్ ఇరనన్యస్ రాశాడు.[2][కీరసుి లో ఐకాత కంటల 
అధ్ికారం దయవరా ఐకాత.]నయలుగు సువారిలను కానయన్కల్ గా 
ఆమోదించయలన్ ప్రత్మపాదించిన మొద్టి వాకిి ఇరనన్యస్. 

యొకక బో ధనఇర్ననియస్ ఆఫ్ ల్ఫయోన్్- అతను తన దయవరా 
అంద్రినీ రక్షించడ్యన్కి వచయుడు -- అంద్రినీ, నేను చెప్ుి నయాను, 
అతన్ దయవరా దేవున్కి త్మరిగి జన్ించయరు - శశువులు, ప లలలు, 
కౌమారద్శలు, యువకులు మరియు వృద్ుధ లు. 
(మతవిశావసాలకు వాత్మరనకంగా II.22.4)  

  orlutheran.com/html/baptevid.html 

అల గ్వి ండిియా యొకక కె్మ ంట 

క్లమ ంట్ ఆఫ్ అలెగాజ ండ్ిరయా (టెైటస్ ఫ్ాల వియస్ క్లమ న్్) (c.150-

211/216), అలెగాజ ండ్ిరయా చర్సు లో పరరు కంటల ఎకుకవగా ఉనా 
మొద్టి సభుాడు మరియు దయన్ యొకక అతాంత విశష్ట 
ఉపాధ్యాయులలో ఒకరు. అతను గీరకు తయత్మవక సంప్రదయయాలను 
క్రైసివ స దయధ ంతంతో ఏకం చేశాడు మరియు 
విలువ ైనవాడుజఞా నము.18అతను ఒక క్రైసివుడ్ిన్ అభివృదిధ  
చేశాడుపాల టరన్జం.[2] కనంద్ర భ్యవనరూపాల స దయధ ంతం. ఏక్రక 
న్జమ ైన జీవి రూపాలపెై సాథ ప ంచబడ్ింద,ి శాశవతమ ైన, మారులేన్, 

ప్రిప్ూరణమ ైన రకాలు, వీటిలో న్రిదష్ట  ఇందిరయ వసుి వులు 
అసంప్ూరణ కాపసలు.ఎంఏదెైనయ పాల టరన్క్ల భ్యవనలు ఇప్ుపడు 
కాథలిక్ల/పొర టెసటంట్ క్రైసివం యొకక శాశవత అంశాలు. 

 
18thebiblewayonline.comన్ చూడండ్ి - నయస టస జం. 
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This is why in much Christian theology the laws of 
YHVH are superseded by the 'law of Christ' where 
there is the Spirit. God, who lives in the 
transmundane, is only interested in the spiritual and 
has no interest in the mundane cares of the world.  
 
To the Greek mind there was so much diversity to be 
seen that there could not be just one God. This is why 
there could be just as much change and diversity in 
ethics and morals as well. There were no 
foundational guidelines for moral behavior. Behavior 
changed as the times changed [situation ethics of 

today], and each philosopher was no more or less 
correct than the last one. Christian teaching from the 
first century has taught that there is but one Elohiym 
(God), however, much Christian theology betrays this 
intellectual proposition about Elohiym (God). The 
early disciples, all Jewish, remained faithful in every 
way to the Sh'ma [central tenet of Judaism “Hear, O 

Israel: the Lord our God, the Lord is one” Deuteronomy 

6:4]. All doctrine in the book of Acts attested to this 
fact. In the middle of the second century the church 
was dominated by gentiles, and gentile thought 
began to flow naturally into Greek thinking. 
 
There are many aspects of the nature of Elohiym 
(God) that differs in these two contrasting cultural 
views. The two most important ones with respect to 
scriptural doctrine are found in His oneness and His 
unchangeableness. In Hebrew thought, His nature is 
intimately tied to His commands and instructions. 
Many religions may 'confess' that He is one and 
unchangeable, but they betray that confession 
doctrinally. This is because Greek thinking is 
embedded in our own thought process, and a mere 
confession of beliefs about Elohiym (God) is truly 
missing the mark. Believing things about Elohiym 
(God) is not the same as believing Elohiym (God).  

WORSHIP 

Worship is at the very heart of Greek culture. Many 
great colosseums were built to accommodate the 
throngs of worshippers gathered to idolize and 
revere the gods [so they could go to worship]. These 
gatherings were thought to please the gods and 
cause them to cast favor upon the people. Different 
gods were worshipped for different reasons in that 
each god was hovering over a different aspect of the 
world. Songs were sung, instruments were played, 
and nude dancing was common. Singing songs, 
playing, and dancing to the gods was worshipping, 
and this worship is what unified the people. 
Homosexual acts were quite common in that the 

ఇష్టంఅనామతసుథ లువారి ముంద్ు ఉంది, క్రసిైవులు అరథం 
చేసుకునయారుపాల టరన్క్ల రూపాలువంటిదేవుడుయొకక 
ఆలోచనలు.wikipedia.org/wiki/Clement_of_Alexandria మరియు 
wiki/Platonism 

న్నస్మోస్మజం(గీరకు: గోాస స్,జఞా నం) మానవులు దెైవికులుఆతిలుa లో 
చికుకకునయారుభ్ౌత్మక ప్రప్ంచంఅసంప్ూరణ దేవుడు 
సృష టంచినది,…అబరహామక్ల దేవుడు, మరియు అనేక న్బంధనల 
దయవరా సూచించబడ్ిన ఉనాతమ ైన ఎంటిటీతో విభ్ేదించబడ్ింది. 
en.wikipedia.org/wiki/Gnosticism 

  

న్నస్మోస్మజంసువారి లేదయ చరిు శరరణికి మంచి ప్రతాక్ష వాకిిగత 

జఞా నయన్ా క్లయిమ్ చేసర వివిధ పరా రంభ క్రైసివ శాఖలకు 
వరిించబడ్ింది. etymonline.com/index.php?l=g&p=7 

ర్ండవ శతయబదంలో ఉద్భవించిన కిరస టయాన్టీ యొకక గోాస టక్ల శాఖ 
దయన్ సవంత ఎలిటిస్ట బయర ండ్ ఓనీలయిజంను అభాస ంచింది, యియసు 
కొంతమంది శష్ ాలకు "రహసా" జఞా నయన్ా అందించయడన్ పరరొకంద,ి 

ముఖాంగామేరీ మాగాలీనిరియు థయమస్. మోక్షం, దదక్ష దయవరా 
మాతరమ ే వచిుంది-కొన్ాసారుల  విచితరమ ైన ఆచయరాలను కలిగి 
ఉంటుంది. 
peculiarpress.com/ekklesia/archive/Ekklesia67.htm 

అల గ్వి ండిియా యొకక మూలం 

ఆరిజ్న్, లేదయ ఆరిజ్న్ అడమాంటియస్ (c185- స 254) 

ఉందపిరా రంభ క్రైసివుడుప్ండ్ిత డు మరియువేదయంత్మ. సంప్రదయయం 
ప్రకారం, అతను ఒకఈజిప షయన్[5]అతను అలెగాజ ండ్ిరయాలో 
బో ధ్ించయడు, క్లమ ంట్ బో ధ్ించిన కాటెక్టికల్ సూకల్ ను 
ప్ునరుద్ధరించయడు. అలెగాజ ండ్ిరయా యొకక పాటిరయార్సక మొద్ట 

ఆరిజ్న్ కు మద్దత  ఇచయుడు, కాన్ తరువాత ప తృసావమా 
అనుమత్మ లేకుండ్య న్యమంచబడ్ినంద్ుకు అతన్ా 
బహ ష్కరించయడు. అతను మకాం మారాుడుస జనరియా 
మారిటిమామరియు అకకడ మరణించయడు[6]ప్రక్షాళన సమయంలో 
హ ంస ంచిన తరువాత. 

హీబూర  భ్యష్లో తనకునా జఞా నయన్ా ఉప్యోగించి, అతను 
సరిదిదిదన దయన్న్ రూపొ ందించయడుసపి్వరణము.[2]అతను బ ైబిల్ 
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body is irrelevant to the gods. It was the state of mind 
that the gods were interested in. The Stoics however, 
would have nothing to do with this kind of activity. 
Worship to them was equally a state of mind; 
however, a proper state of mind does not succumb 
to the writhing pleasures of the body. The Greek 
concept of worship, (proskuneo), was seen as a 
specific act of reverence or homage. Modern worship 
is also seen from the Greek point of view. We worship 
on Sunday morning. Praise and worship teams are 
popular today, as those who lead in Sunday morning 
worship time. Praise is seen as upbeat with a faster 
tempo and worship is when the tempo is slowed 
down and more serious adoration is displayed. When 
the weekly, mundane, cares of the world go through 
their cycle, then Praise and Worship begins again 
with the next Sunday morning. 
 
SPIRITUALITY 

To the Greek mind, true spirituality is “otherworldly”. 
It is found in living outside of this world and this 
philosophy can and does lead to all kinds of "New 
Age" teachings and related religions including 
modern Christianity. The gods lived outside of this 
world and so a truly spiritual man lived outside of the 
cares of this world as well. Denying the physical and 
condemning emotion was part of this philosophy. 
Right thinking and right ideas were the hallmarks of 
the spiritual person. Only the truly educated (the 
rich) could attain true spirituality, as the poor were 
destined to take care of the mundane, daily 
necessities. They were the ditch diggers, caretakers, 
farmers, and of course carpenters.  
 
Worshipping was something you did with the mind 
and was not to be demonstrative. Denying one’s self 
was very spiritual, because the physical was evil. The 
sooner one entered the heavenlies the better. This is 
why suicide was a very noble thing in Greek thinking. 
Any Scriptures dealing with a heavenly citizenship 
was seen as advocating this otherworldly existence. 
Marriage was seen as of this world and was shunned. 
Abstaining from meat and certain foods was also 
promoted as obtaining a higher calling with the new 
logos. Since the logos was considered the mind of the 
minds, focusing on correct thinking was being "in the 
spirit".  

Emotions were also looked down upon in Gnostic 
thinking. To show emotion was to demonstrate 
weakness and spiritual immaturity. When emotion 
was stoic and the body denied then the initiate was 
truly spiritual. Many early initiates of gnostic thought 

యొకక అన్ా ప్ుసికాలకు వాాఖాానయలు వరా సాడు.[2]పెరి ఆరాకన్ 
(మొద్టి సూతయర లు), అతను క్రైసివ స దయధ ంతం యొకక మొద్టి 
తయత్మవక వివరణను వాకీికరించయడు.[2]అతను లేఖనయలను 
ఉప్మానంగా వివరించయడు మరియు తనను తయను సోట యిక్ల, 

న్యో-పెైథయగరియన్ మరియు పాల టరన్క్ల అన్ 
చూప ంచయడు.[2]ఇష్టంపాల టినస్, ఆతి మానవున్గా అవతయరాన్కి 
ముంద్ు మరియు మరణయనంతరం వరుస ద్శల గుండ్య 
వ ళుత ంద్న్, చివరికి భగవంత డ్ిన్ చేరుత ంద్న్ అతను 
రాశాడు.[2] దెయాాలు కూడ్య దేవుడ్ితో కలిస పో త నయాయన్ 
ఊహ ంచయడు. ఆరిజ్న్ కోసం, దేవుడు కాద్ుయిెహో వాకానీమొద్టి 
సూతరం, మరియుకీరసుి , దిలోగోలు, అతన్కి అధ్దనంలో 
ఉండ్ేవాడు.[2]లో కరమానుగత న్రాిణం గురించి అతన్ 
అభిపరా యాలుటిరన్టీ, ప్దయరథం యొకక తయతయకలికత, "ఆతిల 
యొకక అద్ుభతమ ైన ప్ూరవ ఉన్కి" మరియు "దయన్ నుండ్ి వచేు 
భయంకరమ ైన ప్ునరుద్ధరణ" ప్రకటించబడ్యా యి.అనయథెమా6వ 

శతయబదంలో.[7][8]  

en.wikipedia.org/wiki/Origen  

ఆర్ిజ్న్ యొకక బో ధన: మా సో ద్రులు తరచుగా అడ్ిగన విష్యం 
గురించి చరిుంచడ్యన్కి నేను ఈ సంద్రభంగా తీసుకునయాను. పాప్ 
విముకిి కోసం శశువులు బయప ిసిం తీసుకుంటయరు. ఏ రకాలు? లేక 
ఎప్ుపడు పాప్ం చేసారు? కానీ "ఎవరూ మరక నుండ్ి 
మనహాయించబడలేద్ు" కాబటిట , బయప టజం యొకక రహసాం దయవరా 
మరకను తొలగిసాి రు. ఈ కారణంగా, శశువులు బయప టజం 
పొ ంద్ుతయరు. ఎంద్ుకంటల "ఒకడు నీరు మరియు ఆతి దయవరా 
జన్ించకపో తే, అతను ప్రలోక రాజాంలో ప్రవేశంచలేడు." (లూకా 
14:5 పెై ప్రవచనం).  
 orlutheran.com/html/baptevid.html  

 

ఆంథోనీ ద ిగ్నరట 

ఆంథోనీ(స  251 - 356 కూడ్య అన్ా సనయాసుల తండ్ిర అన్ 

ప లుసాి రు) నుండ్ిఈజిప్ట , వారిలో ప్రముఖ నయయకుడుఎడ్యరి 
తండుర లు. అతను తన మీద్ అనేక చరిులలో 
జరుప్ుకుంటయరుప్ండుగ రోజులు:17 జనవరలిోతూరుప ఆరోథ డ్యక్ల్ 
చరిుమరియు పాశాుతా చరిులు; మరియుటరబి22, (జనవరి 30) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers#cite_note-CC-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers#cite_note-CC-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers#cite_note-CC-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Plotinus
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers#cite_note-CC-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh
http://en.wikipedia.org/wiki/First_Principle
http://en.wikipedia.org/wiki/First_Principle
http://en.wikipedia.org/wiki/Christ
http://en.wikipedia.org/wiki/Logos
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers#cite_note-CC-1
http://en.wikipedia.org/wiki/Trinity
http://en.wikipedia.org/wiki/Anathema
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers#cite_note-6
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers#cite_note-7
http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://en.wikipedia.org/wiki/Desert_Fathers
http://en.wikipedia.org/wiki/Desert_Fathers
http://en.wikipedia.org/wiki/Feast_day
http://en.wikipedia.org/wiki/January_17
http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodox_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodox_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Month_of_Tobi
http://en.wikipedia.org/wiki/January_30


were vowed to silence, as there was nothing that a 
truly spiritual person could have to say. Early initiates 
would live together away from the 'other' people for 
a time in order to focus on their thinking. When they 
returned they were the truly spiritual people who 
only could communicate with the logos [count, tell, 
say, speak, thought, inward intention underlying the 
speech act]. This led to the great gulf fixed between 
clergy and laity. Jesus more than likely referred to 
this thinking when He condemned the Nicolaitans. 
These men would take a vow of celibacy for life, as 
they were married to the Lord (the only true bride). 

SALVATION 

Salvation is right thinking and creedal in its nature. To 
'believe' is to know the right things. This knowledge 
comes only from the gods. Salvation is a matter of 
creeds and correct knowledge about the gods. In 
gnostic thought, the concept of 'keys' is mentioned 
quite liberally. Scriptural terms such as, 'believe', to 
'know' or 'knowledge', 'word' or 'words', 'keys' and 
'gates', 'confess' and 'faith', are all tied in with this 
esoteric knowledge given by the gods. These terms 
were easily transferred to New Testament teaching. 
When Jesus said "I am the door... I am the good 
shepherd... I am the light of the world... I am the way, 
the truth, and the life...", these were understood to 
speak of the logos or the nous come down from 
heaven to distribute this knowledge or gnosis. He 
came to bring the 'keys' of salvation. Let me remind 
you that in Greek thought the logos was the 
collective mind or nous of the gods. In order for the 
soul to be destined for heaven one must 'believe' 
certain propositions about the logos. The early 
'church' remained very 'Hebrew' for the first two 
centuries and this is why there is no record of 'creeds' 
being established. The creeds come later when the 
church is dominated by gentiles and the 'Jewish 
believers' have been chased away by the Jews and 
the Christians.  
 
PRAYER 

Praying or communicating with the gods was not an 
everyday, consistent event in Greek life. The gods 
were primarily called upon when something was 
wrong or someone was in need. Prayers were offered 
by the individual spontaneously. When celebrations 
in the great arenas were observed, this would be a 
time of group participation in communicating with 
the gods. This would be primarily to help with the 
success of the spectacles arranged to entertain the 
participants. Prayers would usually be lengthy and 
colorful. Leaders in the gatherings would usually 

లోకాప టక్ల ఆరోథ డ్యక్ల్ చరిుఇంకాకాప టక్ల కాథలిక్ల చరిు. [కాప టక్ల- ఒక 
ఉతిరాదిఆఫోర -ఏష యాటికాిటయల డ్ే భ్యష్ఈజిప్టకనీసం ప్దిహేడవ 
శతయబదం వరకు.] 

 wikipedia.org/wiki/Anthony_the_Great 

  

లాటిన్ ఫవదర్స్ 

ట రుో ల్ఫయన్ 

కివంటస్ సెప టమయస్ ఫో్ల ర్న్్ టెరుట లియానస్ (c 160 - c 225), 

అతను 197 కి ముంద్ు క్రైసివ మతంలోకి మారుబడ్యా డు, 
క్షమాప్ణ, వేదయంత, వివాదయసపద్ మరియు సనయాస  రచనల 
యొకక గొప్ప రచయిత.[13]అతను రోమన్ శతయధ్ిప్త్మ కుమారుడు. 
అతను "లాటిన్ క్రైసివ మతం యొకక తండ్ిర" గా సూచించబడ్యా డు. 
 wikipedia.org/wiki/Tertullian#cite_note-2 (ఎకోనోమౌ, 2007, పర. 22) 

 

టెరుట లియన్ తయను ప్రిగణించిన క్రైసివ స దయధ ంతయలను 
ఖండ్ించయడుమతోనయిద్, కానీ తరువాత జీవితంలో తయము 
మతవిశావసులుగా ప్రిగణించబడ్ే అభిపరా యాలను ససవకరించయరు. 
అతను గీరకులో మూడు ప్ుసికాలు వరా సాడు మరియు మొద్టి 
గొప్ప రచయితలాటిన ైరరసివ మతం, ఆ విధంగా కొన్ాసారుల  "లాటిన్ 
చరిు యొకక తండ్ిర" అన్ ప లుసాి రు.[14]అతను సపష్టంగా రోమ్ లో 
నయాయవాది.[15]అతను దెైవాన్కి సంబంధ్ించి లాటిన్ ప్ద్ం 

"టిరన్టయస్" ను ప్రవేశపెటయట డన్ చెప్పబడ్ింది (టిరన్టీ) క్రైసివ 
ప్ద్జఞలాన్కి[16](కానీఆంటయిోక్ల యొకక థియోఫ లస్(c115 - 

c183) "టిరన్టీ ఆఫ్ గాడ్, అండ్ హ స్ వరా్స మరియు హ స్ వివేకం" 

గురించి ఇప్పటికన రాశారు, ఇది త్మరతవ ప్దయలను పో లి ఉంటుంది 
కానీ ఒకనలా ఉండద్ు),[17]మరియు బహుశా లాటిన్ "టెరస్"గా 
"ముగుగ రు వాకుి లు, ఒక ప్దయరధం" అనే సూతరం కూడ్య 
ఉండవచుువాకిి,una సబయ్టంటియా"(తయనే నుండ్ికొయిన్ 

గీరకు"టీరసెహె పో సరటసెస్,హోమౌస యోస్"), మరియు "వ టస్ 
టెసటమ ంటమ్" (పాత న్బంధన) మరియు "నోవమ్ టెసటమ ంటమ్" 

(కొతి న్బంధన) 

 

ఆయన లోక్షమాప్ణ, అతను క్రైసివ మతయన్ా "వ రా రిలిజియో" 

[న్జమ ైన మతం]గా అరెత పొ ందిన మొద్టి లాటిన్ రచయిత, 

మరియు సాంప్రదయయిక రోమన్ సామాాజా మతం మరియు ఇతర 
ఆమోదించబడ్ిన ఆరాధనలను కనవలం "మూఢ నమికాల" 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coptic_Orthodox_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Coptic_Catholic_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Coptic_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Afro-Asiatic_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers#cite_note-Oxford:Tertullian-12
http://en.wikipedia.org/wiki/Heretical
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers#cite_note-13
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers#cite_note-14
http://en.wikipedia.org/wiki/Trinity
http://en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers#cite_note-15
http://en.wikipedia.org/wiki/Theophilus_of_Antioch
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offer up these prayers to the gods for the people. 
Communication with the gods was primarily help and 
request orientated.  

In Hebrew thinking, prayer is both ritual and 
spontaneous. Prayer was usually communal and in 
the plural. In Hebrew thinking, prayer is usually 
blessing Elohiym (God), thanking Him and speaking in 
the past tense. Prayer is much like the feasts in that 
it is also assigned to 'set times'. Prayer is part of 
discipline, to train one to daily communicate with the 
Creator. 

Many times today: 
a.  Someone is praying for everyone  
b.  The preacher is studying the Scriptures for 

everyone.  
c. Man's soul can now be placed in an eternal, 

spiritual state by believing the right things and 
confessing certain propositions about the logos. 
[Acts to earn salvation rather than acts of love and 
praise.]  

 
What does God require of me? has been replaced by 
Who is the logos?  
                                                               adapted from 
Hebrew Mind vs. Greek Mind 
wildbranch.org/Gkhebcla/index.html 2-10-2007 
 

Understanding the differences in their view of man 
[Greek, (non-Jewish world) as dualism; i.e. soul and body 
are separate and the Hebrew (people through whom the 
Christ or Messiah came) as oneness; i.e. soul and body 

were inclusive as God created them] will provide a basis 
for understanding the teachings, practices and 
interpretations of the Bible following the Apostolic 
era (100 AD).   

 

Chapter 4 

Church Hierarchy 

 

The Church Foundation 

Simon Peter answered, "You are the Christ, the 

Son of the living God." Jesus replied, "Blessed 

are you, Simon son of Jonah, for this was not 

revealed to you by man, but by my Father in 

heaven. And I tell you that you are Peter, and on 

this rock I will build my church, and the gates 

of Hades will not overcome it. (Matthew 16:16-

18) 

సాథ నయన్కి కరమప్ద్ధత్మలో బహ ష్కరించయడు.అతన్ "విశావసం యొకక 
న్యమం" యొకక ఉప్యోగం టెరుట లియన్ స దయధ ంతం యొకక 
కొన్ా విభినా సూతయర లకు వరిింప్జనస నటుల  అన్ప సుి ంది [(De 

praescriptione, xiii) ఫారిలిజం మరియు మతకరివాద్ం 
పెరగడంతో, న్యంత్మరత ఆచయరం ఒకరి విధ్యనయన్కి అతాంత 
సంబంధ్ితంగా ప్రిగణించబడ్ింది. దేవున్కి. ఏమ చెప్పబడ్ింది 
మరియు ఎలా చెప్పబడ్ింది; ఏమ జరిగింది, మరియు అది ఎలా 
జరిగింది ... మరియు ఎప్ుపడు మరియు ఎకకడ మరియు ఎవరి 
దయవరా ... అన్ా విప్రీతమ ైన పరా ముఖాతను సంతరించుకునయాయి, 

ఏదెైనయ విచలనంతో "చరిు అధ్ికారాల నుండ్ి" దయదయప్ు తక్షణ 
మంద్లింప్ును తీసుకువసుి ంది. 
Wikipedia.org/wiki/Tertullian [ఒక ఉదయహరణ tఅతను 
"యేసు న్నమంలో"19నియంతిిత ఆచనర్వల ర్వకతో చర్ిి 
సవా పమంచబడిన అనే్క శతనబయి ల తర్వాత అనే్క పవిరానల ముగ్ింపులో 
ఉపయోగ్ించబడింది.]en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers 

  

టెరుట లియన్ మరియు హ పో పలిటస్ లు “రోమన్ బిష్ప్ యొకక 
పెరుగుత నా అధ్ికారాన్ా వాత్మరనకించిన ఇద్దరు విశష్ట వాకుి లు.ది 

ఎటరాల్ కింగ్ డమ్, FW మాటరక్ల్ p. 203 

 

తరువాత జీవితంలో, టెరుట లియన్ 
చేరాడుమోంటన్సుట లు,[ప్వితయర తి నుండ్ి ప్రతాక్ష ప్రకటనలు, దెైవిక 
న్ష రరయ మౌత్ పసస్ గా మాటయల డటం మరియు పారవశా ద్రశనయలలో 
మాటయల డటం]అతన్ కాఠినయాన్కి విజాప ి  చేస న ఒక మతవిశావస  
వరగం.[13]  

 en.wikipedia.org/wiki/Church_Fathers 

 

టెరుట లియన్"సరవచిగా అనుమత్మంచబడన్ది న్షరధ్ించబడ్ింది" అనే 
అభిపరా యాన్ా [స రరప్ుర్స గురించి] తీసుకునయాడు. మరో మాటలో 
చెపాపలంటల, ప్వితర గరంధ్యలు ఏదెైనయ దయన్ గురించి న్జంగా 
మౌనంగా ఉంటల, వారు న్జంగా, ప్ూరిిగా మరియు ప్ూరిిగా 
మౌనంగా ఉనా విష్యం ఎప్పటికీ న్షరధ్ించబడ్ింది. 
అయినప్పటికీ, అతన్ కాలంలోన్ ఇతరులు, "న్ష ద్ధం కాన్ది 
సరవచిగా అనుమత్మంచబడుత ంది" అన్ నమికంగా ప్రకటించయరు. 
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To His devoted followers he said “You are those 

who have stood by me in my trials. And I confer 

on you a kingdom, just as my Father conferred 

one on me.” (Luke 22:28-29)    Then on the day 

of Pentecost “Peter replied, ‘Repent and be 

baptized, every one of you, in the name of Jesus 

Christ for the forgiveness of your sins. And you 

will receive the gift of the Holy Spirit. The 

promise is for you and your children and for all 

who are far off — for all whom the Lord our God 

will call.’  With many other words he warned 

them; and he pleaded with them, ‘Save 

yourselves from this corrupt generation.’ Those 

who accepted his message were baptized, and 

about three thousand were added to their 

number that day.” (Acts 2:38-41) 

 

Purchased by Christ 

Keep watch over yourselves and all the flock of 

which the Holy Spirit has made you overseers. Be 

shepherds of the church of God, which he 

bought with his own blood. (Acts 20:28-29) 

 

Christ is the Head 

He is the image of the invisible God, the firstborn 

over all creation.  For by him all things were 

created: things in heaven and on earth, visible and 

invisible, whether thrones or powers or rulers or 

authorities; all things were created by him and for 

him. He is before all things, and in him all things 

hold together. And he is the head of the body, 

the church; he is the beginning and the firstborn 

from among the dead, so that in everything he 

might have the supremacy. For God was pleased 

to have all his fullness dwell in him, and 

through him to reconcile to himself all things, 

whether things on earth or things in heaven, by 

making peace through his blood, shed on the 

cross. (Colossians 1:15-20) 

 

[W]e will all stand before God's judgment seat. It 

is written: "'As surely as I live,' says the Lord, 

'every knee will bow before me; every tongue 

will confess to God.'  All of us will have to give 

an account of ourselves to God." (Romans 14:10-

12) 

 

కాబటిట  వాత్మరనక అభిపరా యం ఏమటంటల: దేవుడు దయన్ గురించి ఏమీ 

చెప్పనటలయితే, అతను దయన్కి వాత్మరనకంగా ఏమీ ఉండకూడద్ు. 
అంద్ువలన, అది అతన్ ప్రజలకు అనుమత్మంచబడ్యలి. … [వ యిా 
సంవత్రాల తరావత] లూథర్స మరియు జివంగీల  కూడ్య ఈ 
విష్యంపెై ద్ృష ట  సారించయరు. "కరొ తి న్బంధనలో ఆజఞా ప ంప్బడన్ 
లేదయ బో ధ్ించబడన్ ఏదద బేష్రత గా త్మరసకరించబడ్యలి" అన్ 
తరువాత్మ పరరొకనయాడు, అయితే లూథర్స వాత్మరనక అభిపరా యాన్ా 
సమరిథంచయడు -- "20(ఏదో  ఒకటి గురించి దేవుడు న్జంగా ఏమీ 
చెప్పలేద్ు) న్షరధ్ించద్ు లేదయ అనుమత్మంచద్ు. 
దయవరా ప్రత్మబింబయలుఅల్ మాకీ్సంచిక #401,జూన్ 30, 2009 

wikisource.org/wiki/ నుండ్ ి

AnteNicene_Fathers/Volume_III/Apologetic/The_Chaplet,_or_De_C

orona/Chapter_II 

 

టెరుట లియన్ యొకక కొన్ా బో ధనలు మరియు అభ్యాసాలు 
విశావసం యొకక న్యమం- టెరుట లియన్ న్రంతరం ఈ 
వాకీికరణను ఉప్యోగిసుి నయాడన్ చెప్పవచుు మరియు దదన్ 
దయవరా ఇప్ుపడు చరిులో అందించబడ్ిన అధ్ికార సంప్రదయయం, 

ఇప్ుపడు స రరప్ుర్స్ మరియు, బహుశా, ఒక ఖచిుతమ ైన స దయధ ంత 
సూతరం. అతను ఎకకడ్య స రరప్ుర్స ప్ుసికాల జఞబితయను ఇవవలేద్ు, 
అతను వాటిన్ ర్ండు భ్యగాలుగా విభజించి వాటిన్ ఇను్టర మ ంటమ్ 
మరియు టెసటమ ంటమ్ అన్ ప లుసాి డు. 
en.wikipedia.org/wiki/Tertullian 
  

దయదయప్ు 1200 నుండ్ి 1300 సంవత్రాల తరువాత సంసకరణల 
కారణంగా పో ప్ పాల్ III చేత ప లువబడ్ిన కౌన్్ల్ ఆఫ్ టెరంట్ 
(1545 - 1563) "కౌన్్ల్్ మరియు చరిు ఫాద్రలచే న్రనదశంచబడ్ిన 
సంప్రదయయాలు లేఖనయన్కి సమానమ ైన అధ్ికారాన్ా కలిగి 
ఉనయాయి" అన్ న్రణయించింది.ది ఎటరాల్ కింగ్ డమ్, FW Mattox, p. 
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వాభిచయరులుమరియుహంతకులుఎటిట  ప్రిస థత లోల నూ చరిులోకి 
ప్రవేశంచకూడద్ు. డ్ి ప్ుడ్ిస ష యాలో, టెరుట లియన్ పో ప్ ను 
ఖండ్ిసాి డుకాలిక్టస్ Iవారు ప్శాుతయి ప్ం చూప నప్ుపడు అటువంటి 
వాకుి లను అనుమత్మంచినంద్ుకు. 
 en.wikipedia.org/wiki/Tertullian 
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From the above scriptures it is rather clear that 

Christ is God, that by His blood; i.e., atoning 

sacrifice, He purchased the church and that 

trusting obedient people are placed in it by God 

and the Son. He, Christ, is the head or leader of 

these people, the church, to which all people will 

bow in recognition. 

 

Organization 

“It was he [Christ] who gave some to be 

apostles, some to be prophets, some to be 

evangelists, and some to be pastors and 

teachers, [some translate this to be teaching 

pastors as ‘some to be’ is omitted] to prepare 

God's people for works of service, so that the 

body of Christ may be built up until we all reach 

unity in the faith and in the knowledge of the Son 

of God and become mature, attaining to the whole 

measure of the fullness of Christ.” (Ephesians 

4:11-13) 

 

He prayed for unity of His believers “I do not 

pray for these alone, but also for those who will 

believe in Me through their word; that they all 

may be one, as You, Father, are in Me, and I in 

You; that they also may be one in Us, that the 

world may believe that You sent Me.  And the 

glory which You gave Me I have given them, that 

they may be one just as We are one:  I in them, 

and You in Me; that they may be made perfect 

[complete] in one, and that the world may know 

that You have sent Me, and have loved them as 

You have loved Me.” (John 17:20-23 NKJV) 

 

As the head of His Church, He established its 

organization by giving various duties and 

responsibilities rather than offices or positions 

that would be needed for the church to function 

as a unified body faithful and loyal to Him. They 

were: 

a. Apostles - to bear witness  

b. Prophets - to foretell and/or teach 

c. Evangelists - to proclaim His message of 

reconciliation, salvation. 

d. Pastors and teachers - elders, shepherds, 

watchmen, guardians, sentinels or 

overseers] to keep watch over, warn, 

encourage, train and teach those under 

their care.  

 

Paul left Titus on Crete to appoint elders in every 

town. (Titus 1:5)  

  

కవర్నతజ్ యొకక స్మపమియన్ 

సెైప రయన్ (థయస ్యస్ ససస లియస్ సెైప రయానస్) 
ఉనయారుబిష్పొ ాకకకారనిజిరియు ఒక ముఖామ ైన 
పరా రంభక్రైసివుడురచయిత. అతను బహుశా 3 వ శతయబదం 
పరా రంభంలో జన్ించయడుఉతిర ఆఫ రకా, బహుశా కారనిజ్ లో, అతను 
అద్ుభతమ ైన కాల స కల్ న్ అంద్ుకునయాడు (అనామతసుథ డు) 
చద్ువు. క్రైసివ మతంలోకి మారిన తరువాత, అతను బిష్ప్ 
అయాాడు (249) మరియు చివరిక ిమరణించయడు aఅమరవీరుడు 
(సెపెటంబర్స 14,258) కారనిజ్ వద్ద . 

స ప రయన్ బో ధనలు  

శశువుల విష్యాన్కి సంబంధ్ించి: మీరు [ఫ డస్] వారు ప్ుటిటన 
తరావత ర్ండవ లేదయ మూడవ రోజులోప్ు బయప టజం పొ ంద్కూడద్న్, 

పాత సునిీ న్యమాన్ా ప్రిగణనలోకి తీసుకోవాలన్ మరియు 
మీరు ఆలోచించలేద్న్ మీరు చెపాపరు ఒక వాకిి ప్ుటిటన తరావత 
ఎన్మదో రోజులోప్ు బయప ిసిం తీసుకున్ ప్వితరం కావాలి. మా 
కౌన్్ల్ లో మాకు చయలా భినాంగా అన్ప ంచింది. మీరు చద్వాలన్ 
భ్యవించిన కోరు్కు ఎవరూ అంగీకరించలేద్ు. బద్ులుగా, 
మనమంద్రం భగవంత న్ ద్య మరియు కృప్ను ఏ మన్ష కీ 
జన్ించకూడద్న్ న్రాధ రించయము (లేఖలు 64:2 [AD 253]). 

ఆర్సRicklobs.blogspot.com/2009/03/church-fathers-on-infant-

baptism.html 

 

అంబోర స్ 

ఆంబోర స్ (337/340 - 397) ఉతిర ఇటలీలోన్ ఎమలియా-
లిగురియా గవరార్స. 374 లోమలన్ బిష్ప్, ఆక్్ంటియస్, ఒక 
అరియన్ మరణించయడు మరియు అరియనుల  సవాలు 
చేసారువారసతవం. ఆంబోర స్ ఎన్ాకలు జరగబో యియ చరిుకి 
వ ళ్ీాడు, ఇది ఒక కోలాహలం జరగకుండ్య న్రోధ్ించడ్యన్కి. 
"ఆంబోర స్, బిష్ప్!" అనే ప లుప్ుతో అతన్ చిరునయమాకు 
అంతరాయం కలిగింది. మొద్ట అతను శకిివంతంగా 
కారాాలయాన్ా త్మరసకరించయడు, అతను బయప టజం పొ ంద్లేద్ు లేదయ 
అధ్ికారికంగా శక్షణ పొ ంద్లేద్ు కాబటిట  అతను ఏ విధంగానూ 

స ద్ధంగా లేడు.వేదయంతశాసిీంకానీ, చకరవరిి నుండ్ి రోమ్ యొకక 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carthage
http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity
http://en.wikipedia.org/wiki/North_Africa_during_the_Classical_Period
http://en.wikipedia.org/wiki/Paganism
http://en.wikipedia.org/wiki/Martyr
http://en.wikipedia.org/wiki/September_14
http://en.wikipedia.org/wiki/258
http://ricklobs.blogspot.com/2009/03/church-fathers-on-infant-baptism.html
http://ricklobs.blogspot.com/2009/03/church-fathers-on-infant-baptism.html
http://ricklobs.blogspot.com/2009/03/church-fathers-on-infant-baptism.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Auxentius_of_Milan
http://en.wikipedia.org/wiki/Succession
http://en.wikipedia.org/wiki/Theology


One cannot determine with an absolute degree of 

certainty if elders were appointed in every town 

or every congregation, if there were more than 

one congregation in a city or town. We know that 

Paul was in Ephesus for an extended period of 

time so it is possible there were more than one 

congregation or house church. Even if there were 

more than one group assembling at various 

places, one could only speculate if there were 

elders in each group of Christians meeting in 

homes or elders for the city of Ephesus or if elders 

from each assembly constituted elders of the city 

of Ephesus. The same is true of Jerusalem. 

However, in Jerusalem we know there were 

thousands of Christians. They met in homes and 

they also all assembled together; “all believers 

used to meet together in Solomon’s colonnade” 

(Acts 5:12) [until the persecution by the leaders 

of the Jews began]. Whether there were elders for 

each “home church” or for the entire city they 

were a united body of believers with singleness 

of purpose in fellowship and in unity with one 

another. There is no indication of one elder or one 

group of elders had a position of authority greater 

than any other elder or group of elders. Refer to 

thebiblewayonline.com lessons Functions of 

Christ’s Church and His Shepherds also Servants 

of Christ. 

 

Paul foresaw that man’s desires would attempt to 

alter Christ’s organization for “From Miletus, 

Paul sent to Ephesus for the elders of the church. 

When they arrived, he said to them: … For I have 

not hesitated to proclaim to you the whole will of 

God. Keep watch over yourselves and all the 

flock of which the Holy Spirit has made you 

overseers [watchmen]. Be shepherds of the 

church of God, which he bought with his own 

blood. I know that after I leave, savage wolves 

will come in among you and will not spare the 

flock. Even from your own number men will arise 

and distort the truth in order to draw away 

disciples after them. So be on your guard!” (Acts 

20:17-18, 27-31) 

 

From Miletus Paul continued on his journey to 

Jerusalem. When they came to Jerusalem, they 

were welcomed by the church and the apostles 

and elders, to whom they reported everything 

God had done through them. Then some of the 

believers who belonged to the party of the 

Pharisees stood up and said, "The Gentiles must 

సముచితతను ప్రశంస సూి  ఒక లేఖను ససవకరించిన తరువాత, 

సపష్టంగా ప్వితర సాథ నయలకు అరుె లెైన వాకుి లను న్యమంచయరు, 
ఒక వారంలో అతను బయప టజం పొ ందయడు, బిష్ప్ గా 
న్యమత డయాాడు.మలన్. 

ఆంబోర స్ ను కాథలిక్ల చరిు నయలుగు అసలెైన వాటిలో ఒకటిగా 
ప్రిగణించిందిచరిు వ ైద్ుాలు. ఇతరులు ఉనయారుసెయింట్ 
అగస టన్,సెయింట్ జ్రోమ్, మరియుపో ప్ గ్రగొరీ I. ఆంబోర స్ యొకక 
వేదయంతశాసింీ దయన్ దయవరా గణనీయంగా ప్రభ్యవితమ ైంద్న్ 
గురిించబడ్ిందిమూలం. 

 

అతను ఈ జఞా నయన్ా బో ధకున్గా ఉప్యోగించయడు, ముఖాంగా 
పాత న్బంధన యొకక వివరణపెై ద్ృష ట  సారించయడు మరియు అతన్ 

వాకాుత రా సామరాథ ూలు ఆకటుట కునయాయిఅగస టన్ ఆఫ్ హ పో ప, 

అతన్ ఆధ్యాత్మిక వారసుడు, అతన్ మారిపడ్ికి అంబోర స్ సహాయం 
చేశాడుఉప్నయాసాలు. 
 

అగస్మోన్ 

అగస్మోన్ (354 - 430) ఉపవధనాయుడు మర్ియు తతావేతతగ్వ శిక్షణ 
ప ందనడు. అతని పఠనం దనదనపు లాటిన్ రచయతలకు మాతిమే 
పర్ిమితమ ైంది. అతను స్మస్మర్ో పటె గ్ొపప అభిమాన్ననిా కల్ఫగ్ి 
ఉన్నాడు మర్ియు అతనిని ఇతర పుర్వతన రచయతలందర్ి కంటే 
ఎకుకవగ్వ ఉంచనడు. 
 

అతని పూరా సంవత్ర్వలోె  అతను మానిచెయన్ బో ధనలు, [ర్్ండు 
శ్వశాతమ ైన ర్వజఞాలు, ఒకటి దేవుని కిరంద వెలుగు మర్ియు 
మర్ొకటి దెయాం కిరంద చీకటి] జఞఞ నవవదంతో గ్ొపప సవరూపాతను 
కల్ఫగ్ి ఉనాటుె  అతను కనుగ్ొన్నాడు. 
ఎనిమిదేళె్ తర్వాత అతను నియో-పవె టోనిజఞనికి వెళ్లె  సమూహం 
నుండి విడిపో యాడు [మంచి లేకపో వడమే చెడుకు మూలం (పెైవీేట్ 
బో న్), మరియు ఈ మంచి లేకపో వడం మానవ పాప్ం నుండ్ి 
వసుి ంది].దనదనపు 27 సంవత్ర్వల వయసు్లో అతను 
"క్రైసతవుడు" అయాాడు కవనీ బ ైబిల్ అధాయనం నుండి తపపనిసర్ిగ్వ 
కవదు. అయనపపటికీ, అతను పెదివవడెైన కొదది  అతను బ బైిల్ దిశలో 

http://en.wikipedia.org/wiki/Milan
http://en.wikipedia.org/wiki/Doctors_of_the_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo
http://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo
http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Gregory_I
http://en.wikipedia.org/wiki/Origen
http://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo
http://en.wikipedia.org/wiki/Sermon
http://en.wikipedia.org/wiki/Privatio_boni
http://en.wikipedia.org/wiki/Privatio_boni


be circumcised and required to obey the law of 

Moses." The apostles and elders met to consider 

this question. (Acts 15:4-7) 

 

This warning to the Ephesian elders appears to 

have come true not long afterwards, somewhere 

around AD 100 as seen in the writings of Clement 

of Rome, Ignatius of Antioch, Polycarp of 

Smyrna and others. All refer to “the Bishop of 

some city.” In fact, Ignatius insists on “the 

division of the bishopric and the presbytery and 

the monarchial authority of the bishop.”  The rule 

of one elder, bishop or pastor is nowhere to be 

found in the Bible. 

 

Ignatius, Clement of Rome and others concluded 

that for unity of believers to occur there must be 

“one doctrinal (episcopate) authority.” “So, by 

early in the second century, church leadership 

began to transform into something strikingly akin 

to Roman civil government. The documents 

primarily responsible for suggesting this 

unbiblical change was Ignatius, bishop of 

Antioch, although there is some doubt about the 

authenticity of his letters. … It will suffice to 

point out that in the eight Ignatian letters (ca AD 

110) generally thought to be genuine, he insists 

on the division of the bishopric and the presbytery 

and the monarchical authority of the bishop, 

going so far as to compare the bishop with Christ 

Himself [clearly different from Ignatius and 

Clement]. 

 

Shepherds of the church are to tend those placed 

in his care; i.e., they must see if any are injured, 

attack by the enemy, strayed away, hungry or 

thirsty and provide their need. This cannot be 

done from a distance. It must be the tender care 

by one who knows and loves them better than self 

like Jesus and His love for us.  

 

 

 

Chapter 5 

 

Middle (Dark) Ages 

476 – 1517 AD 

 

The Roman Church was founded by the pagan 

Roman Emperor Constantine at the Council of 

Nicaea in 325 A.D. to consolidate his empire. It 

immediately achieved expansive influence at all 

మర్ియు తతాశ్వసవత ా నికి దూరంగ్వ ఉన్నాడు. తరచుగ్వ, అవి 
అసమానతలను తీసుకుర్వవడననికి మిశరమంగ్వ ఉంటయయ. 
"ఇస్ి" కవల్ఫానిజం, REW 

  

అగస టన్ యొకక కొన్ా ఆలోచనలు మరియు నమికాలు 
1. చెడు యొకక నిరాచనం 

దేవుడు శ్వశాతుడు మర్ియు మారిలేడు. అతడు పరమ 
మంచివవడు. భగవంతుని నుండి ఏదెైన్న కదల్ఫక చెడు. దేవుని 
దయ మాతిమే మనుషులను పవపం నుండి కవపవడుతుంది. 
భగవంతునికి బదులుగ్వ స్ీాయ ఎంపమక పవపం యొకక 
సవర్వంశం. 

2. చెడు యొకక మూలం 

"మంచి మర్ియు సరాశకితమంతుడెైన జీవి దనార్వ ఏమీ 
లేకుండన సృషమోంచబడిన విశాంలో చెడు ఎందుకు ఉండనల్ఫ?" 

(McGiffert, ఎ హ సోర్ర ఆఫ్ కిరస్మోయన్ థనట, 1933, p.89). 

చెడు అనే్ది సృషమోంచబడిన అనిా వసుత వులు మళె్ల అవి వచిిన 
శూనాంలోకి వెళ్లళ ధోరణణ. దేవుడు పవపవనికి బయధాత 
వహ ంచడు, కవనీ దననిని అనుమతించనడు. 

3. పవపం యొకక మూలం (మొతతం వంశపవరంపరా దుర్విరగం) 
అగస్మోన్ దేవుడు పవపవనికి కవరణమని విశాస్మంచనపపటికీ, 
అతను కవథల్ఫక్ సంపిదనయాలు మర్ియు అసల ైన పవపం 
యొకక స్మదనధ ంతననిా అంగ్రకర్ించనడు. 

4. స్ేాచనే సంకలపం 

మనిషమ ఆదనము నుండి భిషో సాభ్యవవనిా వవరసతాంగ్వ 
ప ందనడు మర్ియు ఇది పవపవనికి పేిరణగ్వ మార్ింది. 
పురుషులు స్ేాచనే సంకలపం కల్ఫగ్ి ఉంటయరు, కవనీ అతను 
దెైవిక సహాయం లేదన దయ లేకుండన దేవుణణి  ఎనుాకోలేడు 
మర్ియు అతని కోసం జీవించలేడు. 

5. దయ యొకక మొదటి పని 

విశ్వాసం అనే్ది దెైవిక వరం మర్ియు ఆయన దయతో 
అకకడికి వెళె్కపో తే ఎవరూ భగవంతుడిని విశాస్మంచలేరు. ఈ 
బహుమతులు అసలు లేదన ఊహ ంచిన మానవ యోగాతతో 
సంబంధం లేకుండన అందించబడతనయ. 

6. ఇర్్రస్మస్మోబుల్ గ్నరస్ 



levels of the imperial government. With the fall 

of the Western Roman Empire around 476 AD 

the Constantine Roman Church morphed into the 

Roman Catholic Church and became the most 

powerful political force in Europe. So, for nearly 

1,000 years with the feudal system and the lack 

of opportunity for learning, the peasant masses 

were unable to, or for that matter dared to, 

challenge the powerful church hierarchy and its 

supportive lords, rulers and kings. 

 

Around 1200 AD Bible believing Christians 

began to challenge the Catholic Church’s official 

Bible interpretations, teachings and practices. 

They separated themselves from the Church of 

Rome, which they saw as apostate. Consequently, 

they were seen as a formidable potential threat. 

To eliminate this perceived threat persecution in 

varying degrees of severity was instituted and 

continued for centuries. 

  

Waldensians (around 1179) 

The earliest Waldensians believed in austerity, 

public preaching and the personal study of the 

scriptures. The sect originated in the late 12th 

century as the Poor Men of Lyons, [France] a 

band organized by Peter Waldo, a wealthy 

merchant of Lyon, who gave away his property 

around 1177 and went about preaching apostolic 

poverty as the way to perfection. In 1179, they 

went to Rome, where Pope Alexander III blessed 

their life but forbade preaching without 

authorization from the local clergy. They 

disobeyed and began to preach according to their 

own understanding of scripture. Seen by the 

Roman Catholic Church as unorthodox, they 

were formally declared heretics beginning 

several centuries of persecution that nearly 

destroyed the sect.                                            

                                                                                                                                     
en.wikipedia.org/wiki/Waldensian 

By the 11th century, in the zeal of the Catholic 

Church to establish their altered version of 

Christ's kingdom, the Roman popes began 

utilizing a new tool -- the Crusades. At first, the 

Crusades had as their object the conquering of 

Jerusalem and the "Holy Land". Along the 

crusaders' paths, thousands of innocent civilians 

(especially Jews) were raped, robbed, and 

slaughtered. In time, however, the crusade 

concept was altered to crush spiritual opposition 

భగవంతుడు ఎవర్ిని రక్ించనలని కోరుకున్నాడో  వవరు 
ఆయనను అలా చేయకుండన నిర్ోధించలేరు. 

7. దేవుని సవరాభ్ౌమాధికవరం 

భగవంతుడు పూర్ితగ్వ సర్ోానాతుడు. అతని సంకలపం 
మాతిమే నిజమ ైన సంకలపం. 

ముందసుత  నిరియం 

కొందరు వాకుత లు మోక్ానికి మర్ియు మర్ికొందరు శ్వపవనికి 
ముందుగ్వ నిరియంచబడనా రు, ఇది పూర్ితగ్వ దేవుని 
అపవరమ ైన రహసా సంకలపం కవరణంగ్వ ఉంది. 

8. స్ెయంట్ సంరక్షణ 

దేవుడు ఎనుాకునా వవర్ికి సంరక్ించే బహుమతిని ఇసవత డు, 
తదనార్వ వవరు చివర్ి వరకు సహ ంచగలరు. అందువలె, 

ఎనుాకోబడిన వవర్ిలో ఎవరూ పడిపో లేరు మర్ియు కోలోపరు. 
9. ఎనిాక్రన వవర్ి సంఖా స్మారంగ్వ ఉంది 

ఎనుాకోబడిన వవర్ి సంఖా మారకుండన స్మారంగ్వ ఉంటుంది 
మర్ియు పడిపో యన దేవదూతల సంఖాకు సమానంగ్వ 
ఉంటుంది. ఈ నమికం పికటన 3:11పెై ఆధనరపడింది "నీ 
కిర్రటయనిా మర్ొకరు తీసుకోకుండ, నీ దగగర ఉనాది గటిో గ్వ 
పటుో కో." 

 "isms" కవల్ఫానిజం, REW, పేజీలు 4 - 7 

 

"చర్సు ఫాద్ర్స్" టెైమ్ లెైన్ 

100 200 300 400 476 

  

95 రాస న కొతి న్బంధన 

 క్లమ ంట్ ??-101 

1వ కొరింథియనుల  గురిించబడ్యా రు 
 ఇగనాష యస్ 35-110  

మతకరిలను ప్రవేశపెటయట రు 
 పాలీకార్సప 69-155  

గురిించబడ్ిన మాథూా మరియు మార్సక 

 జస టన్ 100-165 

హ పో పలిటస్ 170-236 

 శశువుల బయప టజంను సూచిసుి ంది 
ఇరనన్యస్ 2వ-3వ శతయబదం 

http://en.wikipedia.org/wiki/Preacher
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Waldo
http://en.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://en.wikipedia.org/wiki/Poverty
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Alexander_III
http://en.wikipedia.org/wiki/Heresy
http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Inquisition


within Europe itself. In other words, armies were 

raised with the intent of massacring whole 

communities of Bible believing Christians.  

Albigenses or Cathars (around 1200) 

[Pope] Innocent III believed that Bible believing 

dissidents were worse than infidels (Saracens, 

Moslems, and Turks), for they threatened the 

unity of ... Europe. So Innocent III sponsored 

"crusades" to exterminate them. Pope Innocent 

(what a name!) called upon Louis VII to do his 

killing for him, and he also enjoined Raymond VI 

to assist him. 

The Albigenses or Cathars in southern France 

were generally considered to be more highly 

educated and wealthier than others in France. 

They were labeled as heretics by the pope since 

they did not follow his edicts. They owned and 

read their Bibles which only priests were 

authorized to do.  In the year 1209, the Catholic 

Church began its crusade against fellow 

Europeans Christian. They were referred to in 

Pope Innocent's Sunday morning messages as 

"servants of the old serpent". Innocent promised 

the killers a heavenly kingdom if they took up 

their swords against the unarmed populaces. The 

destruction of Catharism, which tended to run in 

families, was so complete that the Crusade is now 

considered by historians to be Europe’s first 

genocide.        

                                                                                                            
quintessentialpublications.com/twyman/?page_id=10 

In July of 1209 AD an army of orthodox 

Catholics, probably part of the Cathars crusade 

attacked the city of Beziers, France and murdered 

60,000 unarmed civilians, killing men, women, 

and children. The whole city was sacked, and 

when someone complained that Catholics were 

being killed as well as "heretics", the papal 

legates told them to go on killing and not to worry 

about it for "the Lord knows His own." 

At Minerva, 14,000 Christians were put to death 

in the flames, and ears, noses, and lips of the 

"heretics" were cut off by the "faithful 

[Catholics]." A  Note: According to Webster's II 

New Riverside University Dictionary, this is a 

heretic: "One who holds or advocates 

controversial opinions, esp. one who publicly 

బ ైబిల్ యొకక చయలా ప్ుసికాలు గురిించబడ్యా యి & శశు బయప టజం 

ప్రసాి వించబడ్ింది 
క్లమ ంట్ 150-211 

టెరుట లియన్ 160-225 

ఆరిజ్న్ 185-284 

 4 ప్ుసికాలు మనహా అనీా ఆమోదించబడ్యా యి [జనమ్్,2 

పసటరిరియు2&3 జఞన్]  

ఆంథోనీ ఆఫ్ ఈజిప్ట 251-356 

స ప రయన్ ???-258 

కౌన్్ల్ ఆఫ్ న ైస యా 325 

రోమన్ సరటట్ చరిు సాథ ప ంచబడ్ింది 
అంబోర స్ 337-370 

అగస టన్ 345-

430 

---------------------------------------- పాశాుతా రోమన్ 
సామాాజాం ప్తనం---476 

 

అధనాయం 3 

నయస టస జం 

 

నయస టస జం యొకక పరా రంభ్యలు చయలా కాలంగా వివాదయసపద్ంగా 
ఉనయాయి మరియు ఇప్పటకిీ చయలావరకు ప్రశిోధనలో ఉనయాయి. 
గతంలో నయస టస జం అనదేి క్రైసివ మతం యొకక అవినీత్మగా 
ప్రగిణించబడ్దేి, ఇప్ుపడు జఞా నవాద్ వావసథల యొకక మొద్టి జఞడలు 
క్రైసివ శకాన్క ికొన్ా శతయబయద ల ముంద్ు గురిించబడతయయన్ సపష్టంగా 
తెలుసోి ంది. catholic.org/encyclopedia/view.php?id=5209 

 
నయస టస జంతో అనుబంధ్ించబడ్ిన కొన్ా నమికాలు జొరాస టయాన్జం 
నుండ్ ివచిునవిగా కన్ప సాి యి, ఇది "18వ మరయిు 10వ శతయబయద ల BCE 

మధా" నయటదిి. కానీ "కొంద్రు ప్ురాతన రచయితలు 6000 BCEక ి

సంబంధ్ించిన పౌరాణిక "తదేద"న్ కూడ్య ఇచయురు.[ఇ]” 

wikipedia.org/wiki/Zoroaster 
 
పరలటర 428-348 BC వరకు జీవించయడు. చయలా చరితర ప్ుసికాలు మరియు 
ఎన్ సెైకోల పసడ్యిాలు పాశాుతా చరితరలో అతాంత ప్రభ్యవవంతమ ైన 
వాకుి లుగా సో కరటసీ్, పరలటర మరయిు అరిసాట టలి్ లకు క్రడ్టి్ ఇచయుయి. వారి 
తయత్మవక అభిపరాయాలు హోమర్స యొకక గొప్ప పౌరాణకి నయయకుల 

http://en.wikipedia.org/wiki/Epistle_of_James
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Epistle_of_Peter
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Epistle_of_Peter
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Epistle_of_John
http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Epistle_of_John
http://en.wikipedia.org/wiki/Zoroaster#endnote_6000BCEnone


opposes the officially accepted dogma of the 

Roman Catholic Church." 

These are examples from the long and sordid 

history of Catholic atrocities committed against 

their bitter enemies, the Bible believing 

Christians. Much worse treatment of Bible 

believers was forthcoming during that stage of 

bloody Catholic history known as the Inquisition. 

Pope Alexander IV established the Office of the 

Inquisition within Italy in 1254. The first 

inquisitor was Dominic, a Spaniard who was the 

founder of the Dominican order of monks. 

From 1200 to 1500 the long series of Papal 

ordinances on the Inquisition, ever increasing in 

severity and cruelty, and their whole policy 

towards heresy, runs on without a break. It is a 

rigidly consistent system of legislation: every 

Pope confirms and improves upon the devices of 

his predecessor. All is directed to the one end, of 

completely uprooting every difference of belief... 

The Inquisition contradicted the simplest 

principles of Christian justice and love to our 

neighbor, and would have been rejected with 

universal horror in the ancient Church. D 

The Inquisition was purely and uniquely a 

Catholic institution; it was founded for the 

express purpose of exterminating every human 

being in Europe who differed from Roman 

Catholic beliefs and practices. It spread out from 

France, Milan, Geneva, Aragon, and Sardinia to 

Poland (14th century) and then to Bohemia and 

Rome (1543). It was not abolished in Spain until 

1820. E                                                                                                          

mtc.org/inquis.html                                                                        

A Peter S. Ruckman, Ph.D.; The History of 

the New Testament Church (Bible 

Believers Bookstore; Pensacola, 

Florida; 1 1989)  
D J.H. Ignaz von Dollinger; The Pope 

and the Council (London, 1869); 

as cited in Dave Hunt, A 

Woman Rides the Beast  
E Peter S. Ruckman, Ph.D.; op cit. 

 

John Wycliffe (1328-1384) 

Wycliffe was an English clergyman who studied 

and taught at Oxford for most of his life. During 

this period the Roman Church owned most of the 

నుండ్ి ఉద్భవించయయి. ఇద ి గీరకు జీవితంలోన్ వివిధ సామాజిక 
న్రాిణయలకు దయరతిీస న శరరష్ఠ త యొకక అంత్మమ తయత్మవక లక్షాాన్కి 
దయరతిీస ంది. పరలటర, వాసివాన్కి, సామాజిక ఉనాత వరాగ ల సభుాడు. ఇది 
మతప్రమ ైన ఆలోచనలకు, మన్ష  యొకక ద్వంద్వవాదయన్కి అతన్ 
అతాంత శకిివంతమ ైన సహకారం యొకక నపే్థాంలో భ్యగం. మన్ష  
"ఆతి" మరయిు "మాంసం" అనే ర్ండు భ్యగాలను కలిగ ిఉంటయడన్ పరలటర 
బో ధ్ించయడు. ఆతి మాతరమే మంచిద్న్, మనుష్ లంద్రూ కోరుకునదే ి
మంచిద్న్ బో ధ్ించయడు. మాంసం చడాెద ి మరియు మంచి 
చేయలేకపో యింది. [మన్ష  యొకక ఈ ద్వంద్వవాద్ం (అనగా, ఆతి 
మరియు శరీరం వేరు) జఞా నవాద్ విశావసంలో భ్యగం, ఇది కిరంద్ 
గురిించబడుత ంది]. అడవి శాఖ. 
  
ది గీరక్ల మ ైండ్ ప్దయాలోల  బయర డ్ సాకట్ హీబూర  మ ైండ్ ఇలా వరా శాడు “యియసు 
మరియు పాల్ కాలంలో జఞా నవాద్ం యొకక బయానర్స కిరంద్కు వచుే అనేక 
ఆలోచనయ సమూహాలు ఉనయాయి. న్హ లిసుట లు మరయిు 
సరవచయివాద్ులు వీటలిో ఇద్దరు. ఈ ర్ండు సమూహాలు కూడ్య 
యాంటినోమయన్ లుగా లేదయ 'చటయట న్కి వాత్మరనకంగా' [నయాయవాదయన్క ి
విరుద్ధంగా] వరీగకరించబడతయయి. ఇది సాధ్యరణంగా ఆంగలంలో ప లువబడ్ే 
న్రవచనంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, హబీూర లో 'వాత్మరనక' అన ేప్ద్ం 
టచయట్, దదన్ అరథం 'బద్ులుగా' లేదయ 'సాథ నంలో'. మీరు చూడండ్ి, ఎవరూ 
చటయట లకు వాత్మరనకం కాద్ు, వారు కనవలం దేవున్ చటయట లను 
త్మరసకరించయరు మరయిు వాటని్ ఇతర చటయట లతో భరీి చేసాి రు. చినాదెైనయ 
పెద్దదెనైయ ప్రత్మ సమాజఞన్క ి న్యమాలు ఉంటయయి. చటటం దయవరా 
అప్రిమతంగా ఉనాప్ుపడు అతను సరవచిగా ఉనయాడన్ ఎవర్రనయ 
అనుకోవచుు, కానీ అతను తవరలోనే తన సవంతదయన్తో ముంద్ుకు 
వసాి డు. 

నయస టస జం యొకక పెరుగుద్ల నుండ్ి, 'చరిు' వదేయంతప్రంగా సరవచి 
అనదేి చటటం నుండ్ి సరవచి అన్ నముిత నాటుల  ననేు 
నముిత నయాను. ఒక 'క్రసిైవుడు' అన్ చపె్ుపకోవడ్యన్కి మరియు ఈ 
వేదయంతయన్ా కలిగి ఉండటయన్కి ఏక్రక మారగం వచనయన్ా ఉప్మానం 
చేయడం లేదయ ఆధ్యాత్మికం చేయడం. ఉప్మానము[అసలు స ంబయలిక్ల 
కాద్ు]పరా రంభ జఞా నవాద్ుల నుండ్ి ఉద్భవించింది మరియు జఞా నవాద్ం 
అనదేి హలెెన్స టక్ల ఆలోచన దయన్ ఉతిమమ నైది. 
 
కాబటిట , జఞా నవాద్ం అంటల ఏమటి? గీరకు ప్ద్మ నై గోాస స్ అనే ప్దయన్క ి
సాహ తాప్రంగా 'జఞా నం' అన్ అరథం. జీసస్ కాలంలో ఈ ఆలోచనయ విధ్యనం 
కూడ్య ఒక మతప్రమ నై విభ్యగం. అయితే, మరింత సముచితంగా ఇద ి



property in England and Europe and the 

clergymen were nothing more than immoral and 

dishonest land owners resulting in a heavily 

burdened people. 

 

In 1376 Wycliffe wrote Of Civil Dominion. In it 

he declared that there needed to be a moral basis 

for ecclesiastical leadership (All priests should be 

good men). Ownership of so much land was the 

root of the problem [this can probably equate to 

power]. John of Gaunt, acting as king for Richard 

II, a minor at the time, was delighted to relieve 

the Roman church of its property to “purify the 

priesthood.” This also gave Wycliffe English 

Royal protection and led to church reform in 1378 

AD. 

 

Wycliffe opposed the Catholic dogma, the Pope’s 

authority and the doctrines of Transubstantiation, 

private masses, extreme unction for money 

(anointing the sick, from James 5:14, 15) and 

purgatory, etc. He insisted in his writings that:  

a. The Pope was not the head of the church, 

Christ was!  

b. The Pope was the Anti-Christ! 

c. There were only two orders of officers in the 

church: elders and deacons. 

d. The Bible, not the church, was the sole 

authority for man.  

e. The church should re-model itself after the 

pattern of the New Testament. 

 

In 1382, 71 years before the fall of the Eastern 

Roman Empire, he published the first English 

Bible. In 1428, forty-four years following his 

death, the Catholic Church denounced him as a 

heretic, dug up his bones, carried them outside the 

city and burned them.  

 

Chaucer (c. 1343 –  1400) 

Geoffrey Chaucer was an English author, poet, 

philosopher, bureaucrat, courtier and diplomat. 

Chaucer's friend and patron was John of Gaunt 

1st Duke of Lancaster, Duke of Aquitaine 

[perhaps the king or ruler of England during 

Wycliffe’s time ] Although he wrote many works, 

he is best remembered for his unfinished frame 

narrative The Canterbury Tales, a collection of 

stories told by fictional pilgrims on the road to the 

cathedral at Canterbury. Sometimes called the 

father of English literature, Chaucer is credited by 

some scholars as the first author to demonstrate 

ఆలోచనయ విధ్యనం. ఇది ఆలోచనయ విధ్యనం అన్ నేను చెపాపను, అద ి
ఆలోచనయ విధ్యనం కాద్ు. ఈ ప్దయన్ా కొన్ా వాకాాలలో న్రవచించడ్యన్క ి
మారగం లేద్ు, కాబటిట  మేము దయన్న్ న్రవచించయము. నయస టస జం యొకక 
మొతిం ఆలోచన పావురం-తోకలు ప్వితరమ నై మనసు్ లేదయ ఆతి, 
మరియు చెడు శరరీం మరయిు భ్ౌత్మక ప్రప్ంచం యొకక మొతిం 
తతవశాసింీతో ఉంటుంది. మీరు కోరుకుంటల, ఈ తతవశాసింీ యొకక డ్ిగీరలు 
ఉనయాయి. సెైమన్, సాటరిా నస్, సరెింథస్, వాలెంటనిస్ లేదయ 
మారి్యోన్ వంటి వాకుి లతో పో లిసరి  ఆధున్క క్రైసివంలో చయలా వరకు 
బో ధ్ించబడ్ినవి చయలా లేతగా ఉనయాయి. మీరు సాపరక్షంగా చినా, లేఖన 
విరుద్ధమ నై స దయధ ంతంతో పరా రంభిసరి , అది తవరలోనే పదె్దదయన్క ి దయరి 
తీసుి ంది. వీరలిో చయలామంద ి(సుమారు 1-2వ శతయబదం AD) యియసు ఒక 

మన్ష  కాద్న్, మ సస్య యొకక ఆతి అన్ న్రాధ రించయరు. ఎంద్ుకు? 

ఎంద్ుకంటల మాంసం సవభ్యవరతీయా చడాెది కాబటిట  "దవేత"కు చెడు శరరీం 
ఉండద్ు. జీసస్ శరరీం ఒక 'ఫాంటమ్' అన్ మారి్యన్ బో ధ్ించయడు. ఈ 
స దయధ ంతయన్కి సానుభూత్మ చూప న క్లమ ంట్ మరయిు ఆరజిన్్ మనహా 
చయలా మంది పరా రంభ చరిు ఫాద్రుల  కొంత కాలం పాటు ఈ స దయధ ంతయన్కి 
వాత్మరనకంగా న్లిచయరు. సపష్టమ ైన జఞా న వావసథలకు పరా థమకమ నైది 
ద్వంద్వవాద్ం, ఇద ి అతీతమ నై దేవుడ్ిన్ వాత్మరనకసిుి ంది[ప్రిమత్మ లేన్ 
దేవుడు]మరియు ఒక అజఞా న హీనత. (ఇద ిదవేున్ వాంగా చితరం). కొన్ా 
వావసథలలో, ప్రప్ంచం యొకక సృష ట  జఞా నం (సో ఫ యా) యొకక ఊహ 
ఫ్ఫలితంగా ఏరపడ్ింది. 

శరరీంతో సహా భ్ౌత్మక సృష ట  అంతరీలనంగా చడెుగా ప్రగిణించబడుత ంది. 
ఏది ఏమ నైప్పటికీ, వారి ఖగోళ మూలాల గురించి తెలియన్ న్రిదష్ట  వాయు 
లేదయ ఆధ్యాత్మిక వాకుి ల శరరీాలలో దెవైతవం యొకక సాపర్సక్ కప్పబడ్ి 
ఉనయాయి. అతీందిరయ దేవుడు లేదయ ద్ురాిరుగ డు ఒక విమోచకుడ్ిన్ 
(కీరసుి ) ప్ంపాడు, అతను వారకిి రహసా జఞా నం లేదయ జఞా నం రూప్ంలో 
మోక్షాన్ా తెచయుడు. జఞా నవాద్ులకు, మోక్షం అనదే ి విశావసం లేదయ 
ప్నులపెై ఆధ్యరప్డ్ి ఉండద్ు, కానీ ఒకరి సవభ్యవం గురించిన జఞా నం మీద్ 
ఆధ్యరప్డ్ ి ఉంటుంది, కాబటిట లెైసనె్్యస్ ప్రవరినలో చయలా 
మున్గిపో తయరు. లోగోలు లేదయ అంత్మమ జఞా నం భ్ౌత్మక లేదయ భ్ౌత్మక 
విష్యాలపెై ఆసకిిన్ కలిగి లేనంద్ున శరరీాన్కి ఎటువంట ిన్యమాలు 
లేవు. దదనరథం వివాహం కూడ్య ధ్ికాకరంగా జరగిింది, సంతయనోతపతి్మ 
శరరీంతో ముడ్ిప్డ్ి ఉంది. ఒక "యున్సెక్ల్" ఆశాజనకంగా గౌరవప్రద్ంగా 
న్రవహ ంచబడ్ింది. నయస టస జం యొకక బయటమ్ లెైన్ ఒక ' ఇతర పరా ప్ంచిక 

ఉన్కి. అనేక కొతి న్బంధన స దయధ ంతయలు ఈ ఆలోచనకు మద్దత  
ఇవవడ్యన్కి ఉప్యోగించబడతయయి, వీటిన్ మేము తరువాత 
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the artistic legitimacy of the vernacular English 

language, rather than French or Latin. Chaucer 

draws heavily on his source, the humanists 

Boccaccio.                                                                     
wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Chaucer 

                                                                            

Jan Hus (1372 – 1415) 

Jan Hus was influenced by the teachings of John 

Wycliffe. He proposed to reform the church in 

Bohemia just as Wycliffe had in England. Some 

of his followers were known as Hussites, [who 

were propelled by social issues and Czech 

national awareness (wikipedia.org/wiki/Hussite)] 

while the more radical followers were called 

Taborites. The Taborites rejected all teachings 

that were not Biblically founded. Around 1450, 

some of the Taborites founded a group known as 

the Bohemian Brethren. The Moravian church 

was one of the first Protestant charismatic 

communities. The Roman Catholic Church 

considered Hus' teachings heretical. He was 

excommunicated in 1411, condemned by the 

Council of Constance, and burned at the stake in 

1415 at the age of 43. 

Hus was a key contributor to Protestantism, 

whose teachings had a strong influence on the 

states of Europe and on Martin Luther himself. 

The Hussite Wars resulted in the Basel Compacts 

which allowed for a reformed church in the 

Kingdom of Bohemia—almost a century before 

such developments would take place in the 

Lutheran Reformation.                                                                                                                 
en.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus                                                                             
 

Other Catholic practices also existed such as: 

a. Simony - Church offices were sold to the 

highest bidder allowing the most unsuitable 

persons to become bishops and abbots [head 

of a monastery with less authority than a 

bishop].    

                                                                                                         
Mediaeval and Modern History, Myers, p.115-116 

 

b. Indulgencies – the purchase of forgiveness, 

both now and after death. John Tetzel's sale 

of Indulgences was the occasion for Martin 

Luther's break with Rome – 1517. According 

to Roman teaching, purgatory is very much 

the same as hell, only it does not last as long, 

but all have to pass through it. The pope 

claimed to have the authority and power to 

సంద్రోభచితంగా ఉంచుతయము. జఞా నవాద్ం, చయరతియర తికంగా చపెాపలంటల, 
గీరకు లేదయ హెలెన్స టక్ల ఆలోచన యొకక తయరికక ప్ురోగత్మ. ఈ తతవశాసింీ, 

అనకే శతయబయద ల తరువాత, సనయాసుల వావసథకు మరయిు చివరికి పాప్ల్ 
వావసథకు కూడ్య దయరతిీస ంది. 

'అంతరగతం' యొకక గీరకు/జఞా నవాద్ ఆలోచన ప్వితరమ నైది, మంచిద ి
మరియు లేఖనయధ్యరమ నైది. సమసా ఇది. మన మనసు్ మరియు 
మన శరరీాలు దవేున్చే సృష టంచబడ్యా యి మరియు సహజ అవసరాలు 
మరియు కోరికలను కలిగి ఉంటయయి. ఈ అవసరాలు మరయిు కోరికలు 
మన సృష టకరి దయవరా ఊహ ంచబడ్యా యి, కాబటిట  అతన్క ి మనసు్ 
మరియు శరరీాన్క ి సంబంధ్ించిన న్యమాలు ఉనయాయి. మన 

వేదయంతశాసింీ ఈ న్యమాలను త్మరసకరించినటలయితే (కారణం న్జంగా 
అసంబద్ధం), మన మనసు్ మరియు శరరీం వాటిన్ వేరన విధంగా 
సంతృప ిప్రుసాి యి. అంద్ుకన చయలా క్రైసివ వేదయంతశాసింీలో YHVH 

యొకక చటయట లు ఆతి ఉనా 'కీరసుి  చటటం' దయవరా భరీి చయేబడ్యా యి. 
అతీందిరయ స థత్మలో న్వస ంచే భగవంత డు కనవలం ఆధ్యాత్మిక 
విష్యాలపె ై మాతరమ ే ఆసకిి కలిగి ఉంటయడు మరయిు ప్రప్ంచంలోన్ 
పరా ప్ంచిక శరద్ధలపెై ఆసకిి లేద్ు. 
 
గీరకు మనసు్కు చయలా వ వైిధాం కన్ప ంచింది, ఒకక దేవుడు మాతరమే 
ఉండకూడద్ు. అంద్ుకన నీత్మ మరియు న తై్మకతలలో కూడ్య అంత ేమారుప 
మరియు వ ైవిధాం ఉండవచుు. న తై్మక ప్రవరినకు ప్ునయద ిమారగద్రశకాలు 
లేవు. కాలం మారుత నా కొదదద  ప్రవరిన కూడ్య మారిపోయింది[నేటి 

ప్రిస థత ల నీత్మ], మరియు ప్రత్మ తతవవతిే చివరదియన్ కంటల ఎకుకవ లేదయ 
తకుకవ సర్రనది కాద్ు. మొద్ట ిశతయబయద న్కి చెందని క్రసిైవ బో ధనలు ఒకక 
ఎలోహ మ్ (దవేుడు) మాతరమే ఉనయారన్ బో ధ్ించయరు, అయినప్పటకిీ, 
చయలా క్రసిైవ వేదయంతశాసింీ ఎలోహ మ్ (దేవుడు) గురించి ఈ మధే్ో  
ప్రత్మపాద్నకు దోరహం చసేుి ంది. తొలి శష్ ాలు, యూద్ులంద్రూ షాికు 
అన్ా విధ్యలుగా విశావసంగా ఉనయారు[జుడ్యయిజం యొకక ప్రధ్యన స దయధ ంతం 

"ఓ ఇజఞర యెిల్, వినండి్: మన దేవుడైె్న యెిహో వా, ప్రభువు ఒకకడే్" 

దివతీయోప్దేశకాండము 6:4].చటయట ల ప్ుసికంలోన్ అన్ా స దయధ ంతయలు ఈ 
వాసివాన్ా ధృవీకరించయయి. ర్ండవ శతయబదం మధాలో చరుి 
అనాజనులచే ఆధ్ిప్తాం చలెాయించబడ్ింద ి మరియు అనాజనుల 
ఆలోచన సహజంగా గీరకు ఆలోచనలోక ిప్రవహ ంచడం పరా రంభించింది. 
 
ఈ ర్ండు విరుద్ధమ నై సాంసకృత్మక ద్ృకపథయలలో భినామ నై ఎలోహ మ్ 
(దేవుడు) సవభ్యవం యొకక అనేక అంశాలు ఉనయాయి. లేఖనయల 
స దయధ ంతయన్కి సంబంధ్ించి ర్ండు ముఖామ ైనవి అతన్ ఏకతవం మరయిు 
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lessen or remit these sufferings. It began with 

Popes Pascal I (817-824) and John VIII 

(872-882) and became very profitable. This 

became a way of “selling the privilege to sin.”                                   
                                                           Halley's 

Bible Handbook, p.787 

therestorationmovement.com/lessons/chlesson03.htm 

 

Petr Chelčický (c. 1374 - 1460) 

Petr Chelčický was a Christian and political 

leader and author in Bohemia. His thinking was 

influenced by Thomas of Štítný, John Wycliffe, 

Jan Hus, and the Waldensian tradition. 

 

He criticized the use of force in matters of faith. 

He taught that the Christian should strive for 

righteousness of his own free will, that he must 

not force others to be good, and that goodness 

should be voluntary. He believed that the 

Christian must love God and one's neighbor, 

and that this is the way to convert people 

rather than by compulsion. He maintained that 

any type of compulsion is evil, and that Christians 

should not participate in political power 

struggles. 

 

Chelčický's teachings included ideas later 

adopted by the Moravians, Anabaptists, Quakers, 

and Baptists. He was the first pacifist writer of the 

Renaissance, predating Erasmus and Menno 

Simons by nearly 100 years.                                                       

                                                                                                                                   
en.wikipedia.org/wiki/Anabaptist 

 

Erasmus (1466 – 1536) 

Erasmus was a “Dutch [humanists] scholar and 

an unusually brilliant student. He edited a series 

of studies on the Church Fathers which made 

available the early history of the departure from 

the New Testament pattern. He also edited the 

first printed Greek New Testament and exposed 

the inadequacy of the Latin Vulgate which had 

been used as the text of Scripture in the Catholic 

churches since the time of Jerome. Although 

Erasmus used ridicule extensively in his criticism 

of the Catholic church he did not launch out into 

an energetic program of reformation. He did, 

however, supply much of the material that other 

men used. It has been said that Erasmus laid the 

egg that Luther hatched.”                                                                                       
The Eternal Kingdom, F.W. Mattox, p 229 
 

Machiavelli (1469 – 1527) 

అతన్ మారుపలేన్తనంలో కన్ప సాి యి. హబీూర  ఆలోచనలో, అతన్ 
సవభ్యవం అతన్ ఆదేశాలు మరయిు సూచనలతో సన్ాహ తంగా 
ముడ్పి్డ్ి ఉంది. అనకే మతయలు ఆయన ఒకకడ్ ే మరయిు 
మారుపలేన్వాడు అన్ 'ఒప్ుపకోవచుు', కానీ వారు ఆ ఒప్ుపకోలు 
స దయధ ంతప్రంగా దోరహం చేసాి రు. ఎంద్ుకంటల గీరకు ఆలోచన మన సవంత 
ఆలోచనయ విధ్యనంలో పొ ంద్ుప్రచబడ్ింది మరయిు ఎలోహ మ్ (దవేుడు) 
గురించిన నమికాల యొకక కనవలం ఒప్ుపకోలు న్జంగా గురుి ను 
కోలోపత ంది. ఎలోహ మ్ (దేవుడు) గురించిన విష్యాలను 
విశవస ంచడం, ఎలోహ మ్ (దేవుడు)ను విశవస ంచినటలల  కాద్ు. 

ఆర్వధన 

ఆరాధన అనేది గీరకు సంసకృత్మ యొకక గుండ్లెో ఉంది. దేవుళలను 
ఆరాధ్ించడ్యన్క ి మరియు ప్ూజించడ్యన్క ి గుమగూడ్ిన భకుి ల 

సమూహాలకు అనుగుణంగా అనకే గొప్ప కొలోస ్యంలు 
న్రిించబడ్యా యి.[కాబటిట  వారు ప్ూజకు వ ళాగలరు]. ఈ సమావేశాలు 
దేవతలను ప్రసనాం చసేుకుంటయయన్ మరయిు వారు ప్రజలపెై ద్య 
చూపాలన్ భ్యవించయరు. ఒకోక దేవుడూ ప్రప్ంచంలోన్ ఒకోక కోణంలో 
సంచరిసుి నాంద్ున వరేనవరు కారణయల వలల  వేరనవరు దవేుళలను 
ప్ూజించయరు. పాటలు పాడడం, వాయిదయాలు వాయించడం, నూాడ్ 
డ్యాన్్ చయేడం సరవసాధ్యరణం. పాటలు పాడుతూ, ఆడుకుంటట, 

నృతయాలు చేసూి  దవేతలను ఆరాధ్ించడం, ఈ ఆరాధన ప్రజలంద్రినీ ఏకం 
చేస ంది. సవలింగ సంప్రుకలు శరరీం దవేతలకు సంబంధం లేన్ద ికాబటిట  
సరవసాధ్యరణం. ఇది దవేతలు ఆసకిి చూపర మానస క స థత్మ. అయితే, 
సోట యిక్ల్ కు ఈ రకమ నై కారాాచరణతో ఎలాంటి సంబంధం ఉండద్ు. 
వారకిి ఆరాధన సమానంగా మానస క స థత్మ; అయినప్పటికీ, సర్రన 
మానస క స థత్మ శరరీం యొకక మ లిత్మప పన ఆనందయలకు లొంగిపో ద్ు. 
ఆరాధన యొకక గీరకు భ్యవన, (పోర సుకన్యో), గౌరవం లేదయ న్వాళ్ళ 
యొకక న్రిదష్ట చరాగా ప్రిగణంిచబడుత ంది. ఆధున్క ఆరాధన కూడ్య 
గీరకు కోణం నుండ్ి చూడవచుు. ఆదవిారం ఉద్యం ప్ూజిసాి ం. ఆదవిారం 
ఉద్యం ఆరాధన సమయంలో నయయకతవం వహ ంచే వారిగా సోి తరం 
మరియు ఆరాధన బృందయలు నడేు ప్రస దిధ  చెందయయి. వగేవంతమ ైన 

టెంపో తో ప్రశంసలు ఉలాల సంగా కన్ప సాి యి మరయిు టెంపో  
మంద్గించినప్ుపడు మరయిు మరింత తీవరమ నై ఆరాధన 
ప్రద్రిశంచబడ్ినప్ుపడు ఆరాధన అంటయరు. వారంవారీ, లౌకకి, ప్రప్ంచం 

యొకక శరద్ధ  వారి చకరం దయవరా వ ళ్ళానప్ుపడు, తరువాత ఆదవిారం 
ఉద్యం నుండ్ి ప్రశంసలు మరియు ఆరాధన మళ్లల పరా రంభమవుత ంది. 
 
ఆధ్యాత్మికత 
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“Humanism in the extreme is a work of 

Machiavelli entitled The Prince. In this manual 

he stated:  

a. The successful prince must set aside all 

considerations of religion and ethics.  

b. It would be proper for him to appear religious 

and at the same time employ fraud.  

c. He might be ruthless when necessary.  

d. There would be two standards of morality – 

one for the prince and another for the nation.  

e. The prince must distrust the masses for they 

are ungrateful, inconsistent, deceitful and 

greedy.  

f. Accordingly, the prince should not consider 

himself bound to keep any promises he had 

made to the people.  

g. He emphasized that the state was supreme in 

power and must be made and kept strong.  

 

In this he set forth the principle of totalitarianism. 

… Mussolini wrote the dissertation for his 

doctorate on the ‘Military Ideas of Machiavelli’.”                                                                    
The Eternal Kingdom, F.W. Mattox, p. 236                                                
     
 

Humanism and/or Humanists 

Humanists roots were centuries before the 

Renaissance. 

  

Greek humanism 

Sixth-century BCE pantheists (one who believes 

in many gods) Thales of Miletus and Xenophanes 

of Colophon prepared the way for later Greek 

humanist thought. Thales is credited with 

creating the maxim "Know thyself". Xenophanes 

refused to recognize the gods of his time and 

reserved the divine for the principle of unity in 

the universe.  …  These Ionian Greeks were the 

first thinkers to recognize that nature is available 

to be studied separately from any alleged 

supernatural realm. …  In the third century BCE, 

Epicurus became known for his concise phrasing 

of the problem of evil, lack of belief in the 

afterlife, and human-centered approaches to 

achieving eudaimonia (Greek meaning 

happiness).  

 

Ancient Asian humanism 

Human-centered philosophy that rejected the 

supernatural and a skeptical attitude toward the 

supernatural can be found in:  

గీరకు మనసు్కు, న్జమ ైన ఆధ్యాత్మికత "మరోప్రప్ంచప్ు". ఇది ఈ 
ప్రప్ంచం వ లుప్ల న్వస ంచడంలో కనుగొనబడ్ింద ి మరియు ఈ 
తతవశాసింీ అన్ా రకాల "నూా ఏజ్" బో ధనలు మరయిు ఆధున్క క్రైసివ 
మతంతో సహా సంబంధ్తి మతయలకు దయర ి తీసుి ంది. దవేతలు ఈ 
ప్రప్ంచం వ లుప్ల న్వస ంచయరు మరియు న్జమ ైన ఆధ్యాత్మిక మన్ష  ఈ 
ప్రప్ంచం యొకక సంరక్షణకు వ లుప్ల కూడ్య జీవించయడు. భ్ౌత్మకాన్ా 
త్మరసకరించడం మరియు భ్యవోదేవగాన్ా ఖండ్ించడం ఈ తతవశాసింీలో 
భ్యగం. సర్రన ఆలోచన మరయిు సర్రన ఆలోచనలు ఆధ్యాత్మిక వాకిి 
యొకక లక్షణయలు. న్రుపరద్లు పరా ప్ంచిక, రోజువారీ అవసరాలను 
చూసుకోవడ్యన్క ి ఉదేదశంచబడ్ినంద్ున, న్జమ నై విదయావంత లు 
(ధనవంత లు) మాతరమే న్జమ ైన ఆధ్యాత్మికతను పొ ంద్గలరు. వారు 
కంద్కం తవేవవారు, సంరక్షకులు, ర్రత లు మరయిు వడరంగ ి ప్న్ 
చేసరవారు. 
 
ఆరాధ్ించడం అనదేి మీరు మనసు్తో చసే న ప్న్ మరయిు ప్రద్రశనగా 
ఉండకూడద్ు. ఒకరి సవయాన్ా త్మరసకరించడం చయలా ఆధ్యాత్మికం, 

ఎంద్ుకంటల భ్ౌత్మకమ నైది చడెు. ప్రలోకాన్కి ఎంత తవరగా ప్రవేశసరి  అంత 

మంచిది. అంద్ుకన గీరకు ఆలోచనలో ఆతిహతా అనదే ి చయలా గొప్ప 
విష్యం. సవరగప్ు పౌరసతవంతో వావహరించే ఏదెనైయ స రరప్ుర్స ఈ 
మరోప్రప్ంచప్ు ఉన్కని్ సమరిధంచదేిగా భ్యవించబడ్ింది. వివాహాన్ా ఈ 
లోకంలా చూసారు మరయిు ద్ూరంగా ఉంచయరు. మాంసాహారం మరియు 
కొన్ా ఆహారాలకు ద్ూరంగా ఉండటం కొతి లోగోలతో అధ్కి కాలింగ్ ను 
పొ ందినటుల  ప్రచయరం చయేబడ్ింది. లోగోలు మనసు్ యొకక మనసు్గా 
ప్రగిణించబడుత నాంద్ున, సర్రన ఆలోచనపెై ద్ృష ట పటెటడం అనదే ి

"ఆతిలో" ఉండటం. 

నయస టక్ల థింకింగ్ లో భ్యవోదేవగాలను కూడ్య చినాచూప్ు చూశారు. 
భ్యవోదేవగాన్ా ప్రద్రిశంచడం బలహనీత మరయిు ఆధ్యాత్మిక 
అప్రిప్కవతను ప్రద్రిశంచడం. భ్యవోదేవగం న్రాడంబరంగా ఉనాప్ుపడు 
మరియు శరరీం త్మరసకరంిచబడ్నిప్ుపడు దదక్షాప్రుడు న్జంగా 
ఆధ్యాత్మికం. జఞా నోద్య ఆలోచన యొకక అనకే పరా రంభ దదక్షాప్రులు 
న్శశబదంగా ఉంటయరన్ ప్రత్మజా చశేారు, ఎంద్ుకంటల న్జమ నై ఆధ్యాత్మిక వాకిి 
చెప్పవలస ంది ఏమీ లేద్ు. పరా రంభ దదక్షాప్రులు వార ిఆలోచనపె ైద్ృష ట  
పెటటడ్యన్కి 'ఇతర' వాకుి లకు ద్ూరంగా కొంతకాలం కలిస  జీవిసాి రు. వారు 
త్మరగిి వచిునప్ుపడు వారు లోగోలతో మాతరమే కమూాన్కనట్ చయేగల 
న్జమ నై ఆధ్యాత్మిక వాకుి లు [గణన, చపె్పండ్ి, చెప్పండ్,ి మాటయల డండ్ి, 
ఆలోచించండ్,ి ప్రసంగం యొకక అంతరీలన ఉదేదశం]. ఇద ిమతయధ్ికారులు 
మరియు లౌకకిుల మధా పెద్ద  అగాధ్యన్కి దయరితీస ంది. న్కొలాయిటనలను 
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a.) 1000 BCE in the Lokayata system of Indian 

philosophy   (philosophical skepticism 

and religious indifference)  

b.)  6th century BCE in Taoisism (a system of 

morality to Confucianists)   

c.)  Also in the 6th century BCE, Gautama 

Buddha, since neither soul or anything 

belonging to soul can really and truly exist, 

the view that the soul shall hereafter live 

permanent, persisting, unchanging, yea 

abide eternally: is not this utterly and 

entirely a foolish doctrine?[18] 

Dante (c.1265 – 1321) 

Dante Alighieri an Italian poet of the Middle 

Ages. He wrote the Divine Comedy, originally 

called Commedia by the author and later 

nicknamed Divina by Boccaccio, [a Renaissance 

humanist (1313-1375)] is often considered the 

greatest literary work composed in the Italian 

language and a masterpiece of world literature.  

[Normally literary works were written in classical 

Latin rather than the Italian.] 

 

The Divine Comedy describes Dante's journey 

through Hell (Inferno), Purgatory (Purgatorio), 

and Paradise (Paradiso), guided first by the 

Roman poet Virgil and then by Beatrice.  The 

word "comedy," in the classical sense, refers to 

works which reflect belief in an ordered universe, 

in which events not only tended towards a happy 

or "amusing" ending, but an ending influenced by 

a Providential will that orders all things to an 

ultimate good i.e. the pilgrimage from Hell to 

Paradise begins with the pilgrim's moral 

confusion and ends with the vision of God.      

(wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri) 

[Apparently this was the prevailing belief of the 

Catholic teachings of the day.] 

Renaissance Humanism, 

Around 1806 Humanismus was used to describe 

the classical curriculum offered by German 

schools. Renaissance Humanism that flourished 

in Italy attempted to revive classical Greek and 

Latin learning. In the latter part of the 18th and 

the early 19th centuries numerous grass-roots 

"philanthropic" and benevolent societies were 

created. They were dedicated to human 

betterment and human virtue based on human 

reason alone independently from traditional 

religious institutions. 

ఖండ్ించినప్ుపడు యియసు ఈ ఆలోచనను ఎకుకవగా ప్రసాి వించయడు. ఈ 
ప్ురుష్ లు జీవితయంతం బరహిచరాం ప్రత్మజా చేసాి రు, 

సాలేవష్న్ 

మోక్షం సర్రన ఆలోచన మరయిు దయన్ సవభ్యవంలో విశావసం. 'నమిడం' 

అంటల సర్రన విష్యాలను తలెుసుకోవడం. ఈ జఞా నం దేవతల నుండ్ ి
మాతరమ ే వసుి ంది. మోక్షం అనేద ి మతయలకు సంబంధ్ించిన విష్యం 
మరియు దవేతల గురించి సర్రన జఞా నం. జఞా నవాద్ ఆలోచనలో, 'కలీు' 
అనే భ్యవన చయలా సరళంగా ప్రసాి వించబడ్ింది. 'నమికం', 

'తెలుసుకోవడం' లేదయ 'జఞా నం', 'ప్ద్ం' లేదయ 'ప్దయలు', 'కలీు' మరయిు 
'గనటుల ', 'ఒప్ుపకోలు' మరియు 'విశావసం' వంటి లేఖన ప్దయలు అనీా ఈ 
రహసా జఞా నంతో ముడ్పి్డ్ి ఉనయాయి. దేవతలు ఇచిున. ఈ న్బంధనలు 
కొతి న్బంధన బో ధనకు సులభంగా బదిలీ చయేబడ్యా యి. "నేన ే
దయవరమును... ననేే మంచి కాప్రిన్... నేన ే లోకమునకు వ లుగును... 
నేన ే మారగమును, సతామును, జీవమును..." అన్ యియసు 
చెప పనప్ుపడు, ఇవి లోగోల గురించి మాటయల డుత నయాయన్ లేదయ ఈ 
జఞా నయన్ా లేదయ జఞా నయన్ా ప్ంచడ్యన్కి సవరగం నుండ్ి వచిున నౌస్ అన్ 
అరథం చసేుకునయారు. అతను మోక్షాన్క ి సంబంధ్ించిన 'కీలు' 
తీసుకురావడ్యన్కి వచయుడు. గీరకు ఆలోచనలో లోగోలు దవేతల 
సామూహ క మనసు్ లేదయ నయస్ అన్ నేను మీకు గురుి  చేసాి ను. ఆతి 
సవరాగ న్కి వ ళ్ీల లంటల, లోగోల గురించిన కొన్ా ప్రత్మపాద్నలను 'నమాిలి'. 

పరా రంభ 'చరిు' మొద్టి ర్ండు శతయబయద ల వరకు 'హీబూర 'గా 
మగలిిపో యింద ిమరియు అంద్ుకన 'మతయలు' సాథ ప ంచబడ్ని దయఖలాలు 
లేవు. చరిు అనాజనుల ఆధ్పి్తాంలో ఉనాప్ుపడు మరయిు 'యూద్ు 
విశావసులు' యూద్ులు మరయిు క్రైసివులచే తరమివేయబడ్ినప్ుపడు 
మతయలు తరువాత వసాి యి. ఆతి సవరాగ న్కి వ ళ్ీల లంటల, లోగోల గురించిన 
కొన్ా ప్రత్మపాద్నలను 'నమాిలి'. పరా రంభ 'చరుి' మొద్టి ర్ండు శతయబయద ల 
వరకు 'హబీూర 'గా మగిలిపోయింద ి మరియు అంద్ుకన 'మతయలు' 
సాథ ప ంచబడ్ని దయఖలాలు లేవు. చరుి అనాజనుల ఆధ్ిప్తాంలో 
ఉనాప్ుపడు మరయిు 'యూద్ు విశావసులు' యూద్ులు మరియు 
క్రైసివులచ ేతరమివయేబడ్నిప్ుపడు మతయలు తరువాత వసాి యి. ఆతి 

సవరాగ న్కి వ ళ్ీల లంటల, లోగోల గురించిన కొన్ా ప్రత్మపాద్నలను 'నమాిలి'. 

పరా రంభ 'చరుి' మొద్టి ర్ండు శతయబయద ల వరకు 'హీబూర 'గా 
మగలిిపో యింద ిమరియు అంద్ుకన 'మతయలు' సాథ ప ంచబడ్ని దయఖలాలు 
లేవు. చరుి అనాజనుల ఆధ్పి్తాంలో ఉనాప్ుపడు మరయిు 'యూద్ు 
విశావసులు' యూద్ులు మరయిు క్రసిైవులచ ేతరిమవయేబడ్ినప్ుపడు 
మతయలు తరువాత వసాి యి. 
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In the 19th century, the Catholic Church was seen 

as a political power exerting a strong influence.                

                                                                                                         
(wikipedia.org/wiki/Roman_Catholicism_in_Germany) 

At about the same time, "humanism" as a 

philosophy that centered around mankind (as 

opposed to institutionalized religion) was being 

used in Germany by the so-called Left Hegelians, 

Arnold Ruge and Karl Marx, who were critical of 

the close involvement of the church in the 

repressive German-Prussia government.   

Renaissance humanism was an intellectual 

movement in Europe of the later Middle Ages and 

the Early Modern period to move from the age of 

Darkness by the careful study and imitation of the 

great classical authors. For Petrarch and 

Boccaccio, the greatest master was Cicero. Their 

purpose was to persuade others to lead the good 

life. As Petrarch put it, 'it is better to will the good 

than to know the truth.' Rhetoric thus led to and 

embraced philosophy.  

The basic training of the humanist was to speak 

well and write (typically, in the form of a letter). 

Initially it was a philosophical rather than anti-

Christian or even anti-clerical. But it was 

considered in some way hostile to the Church, or 

to the conservative social order in general. The 

umanisti criticized what they considered the 

barbarous Latin of the universities.  

The humanists' close study of Latin literary texts 

soon enabled them to discern historical 

differences in the writing styles of different 

periods. By analogy with what they saw as 

decline of Latin, they applied the principle of ad 

fontes (back to the sources) across broad areas of 

learning, seeking out manuscripts of Patristic 

literature [writing of “church fathers’] as well as 

pagan authors. After the fall of the Byzantine 

Empire in 1453, refugees brought with them 

Greek manuscripts, not only of Plato and 

Aristotle, but also of the Christian Gospels, 

previously unavailable in the Latin West.   

 

After 1517, when the new invention of printing 

made these texts widely available, the Dutch 

humanist Erasmus, who had studied Greek at the 

Venetian printing house of Aldus Manutius, 

 
పవిరాన 

పరా రథన చేయడం లేదయ దేవతలతో కమూాన్కనట్ చయేడం గీరకు జీవితంలో 
రోజువారీ, స థరమ నై సంఘటన కాద్ు. ఏదెైనయ తప్ుప జరిగనిప్ుపడు లేదయ 
ఎవర్రనయ అవసరమ నైప్ుపడు దవేుళలను ప్రధ్యనంగా ప లుసాి రు. పరా రథనలు 
వాకిిగతంగా ఆకస ి కంగా అందంిచబడ్యా యి. గొప్ప వదేకిలలో వేడుకలను 
గమన్ంచినప్ుపడు, ఇద ి దేవతలతో కమూాన్కనట్ చేయడంలో 
సమూహంగా పాలొగ నే సమయం. ఇది ప్రధ్యనంగా పాలొగ నేవారిన్ 
అలరించేంద్ుకు ఏరాపటు చేస న కళలదయద ల విజయాన్క ిసహాయం చసేుి ంది. 
పరా రథనలు సాధ్యరణంగా సుదదరఘంగా మరియు రంగురంగులగా ఉంటయయి. 
సమావేశాలలో నయయకులు సాధ్యరణంగా ప్రజల కోసం దేవతలకు ఈ 
పరా రథనలు చేసాి రు. దవేతలతో కమూాన్కనష్న్ ప్రధ్యనంగా సహాయం 
మరియు అభారథన ఆధ్యరితమ నైది. 

హీబూర  ఆలోచనలో, పరా రథన ఆచయరం మరియు ఆకస ికమ ైనది. పరా రథన 

సాధ్యరణంగా మతప్రమ నై మరియు బహువచనంలో ఉంటుంది. హబీూర  
ఆలోచనలో, పరా రథన సాధ్యరణంగా ఎలోహ మ్ ను (దేవున్) ఆశీరవదించడం, 

ఆయనకు కృతజాతలు చపె్పడం మరియు గత కాలంలో మాటయల డడం. 
పరా రథన అనదేి వింద్ుల మాదిరగిానే ఉంటుంది, అది 'సమయాలను 
న్రణయించడ్యన్కి' కూడ్య కనటయయించబడుత ంది. పరా రథన అనదేి 
కరమశక్షణలో భ్యగం, సృష టకరితో రోజువారీ సంభ్యష ంచడ్యన్కి ఒకరిక ి
శక్షణన్సుి ంది. 

ఈరోజు చయలా సారుల : 
a. ఎవరో అంద్రి కోసం పరా రిథసుి నయారు 
బి. బో ధకుడు అంద్రకిీ లేఖనయలను అధాయనం చసేుి నయాడు. 
స . సర్రన విష్యాలను విశవస ంచడం మరయిు లోగోల గురించి కొన్ా 

ప్రత్మపాద్నలను ఒప్ుపకోవడం దయవరా మన్ష  యొకక ఆతి 
ఇప్ుపడు శాశవతమ నై, ఆధ్యాత్మిక స థత్మలో ఉంచబడుత ంది.[పరరమ 

మరియు ప్రశంసల చరాల కంటల మోక్షాన్ా సంపాదించడ్యన్కి చరాలు.]  

 
దేవుడు నయ నుండ్ి ఏమ కోరుత నయాడు?లోగోలు ఎవరు దయవరా భరీి 
చేయబడ్ింద?ి 

 హ బూర  మ ైండ్ vs. గీరక్ల మ ైండ్ wildbranch.org/Gkhebcla/index.html నుండ్ి 
ససవకరించబడి్ంది 2-10-2007 

 

మన్ష  [గీరకు, (యూద్ుయియతర ప్రప్ంచం) ద్వంద్వవాద్ంగా వారి ద్ృష టలో 
తేడ్యలను అరథం చసేుకోవడం; అంటల ఆతి మరయిు శరరీం వరేు మరియు 
హీబూర  (కీరసుి  లేదయ మ సస్య దయవరా వచిున వాకుి లు) ఏకతవం; అంటల 
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began a philological [considers both form and 

meaning in linguistic expression, combining 

linguistics and literary studies ] analysis of the 

Gospels, comparing the Greek originals with 

their Latin translations with a view to correcting 

errors and discrepancies in the latter. Erasmus, 

along with the French humanist Jacques Lefèvre 

d'Étaples, began issuing new translations, laying 

the groundwork for the Protestant Reformation. 

Henceforth Renaissance humanism, particularly 

in the German North, became concerned with 

religion, while Italian and French humanism 

concentrated increasingly on scholarship and 

philology addressed to a narrow audience of 

specialists, studiously avoiding topics that might 

offend despotic rulers or which might be seen as 

corrosive of faith.                              
wikipedia.org/wiki/Humanism 
                                                                                  

Consequences of the Renaissance humanist 

movement 

The ad fontes principle (back to the source) also 

had many applications.  The humanists were 

often opposed to philosophers of the preceding 

movement of Scholasticism, the "schoolmen" of 

the universities of Italy, Paris, Oxford and 

elsewhere. The scholastics' methodology had 

developed out of their engagement with the 

science and philosophy of the ancient Greeks and 

medieval Arabs in an attempt to synthesize the 

thought of Aristotle with Catholicism. But they 

had not engaged with the literary, historical and 

other cultural texts of antiquity.                     

                                                                                                                        
wikipedia.org/wiki/Renaissance_humanism 

 

The re-discovery of ancient manuscripts brought 

a more profound and accurate knowledge of 

ancient philosophical schools such as 

Epicureanism, and Neoplatonism, whose Pagan 

wisdom the humanists, like the Church fathers of 

old, tended, at least initially, to consider as 

deriving from divine revelation and thus 

adaptable to a life of Christian virtue. 

(en.wikipedia.org/wiki/Humanism) By 

refocusing on those literary, historical, oratorical, 

and theological texts, Renaissance humanism 

profoundly changed the cultural and intellectual 

direction of Europe. In philosophy Renaissance 

humanists tended to focus more attention on 

Plato's dialogues and less on the Aristotelian 

దేవుడు వాటిన్ సృష టంచినంద్ున ఆతి మరియు శరరీం కలుప్ుకొన్ 
ఉనయాయి] అపో సోట లిక్ల యుగం (100 AD) తరువాత బ ైబిల్ యొకక 
బో ధనలు, అభ్యాసాలు మరియు వివరణలను అరథం చసేుకోవడ్యన్కి ఒక 

ఆధ్యరాన్ా అందసిుి ంది. 

 

అధ్యాయం 4 

చరిు సో పానకరమం 

 

చరిు ఫౌండ్ేష్న్ 

ససమోను పరత రు, "నీవు కీరసుి , సజీవ దేవున్ కుమారుడవు" అన్ 
జవాబిచయుడు. యియసు జవాబిచయుడు, "యోనయ కుమారుడ్ెైన 
ససమోనయ, నీవు ధనుాడు, ఇది మనుష్ ాన్ దయవరా కాద్ు, 
ప్రలోకంలో ఉనా నయ తండ్ిర దయవరా నీకు బయలుప్రచబడ్ింది. 
మరియు నీవు పరత రు అన్ నేను మీకు చెప్ుి నయాను మరియు ఈ 
బండపెై నేను నయ చరిున్ న్రిిసాి ను. హేడ్ిస్ దయవరాలు దయన్న్ 
జయించవు (మతియి 16:16-18) 

 

తన భకుి లను ఉదేదశంచి, “నయ ప్రీక్షలలో నయకు అండగా న్లిచిన 
వారు మీరన. నయ తండ్ిర నయకు రాజాం ఇచిునటలల  నేను నీకు రాజఞాన్ా 
ప్రసాదిసాి ను.” (లూకా 22:28-29) అప్ుపడు పెంతెకొసుి  రోజున 
“పరత రు ఇలా జవాబిచయుడు, ‘మీలో ప్రత్మ ఒకకరూ ప్శాుతయి ప్ప్డ్ి, 
మీ పాప్ క్షమాప్ణ కోసం యియసుకీరసుి  నయమంలో బయప ిసిం 
తీసుకోండ్ి. మరియు మీరు ప్రిశుదయధ తి బహుమత్మన్ 

అంద్ుకుంటయరు. వాగాద నం మీకు మరియు మీ ప లలలకు మరియు 
ద్ూరంగా ఉనా వారంద్రికీ - మన దేవుడ్ెైన యిెహో వా ప లిచే 
వారంద్రికీ.' అనేక ఇతర ప్దయలతో అతను వారిన్ హెచురించయడు; 
మరియు అతను వారితో, 'ఈ అవినీత్మ తరం నుండ్ి మమిలిా 
మీరు రక్షించుకోండ్ి' అన్ వేడుకునయాడు. అతన్ సందేశాన్ా 

అంగీకరించిన వారు బయప ిసిం తీసుకునయారు మరియు ఆ రోజు 
వారి సంఖాతో దయదయప్ు మూడు వేల మంది చేరుబడ్యా రు. (చటయట లు 
2:38-41) 

 

కీరసుి  దయవరా కొనుగోలు చేయబడ్ింద ి

మమిలిా మరియు ప్రిశుదయధ తి మమిలిా ప్రావేక్షకులుగా 
చేస న మంద్ను మీరు జఞగరతిగా చూసుకోండ్ి. అతను తన సవంత 
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texts.                                                                                     
wikipedia.org/wiki/Renaissance_humanism 

Better acquaintance with Greek and Roman 

technical writings also influenced the 

development of European science in which 

Platonism (the theory of forms and antitypes) 

stood in opposition to the Aristotelian  

concentration (the study or theory of design and 

purpose) on the observable properties of the 

physical world.[33] But Renaissance humanists, 

who considered themselves as restoring the glory 

and nobility of antiquity, had no interest in 

scientific innovation. However, by the mid-to-

late 16th century, even the universities, though 

still dominated by Scholasticism (resolution of 

the disagreement through rational discussion), 

began to demand that Aristotle be read in accurate 

texts edited according to the principles of 

Renaissance philology, thus setting the stage for 

Galileo's quarrels with the outmoded habits of 

Scholasticism. 

Nineteenth and Twentieth Centuries 

The phrase the "religion of humanity" is 

sometimes attributed to American Founding 

Father, Thomas Paine, though as yet unattested in 

his surviving writings. Thomas Paine called 

himself a theophilanthropist, a word combining 

the Greek for "God", "love," and "man", and 

indicating that while he believed in the existence 

of a creating intelligence in the universe, he 

entirely rejected the claims made by and for all 

existing religious doctrines, especially their 

miraculous, transcendental and salvationist 

pretensions. The Parisian Society of 

Theophilanthropy used Paine's book, the Age of 

Reason (1793), to pour scorn on scripture 

combined with Voltairean mockery “to expose 

the absurdity of a theology built on a collection of 

incoherent Levantine folktales.” In the 19th 

century Ludwig Feuerbach of the Hegelians 

wrote ("Man is a god to man" or "god is nothing 

[other than] man to himself"). 

 

The original signers of the Humanist Manifesto I 

of 1933, declared themselves to be religious 

humanists. Because of the failure of traditional 

religions to meet the needs of their day, the 

signers of 1933 declared it a major necessity to 

establish a religion that was a dynamic force to 

meet the needs of the day. Since then two 

రకింతో కొనా దేవున్ సంఘాన్కి కాప్రులుగా ఉండండ్ి. (చటయట లు 
20:28-29) 

 

కీరసుి  శరసు్ 
అతను అద్ృశా దేవున్ ప్రత్మరూప్ం, సృష ట  అంతటికీ మొద్టివాడు. 
ఎంద్ుకంటల ఆయన దయవరా సమసిం సృష టంచబడ్ింది: సవరగంలో 
మరియు భూమపెై ఉనావి, కన్ప ంచేవి మరియు అద్ృశామ ైనవి, 

స ంహాసనయలు లేదయ అధ్ికారాలు లేదయ పాలకులు లేదయ 
అధ్ికారులు; అన్ా విష్యాలు అతన్ దయవరా మరియు అతన్ 
కోసం సృష టంచబడ్యా యి. ఆయన అన్ాటికంటల ముంద్ు ఉనయాడు, 
మరియు అతన్లో అనీా కలిస  ఉనయాయి. మరియు అతను 
శరీరాన్కి అధ్ిప్త్మ, చరిు; అతను అన్ాంటిలో ఆధ్ిప్తయాన్ా కలిగ ి
ఉండ్ేలా అతను మృత లలో నుండ్ి ఆది మరియు మొద్టివాడు. 
తన సంప్ూరణత అంతయ అతన్లో న్వస ంచడ్యన్కి దేవుడు 
సంతోష సుి నయాడు మరియు అతన్ దయవరా స లువపెై చిందించిన 
రకిం దయవరా శాంత్మన్ కలిగించడం దయవరా భూమపెై ఉనావాటిలో 
లేదయ ప్రలోకంలో ఉనావాటికి సంబంధ్ించిన సమసాి న్ా తనతో 
సమాధ్యనప్రచుకొనుటకు సంతోష ంచయడు. (కొలొస్యులు 1:15-

20) 

 

దేవున్ నయాయపసఠం ముంద్ు అంద్రూ న్లబడతయరు. ఇది 
వరా యబడ్ి ఉంది: "'నేను జీవించినటుల గా, ప్రత్మ మోకాలి నయ ముంద్ు 
వంగి ఉంటుంది, ప్రత్మ నయలుక దేవున్కి వంగి ఉంటుంది' అన్ 
ప్రభువు చెపాపడు. మనమంద్రం దేవున్కి మన గురించి లెకక 
చెప్పవలస  ఉంటుంది." (రోమనుల  14:10-12) 

 

పెై గరంధ్యల నుండ్ి కీరసుి  దేవుడన్, అతన్ రకిం దయవరా అన్ సపష్టంగా 
తెలుసుి ంది; అంటల, పరా యశుతిం చేసర తయాగం, అతను చరిున్ 
కొనుగోలు చేసాడు మరియు విశావసంగల విధ్ేయులెైన ప్రజలు 
దేవుడు మరియు కుమారున్చే దయన్లో ఉంచబడ్యా రు. అతను, 
కీరసుి , ఈ ప్రజలకు అధ్ిప్త్మ లేదయ నయయకుడు, చరిు, ప్రజలంద్రూ 
గురిింప్ుగా నమసకరిసాి రు. 
 

సంసథ  
“కొంద్రిన్ అపొ సిలులుగా, కొంద్రిన్ ప్రవకిలుగా, కొంద్రిన్ 
సువారిికులుగా, మరి కొంద్రిన్ పాసటరుల గా, బో ధకులుగా 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotelianism
http://en.wikipedia.org/wiki/Humanism#cite_note-32
http://en.wikipedia.org/wiki/Disagreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Rationality
http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Father
http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Father
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine
http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Feuerbach
http://en.wikipedia.org/wiki/Hegelian


additional Manifestos were written to replace the 

first.  

In the Preface of Humanist Manifesto II, the 

authors Paul Kurtz and Edwin H. Wilson (1973) 

affirm that faith and knowledge is required for a 

hopeful vision for the future. Manifesto II 

references a section on Religion and states 

traditional religion renders a disservice to 

humanity. Manifesto II recognizes the following 

groups to be part of their naturalistic philosophy: 

scientific, ethical, democratic, religious, and 

Marxist humanism. 

In 1941, the American Humanist Association was 

organized. After World War II, three prominent 

Humanists became the first directors of major 

divisions of the United Nations: Julian Huxley of 

UNESCO, Brock Chisholm of the World Health 

Organization, and John Boyd-Orr of the Food and 

Agricultural Organization.[49] 

In 2004, American Humanist Association, along 

with other groups representing agnostics, 

atheists, and other freethinkers, joined to create 

the Secular Coalition for America which 

advocates in Washington, D.C. for separation of 

church and state and nationally for the greater 

acceptance of nontheistic Americans. The 

Executive Director of Secular Coalition for 

America is Sean Faircloth a long-time state 

legislator from Maine. 

Modern Humanists, such as Corliss Lamont or 

Carl Sagan, hold that humanity must seek for 

truth through reason and the best observable 

evidence and endorse scientific skepticism and 

the scientific method. However, they stipulate 

that decisions about right and wrong must be 

based on the individual and common good. 

[i.e., there are no absolute values.] As an ethical 

process, Humanism does not consider 

metaphysical issues such as the existence or 

nonexistence of immortal beings. Humanism is 

engaged with what is human.[9] So there are no 

absolutes.  
 

In 1925, the English mathematician and 

philosopher Alfred North Whitehead cautioned: 

"The prophecy of Francis Bacon has now been 

fulfilled; and man, who at times dreamt of 

himself as a little lower than the angels, has 

న్యమంచింది ఆయనే [కీరసుి ], [కొంద్రు దదన్న్ పాసటర్స లకు 
బో ధ్ించడం అన్ అనువదించయరు. దేవున్ ప్రజలను సరవా కారాాల 
కోసం స ద్ధం చేయండ్ి, తదయవరా మనమంద్రం విశావసంలో 
మరియు దేవున్ కుమారున్ జఞా నంలో ఐకాతను చేరుకునే వరకు 
కీరసుి  శరీరం న్రిించబడవచుు మరియు ప్రిప్కవత చెంద్ుత ంది, 
కీరసుి  యొకక సంప్ూరణత యొకక మొతిం కొలతను పొ ంద్ండ్ి. ” 
(ఎఫెససయులు 4:11-13) 

 

అతను తన విశావసుల ఐకాత కోసం పరా రిథంచయడు “నేను వీరి కోసం 
మాతరమే పరా రిథంచను, వారి మాట దయవరా ననుా విశవస ంచే వారి 
కోసం కూడ్య; తండ్ీర, నీవు నయలో, నేను నీలో ఉనాటలల  వారంద్రూ 
ఒకకటయియాలా; మీరు ననుా ప్ంపారన్ లోకం విశవస ంచేలా వారు 
కూడ్య మనలో ఒకకటయియాలా. మరియు మీరు నయకు ఇచిున 
మహ మను నేను వారికి ఇచయును, మనం ఒకకటిగా ఉనాటలల  వారు 
కూడ్య ఒకటిగా ఉండ్ేలా: నేను వారిలో, మరియు మీరు నయలో; 
వారు ఒకదయన్లో ప్రిప్ూరుణ లుగా [ప్ూరిిగా] తయారవుతయరు, 
మరియు మీరు ననుా ప్ంపారన్ మరియు మీరు ననుా 
పరరమంచినటలల  వారిన్ పరరమంచయరన్ ప్రప్ంచం తెలుసుకునేలా. (జఞన్ 
17:20-23 NKJV) 

 

అతన్ చరిుకి అధ్ిప్త్మగా, చరిు తనకు విశావసంగా మరియు 
విధ్ేయతతో ఏకీకృత శరీరంగా ప్న్చేయడ్యన్కి అవసరమ ైన 
కారాాలయాలు లేదయ ప్ద్వుల కంటల వివిధ విధులు మరియు 
బయధాతలను ఇవవడం దయవరా దయన్ సంసథను సాథ ప ంచయడు. అవి: 

a. అపొ సిలులు - సాక్షామవవడ్యన్కి 
b. ప్రవకిలు - ముంద్ుగా చెప్పడ్యన్కి మరియు/లేదయ 

బో ధ్ించడ్యన్కి 
c. సువారిికులు - సయోధా, మోక్షం యొకక అతన్ సందేశాన్ా 

ప్రకటించడ్యన్కి. 
d. పాసటరుల  మరియు ఉపాధ్యాయులు - పెద్దలు, గొర్రల 

కాప్రులు, వాచ మ న్, సంరక్షకులు, సెంటిన ల్్ లేదయ 
ప్రావేక్షకులు] వారి సంరక్షణలో ఉనావారిన్ 
ప్రావేక్షించడం, హెచురించడం, పోర త్హ ంచడం, శక్షణ 
ఇవవడం మరియు బో ధ్ించడం. 
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submitted to become the servant and the 

minister of nature. It still remains to be seen 

whether the same actor can play both body 

parts."[10]                                                                                    
en.wikipedia.org/wiki/Humanism 
 

 

Chapter 7  
Summary 

 

The apostles warned of time when people would turn 

away from sound doctrine and follow their own desires. 

It was evident this had already occurred by John’s letters 

to the churches of Asia recorded n Revelation.  

 

In the years following the apostolic era (after 100 AD) 

the writings of the “church fathers” begin following their 

own opinions. Over the years their teachings and 

practices became so bad or corrupt that Catholic Bible 

scholars rejected many of these practices and teachings 

at the risk of life and livelihood. Some wanted only to 

reform some of the worst practices rather than a 

complete return to the Bible for all teachings and 

practices.  

 

For centuries students of the Bible have recognized the 

need to return to the Bible for guidance in living lives 

pleasing to God and in daily worship to Him. Wycliffe 

spoke out against teachings and practices of the Catholic 

Church that were not found in the scriptures. He also 

desired to provide the Bible in his native language for 

the common man to be able to gain a better knowledge 

of God’s word rather than to rely on someone else’s 

interpretation.  It cost him his life. 

Within a few years another Bible student Jan Hus 

spawned a following that rejected all teachings that were 

not biblically founded. He only survived a few short 

years having been considered a heretic by the Catholic 

Church, excommunicated, condemned by the Council of 

Constance and burned at the stake in 1415. 

These men and others were persecuted because they 

dared put their faith in the Bible rather than the teachings 

and practices of man. But persecution was not something 

new it began with the Jews, escalated by the Roman 

Emperors and continued by the Roman Catholic Church, 

who massacred thousands for owning or just reading 

God’s word. Persecution will not cease. It exists today in 

various forms – ridicule, bodily harm, property 

destruction and even death. 

Within less than fifty years from Hus’s death the 

Guttenberg press made Bibles more accessible. As the 

Bible became available, more people began to question 

the teaching, practices and interpretations prevalent at 

the time. The embers of a call for reform and a return to 

the Bible lay smoldering for another fifty years. But in 

1517 Martin Luther lit the fire when he posted his 95 

ప్రత్మ ప్టటణంలో పెద్దలను న్యమంచడ్యన్కి పౌలు కీరత లో తీత ను 
విడ్ిచిపెటయట డు. (తీత  1:5) 

ప్రత్మ ప్టటణంలో లేదయ ప్రత్మ సంఘంలో పెద్దలు న్యమంచబడ్యా రా 
లేదయ ఒక నగరం లేదయ ప్టటణంలో ఒకటి కంటల ఎకుకవ సమేిళనయలు 
ఉనయాయా లేదయ అనేది ఖచిుతంగా న్శుయంగా న్రణయించలేరు. 
పౌలు ఎఫెసస్ లో ఎకుకవ కాలం ఉనయాడన్ మనకు తెలుసు కాబటిట  
ఒకటి కంటల ఎకుకవ సమాజఞలు లేదయ హౌస్ చరిులు ఉండ్ే 
అవకాశం ఉంది. వివిధ ప్రదేశాలలో ఒకటి కంటల ఎకుకవ గుంప్ులు 
సమావేశమ ైనప్పటిక,ీ ప్రత్మ క్రైసివుల సమూహంలో పెద్దలు ఉనయారా 
లేదయ ఎఫెసస్ నగరాన్కి పెద్దలు లేదయ ప్రత్మ అసెంబ్రల  నుండ్ి పెద్దలు 
ఎఫెసస్ నగరాన్కి పెద్దలను ఏరాపటు చేసాి రా అన్ మాతరమే 
ఊహ ంచవచుు. జ్రూసలేం విష్యంలో కూడ్య అలాగన ఉంది. 
అయిత,ే జ్రూసలేంలో వేలాది మంది క్రైసివులు ఉనయారన్ మనకు 
తెలుసు. వారు ఇళలలో కలుసుకునయారు మరియు అంద్రూ కలిస  
సమావేశమయాారు; "విశావసులంద్రూ సో లోమోను సాథ వరంలో 
కలుసుకునేవారు" (అపొ సిలుల కారాములు 5: 12) [యూద్ుల 
నయయకుల హ ంస పరా రంభమయియా వరకు]. ప్రత్మ "హోమ్ చరిు" 

కోసం పెద్దలు ఉనయా లేదయ మొతిం నగరం కోసం వారు ఫెలోష ప్ లో 
మరియు ఒకరితో ఒకరు ఏకతవంలో ఏక్రక ఉదేదశాంతో విశావసుల 

ఐకా సంఘం. ఒక పెద్ద  లేదయ ఒక సమూహం పెద్దలకు ఇతర పెద్దలు 
లేదయ పెద్దల సమూహం కంటల ఎకుకవ అధ్ికారం ఉనాటుల  సూచన 
లేద్ు. thebiblewayonline.com పాఠాలను చూడండ్ి కీరసుి  చరిు 

విధులు మరియు అతన్ కాప్రులు కూడ్య కీరసుి  సరవకులు. 
 

మన్ష  కోరికలు కీరసుి  సంసథను మారుడ్యన్కి ప్రయత్మాసాి యన్ 
పౌలు ముందే ఊహ ంచయడు “మలేత  నుండ్,ి చరిు పెద్దల కోసం 
పౌలు ఎఫెసుకు ప్ంపాడు. వారు వచిునప్ుపడు, అతను వారితో 
ఇలా అనయాడు: … దేవున్ చితయి న్ా మీకు ప్రకటించడ్యన్కి నేను 
వ నుకాడలేద్ు. మమిలిా మరియు ప్రిశుదయధ తి మమిలిా 
ప్రావేక్షకులుగా [కాప్లాదయరులుగా] చేస న మంద్ను మీరు 
జఞగరతిగా చూసుకోండ్ి. అతను తన సవంత రకింతో కొనా దేవున్ 
సంఘాన్కి కాప్రులుగా ఉండండ్ి. నేను వ ళ్ళాన తరావత, కూర రమ ైన 
తోడ్ేళుా మీ మధాలోకి వసాి యనీ, మంద్ను విడ్ిచిపెటటవన్ నయకు 
తెలుసు. మీ సవంత సంఖా నుండ్ి కూడ్య ప్ురుష్ లు తలెత ి తయరు 

http://en.wikipedia.org/wiki/Humanism#cite_note-9


thesis to the door at All Saints Church in Wittenberg.  

Soon Zwingli and others followed Luther in condemning 

the current teachings, practices and unscholarly 

interpretations. They demanded reform. But reform did 

not appear possible and many who opposed the 

established Catholic Church hierarchy lost their lives. 

Soon others concluded that if their church [Catholic] 

could not be reformed, then it was time to abandon it. 

This resulted in several new religious orders being 

established based upon the teaching and practices of 

such men as Martin Luther, John Calvin and John 

Wesley to name three of the more prominent ones. Their 

followers developed from their understanding a 

standard, formulated it in writing and required all of their 

followers to comply and conform to their creed.  

Those attempting to reform the Catholic Church focused 

on changing that organization. Others focused on 

teachings of those attempting to reform the Catholic 

Church. Neither group realized that man was the 

problem who needed to ask “What must I do to return to 

God?” This question is the same question that faced the 

Children of Israel every time they broke their covenant 

with God and followed the practices of those around 

them. 

Man needed to return to God, remove all foreign 

practices and return to God’s teachings using only the 

Bible. God had already established His Church and was 

putting all in it who put their faith, trust and obedience 

in Jesus, the Christ, His beloved son. 

Some Controversial Teachings of “Church” Fathers  

1.  Unity among believers can occur only from one 

doctrinal authority – Episcopal councils – Papal 

system.  

2. The “Church” acting through the Bishop of 

Rome has authority over all Christians – church 

hierarchy established 

3.    Nothing should be done without approval of the 

Bishop. 

4.    Celebration of special days such as Easter. 

5.    Priesthood as specialized class of intermediaries 

on behalf of the Bishop – replacing Christ. 

6.   Development of Sacraments – some of Christ’s 

teachings are of more importance than others. 

7.   Created mono-episcopate where Bishops were 

appointed from an unbroken chain from apostles 

to current Bishop, Pope, who had assumed the 

title conferred upon the Emperors, Pontificus 

Maximus.  

8.   Changes in practice and form of baptism: 

a. Children baptized with parent confessing for 

them 

b. Substituting pouring for immersion 

c. Requiring specific words for baptism to be 

effective. 

9.   Called an Episcopal council to establish one 

acceptable doctrine. 

మరియు వారి తరువాత శష్ ాలను ఆకరిషంచడ్యన్కి సతయాన్ా 
వకీరకరిసాి రు. కాబటిట  జఞగరతిగా ఉండు!” (చటయట లు 20:17-18, 27-

31) 

 

మలేటస్ నుండ్ి పాల్ జ్రూసలేంకు తన ప్రయాణం 
కొనసాగించయడు. వారు యిెరూష్లేముకు వచిునప్ుపడు, వారిన్ 

చరిు మరియు అపొ సిలులు మరియు పెద్దలు సావగత్మంచయరు, 
దేవుడు వారి దయవరా చేస న ప్రత్మదయన్ా వారికి న్వేదించయరు. 
అప్ుపడు ప్రిసయుాల ప్క్షాన్కి చెందిన కొంద్రు విశావసులు లేచి 
న్లబడ్ి, “అనాజనులు సునాత్మ పొ ందయలి మరియు మోషర 
ధరిశాసాి ా న్కి లోబడ్యలి” అనయారు. ఈ ప్రశాను ప్రిశీలించడ్యన్కి 
అపొ సిలులు మరియు పెద్దలు సమావేశమయాారు. (చటయట లు 
15:4-7) 

 

క్లమ ంట్ ఆఫ్ రోమ్, ఇగనాష యస్ ఆఫ్ ఆంటియోక్ల, పాలికార్సప ఆఫ్ 
స ిరాా మరియు ఇతరుల రచనలలో చూస నటుల గా, ఎఫెస యన్ 
పెద్దలకు ఈ హెచురిక చయలా కాలం తరావత న్జమ ైంది. అనీా "ఏదో  
ఒక నగర బిష్ప్" అన్ సూచిసాి యి. వాసివాన్కి, ఇగనాష యస్ 

"బిష్ప్ రిక్ల మరియు ప రసెైుటరీ విభజన మరియు బిష్ప్ యొకక 
రాచరిక అధ్ికారం" గురించి నొకిక చెపాపడు. ఒక పెద్ద , బిష్ప్ లేదయ 
పాసటర్స పాలన బ ైబిలోల  ఎకకడ్య కన్ప ంచద్ు. 
 

ఇగనాష యస్, రోమ్ యొకక క్లమ ంట్ మరియు ఇతరులు 
విశావసుల ఐకాత ఏరపడ్యలంటల "ఒకన స దయధ ంత (ఎప సో కపరట్) 
అధ్ికారం" ఉండ్యలి అన్ న్రాధ రించయరు. “కాబటిట , ర్ండవ శతయబదం 
పరా రంభంలో, చరిు నయయకతవం రోమన్ పౌర ప్రభుతయవన్ా పో లి 
ఉంటుంది. ఈ బ ైబిల్ విరుద్ధమ ైన మారుపను సూచించడ్యన్కి 
పరా థమకంగా బయధాత వహ ంచిన ప్తయర లు ఇగనాష యస్, ఆంటియోచ 
బిష్ప్, అయినప్పటికీ అతన్ లేఖల పరా మాణికతపెై కొంత సందేహం 
ఉంది. … సాధ్యరణంగా వాసివమన్ భ్యవించే ఎన్మది ఇగనాష యన్ 

లేఖలలో (ca AD 110) అతను బిష్ప్ రిక్ల మరియు ప రస ుటరీ 
మరియు బిష్ప్ యొకక రాచరిక అధ్ికారం యొకక విభజనపెై 
ప్టుట బటయట డు, పో లుడ్యన్కి చయలా ద్ూరం వ ళుత నయాడు. బిష్ప్ 
కీరసుి తో సవయంగా [ఇగనాష యస్ మరియు క్లమ ంట్ నుండ్ి 
సపష్టంగా భినామ ైనది]. 
 



10. Combined Greek philosophical tradition with 

Christian doctrine 

11. Humans are divine souls trapped in a material 

world created by imperfect God. 

12. Receiving of direct personal knowledge beyond 

Gospel. [Montanism] 

13. Soul passes through successive stages before 

incarnation as a human and after death eventually 

reaching God. 

14. Established rules for determining biblical 

doctrines: 

What was not allowed in scripture is 

forbidden 

 

                            Versus  

 

What was not forbidden by scripture is 

allowed 

15. Established Rule of Faith where authoritative 

teachings handed down in the Catholic Church and 

scripture carry equivalent weight. 

16. Calvin adapted some of Augustine’s beliefs for his 

theology 

a. Sovereignty of God 

b. Total depravity of mankind 

c. Unconditional election 

d. Limited atonement 

e. Irresistible grace 

f. Perseverance of saints 

 

Teachings and Practices Deemed Abusive by 

Catholic Scholars 

1. Wycliffe  

a. Church owned most of the property in England 

b. Clergymen were nothing more than immoral 

landowners 

c. Pope’s assumption of authority. Pope was not 

the head of the Church, Christ is. 

d. Addition of multiple orders of leaders as only 

elders and deacons in church of the Bible 

e. Doctrine of transubstantiation 

f. Private masses  

g. Extreme unction 

h. Purgatory 

i. Sale of church offices 

j. Only the priest could own and read the Bible   

k. Common man could no own or read the bible  

2. Luther 

a. Sale of indulgencies [sale of right to sin or pay 

for privilege to sin] 

b. Purgatory 

c. Doctrine of transubstantiation 

d. Worship of saints 

e. Sacraments 

f. Pope or Church did not constitute final authority 

for a Christian   

3. Zwingli 

a. Church involvement in government 

b. Fasting during lent 

చరిు యొకక కాప్రులు అతన్ సంరక్షణలో ఉంచబడ్ిన వారిన్ 
మేప్ుకోవాలి; అనగా, వారు ఎవర్రనయ గాయప్డ్యా రా, శత ర వులచే 
దయడ్ి చేయబడ్ిందయ, ద్ూరమ ైనయ, ఆకలితో లేదయ దయహంతో ఉనయారా 
మరియు వారి అవసరాలను తీరాులి. ఇది ద్ూరం నుండ్ి 
చేయలేము. ఇది యియసులాగా మరియు మనప్టల  ఆయనకునా 
పరరమ కంటల మ రుగాగ  తెలిస న మరియు వారిన్ పరరమంచే వాకిి యొకక 
సున్ాతమ ైన సంరక్షణ అయి ఉండ్యలి. 

 

 

 

అధ్యాయం 5 

 

మధా (చీకటి) యుగం 

476 – 1517 కీర.శ 

 

రోమన్ చరిున్ అనామత రోమన్ చకరవరిి కానయ్టంటెైన్ తన 
సామాాజఞాన్ా ఏకీకృతం చేయడ్యన్కి 325 ADలో కౌన్్ల్ ఆఫ్ 

న ైస యాలో సాథ ప ంచయడు. ఇది వ ంటనే సామాాజా ప్రభుతవం యొకక 
అన్ా సాథ యిలలో విసిృతమ ైన ప్రభ్యవాన్ా సాధి్ంచింది. 476 ADలో 
ప్శుమ రోమన్ సామాాజాం ప్తనంతో కానయ్టంటెైన్ రోమన్ చరిు 
రోమన్ కాాథలిక్ల చర్సు గా రూపాంతరం చెందింది మరియు ఐరోపాలో 
అతాంత శకిివంతమ ైన రాజకీయ శకిిగా మారింది. కాబటిట , దయదయప్ు 
1,000 సంవత్రాల పాటు భూసావమా వావసథతో మరియు 
నేరుుకునే అవకాశం లేకపో వడంతో, ర్రత  ప్రజఞనీకం శకిివంతమ ైన 
చరిు సో పానకరమం మరియు దయన్ మద్దత దయరులెైన ప్రభువులు, 
పాలకులు మరియు రాజులను సవాలు చేయలేకపోయింది. 
 

సుమారు 1200 AD బ ైబిల్ నమేి క్రైసివులు కాథలిక్ల చరిు యొకక 
అధ్ికారిక బ ైబిల్ వివరణలు, బో ధనలు మరియు అభ్యాసాలను 
సవాలు చేయడం పరా రంభించయరు. వారు మతభరష్టంగా భ్యవించిన 
రోమ్ చరిు నుండ్ి తమను తయము వేరు చేసుకునయారు. 
ప్రావసానంగా, వారు బలీయమ ైన సంభ్యవా ముప్ుపగా 
ప్రిగణించబడ్యా రు. ఈ గరహ ంచిన ముప్ుపను తొలగించడ్యన్కి వివిధ 
సాథ యిల తీవరతలో హ ంసను సాథ ప ంచయరు మరియు శతయబయద లుగా 
కొనసాగించయరు. 
  



c. Use of images (Icons) within stages of worship 

d. Corruption within church hierarchical structure 

e. Prohibition of marriage in clergy 

 

Some Teachings and practices of Reformers  

1. 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 

2. Luther 

1. Bible alone constitutes final authority for a 

Christian 

 

 

వాలెా న్్యనుల  (సుమారు 1179) 

తొలి వాలెా న్్యనుల  కాఠినాం, ప్బిల క్ల ను 
విశవస ంచయరుప్రబో ధ్ిసుి నయారుమరియు లేఖనయల వాకిిగత 
అధాయనం. ఈ విభ్యగం 12వ శతయబదం చివరలో ప్ూర్స మ న్ ఆఫ్ 
లియోన్్ గా ఉద్భవించింది, [ఫరా న్్] బయాండ్ న్రవహ ంచిందిపసటర్స 
వాలోా , ఒక సంప్నా వాాపారిలియోన్, అతను 1177లో తన ఆస ిన్ 

విడ్ిచిపెటయట డు మరియు అపో సోట లిక్ల బో ధ్ించడ్యన్కి 
వ ళ్ీాడుపరద్రికంప్రిప్ూరణతకు మారగంగా. 1179 లో, వారు రోముక 
వ ళ్ీల రు, అకకడపో ప్ అలెగాజ ండర్స IIIవారి జీవితయన్ా ఆశీరవదించయరు 
కానీ సాథ న్క మతయధ్ికారుల నుండ్ి అనుమత్మ లేకుండ్య 
బో ధ్ించడ్యన్ా న్షరధ్ించయరు. వారు అవిధ్ేయత చూపారు మరియు 
లేఖనయల గురించి వారి సవంత అవగాహన ప్రకారం బో ధ్ించడం 
పరా రంభించయరు. రోమన్ కాథలిక్ల చరిు అసాధ్యరణమ ైనదిగా 
భ్యవించి, వారు అధ్ికారికంగా ప్రకటించబడ్యా రుమతోనయిద్ులుకొన్ా 
శతయబయద ల పరా రంభంపసడ్ించడంఆ శాఖను దయదయప్ు నయశనం చేస ంది. 
en.wikipedia.org/wiki/Waldensian 

11వ శతయబయద న్కి, కీరసుి  రాజాం యొకక మారుబడ్ిన సంసకరణను 
సాథ ప ంచడ్యన్కి కాథలిక్ల చరిు యొకక ఉతయ్హంతో, రోమన్ పో ప్ లు 
ఒక కొతి సాధనయన్ా ఉప్యోగించడం పరా రంభించయరు -- కూర సరడ్్. 
మొద్ట, కూర సరడ్ లు జ్రూసలేం మరియు "ప్వితర భూమ"న్ 
జయించడమే తమ లక్షాం. కూర సరడరల మారాగ లోల , వేలాది మంది 
అమాయక పౌరులు (ముఖాంగా యూద్ులు) అతయాచయరాన్కి 
గురయాారు, దోచుకునయారు మరియు చంప్బడ్యా రు. అయితే, 
కాలకరమేణయ, ఐరోపాలోనే ఆధ్యాత్మిక వాత్మరనకతను అణిచివేసరంద్ుకు 
కూర సరడ్ భ్యవన మారుబడ్ింది. మరో మాటలో చెపాపలంటల, బ ైబిల్ 
నమేి క్రైసివుల మొతిం సంఘాలను ఊచకోత కోసర ఉదేదశంతో 
సెైనయాలు లేవన తిబడ్యా యి. 

అలిుజ్న ్స్లేదయ కాథర్స్ (సుమారు 1200) 

[పో ప్] ఇనోాసెంట్ III బ ైబిల్ నమేి అసమిత్మవాద్ులు 
అవిశావసుల కంటల (సారసెన్్, ముస ల ంలు మరియు టర్సక్) 
అధ్యవనాంగా ఉనయారన్ నమాిడు, ఎంద్ుకంటల వారు ... యూరప్ 
యొకక ఐకాతను బ దిరించయరు. కాబటిట  ఇనోాసెంట్ III వారిన్ 
న్రూిలించడ్యన్కి "కూర సరడ్ లను" సాపన్ర్స చేశాడు. పో ప్ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Preacher
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Waldo
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Waldo
http://en.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://en.wikipedia.org/wiki/Poverty
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Alexander_III
http://en.wikipedia.org/wiki/Heresy
http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Inquisition


ఇనోాసెంట్ (ఏం పరరు!) లూయిస్ VIIన్ అతన్ కోసం చంప్మన్ 

ప లిచయడు మరియు అతన్కి సహాయం చేయమన్ అతను రనమండ్ 
VIన్ కూడ్య ఆదేశంచయడు. 

ద్క్షిణ ఫరా న్్ లోన్ అలిుజ్న ్స్ లేదయ కాథర్స లు సాధ్యరణంగా 
ఫరా న్్ లోన్ ఇతరులకనయా ఎకుకవ విదయావంత లుగా మరియు 
సంప్నుాలుగా ప్రిగణించబడ్యా రు. పో ప్ తన శాసనయలను 
పాటించనంద్ున వారిన్ మతవిశావసులుగా ముద్ర వేశారు. వారు 
తమ బ ైబిళలను కలిగి ఉనయారు మరియు చదివారు, వీటిన్ 
ప్ూజఞరులు మాతరమే చేయడ్యన్కి అధ్ికారం కలిగి ఉనయారు. 
1209వ సంవత్రంలో, కాథలిక్ల చరిు తోటి యూరోప యనుల  
కిరస టయనలకు వాత్మరనకంగా తన పో రాటయన్ా పరా రంభించింది. పో ప్ 
ఇనోాసెంట్ యొకక ఆదివారం ఉద్యం సందేశాలలో వారిన్ "పాత 
సరాపన్కి సరవకులు" అన్ పరరొకనయారు. న్రాయుధులెైన ప్రజలపెై 
కత ి లు ద్ూసరి , హంతకులకు సవరగప్ు రాజఞాన్ా వాగాద నం చేశాడు 
ఇనోాసెంట్. కుటుంబయలలో నడ్ిచే కాథరిజం యొకక విధవంసం 
ఎంతగా ప్ూరియింది, ఇప్ుపడు కూర సరడ్ అనేది యూరప్ యొకక 
మొద్టి మారణహోమంగా చరితరకారులచే ప్రిగణించబడుత ంది. 
quintessentialpublications.com/twyman/?page_id=10 

1209 AD జూలెైలో సనయతన కాథలికుకల సెైనాం, బహుశా కాథర్స్ 
కూర సరడ్ లో భ్యగం ఫరా న్్ లోన్ బ జియర్స్ నగరంపెై దయడ్ి చేస  60,000 

మంది న్రాయుధ పౌరులను హతా చేస , ప్ురుష్ లు, మహ ళలు 
మరియు ప లలలను చంపారు. నగరం మొతిం తొలగించబడ్ింది 
మరియు కాథలికుకలు మరియు "మతవిశావసులు" కూడ్య 
చంప్బడుత నయారన్ ఎవర్రనయ ఫ రాాద్ు చేస నప్ుపడు, పాప్ల్ 
లెగటలట్ లు వారిన్ చంప్డం కొనసాగించమన్ మరియు దయన్ 
గురించి చింత్మంచవద్దన్ చెపాపరు "ప్రభువు తన సవంతమన్ 
తెలుసు." 

మనరావలో, 14,000 మంది క్రైసివులు మంటలోల  చన్పోయారు 
మరియు "విశావసులు [కాథలిక్ల లు]" "మతవిదోరహుల" చెవులు, 
ముకుకలు మరియు పెద్వులు నరికివేయబడ్యా రు. ఒక గమన్క: 
వ బ సటర్స్ II నూా రివర్స సెైడ్ యూన్వరిశటీ డ్ిక్షనరీ ప్రకారం, ఇది 
మతవిశావస : "వివాదయసపద్ అభిపరా యాలను కలిగి ఉనావాడు 



లేదయ సమరిథంచేవాడు, esp. రోమన్ కాథలిక్ల చరిు యొకక 

అధ్ికారికంగా ఆమోదించబడ్ిన స దయధ ంతయన్ా బహ రంగంగా 
వాత్మరనకించే వాకిి." 

బ ైబిల్ ను విశవస ంచే వారి బద్ధ  శత ర వులపెై జరిగిన కాథలిక్ల 
ద్ురాగతయల సుదదరఘమ ైన మరియు ద్ురభరమ ైన చరితర నుండ్ి ఇవి 
ఉదయహరణలు. బ ైబిల్ విశావసుల ప్టల  మరింత అధ్యవనాంగా 
వావహరించడం అనేది విచయరణ అన్ ప లువబడ్ే రకిపాతమ ైన 
కాథలిక్ల చరితరలో ఆ ద్శలో ఉంది. పో ప్ అలెగాజ ండర్స IV 1254లో 
ఇటలీలో విచయరణ కారాాలయాన్ా సాథ ప ంచయడు. మొద్టి 
విచయరణకరి డ్ మన్క్ల, ఒక సెపయిన్ దేశసుథ డు, అతను డ్ మన్కన్ 
సనయాసుల కరమాన్ా సాథ ప ంచయడు. 

1200 నుండ్ి 1500 వరకు విచయరణపెై పాప్ల్ ఆరిాన న్్ ల యొకక 
సుదదరఘ శరరణి, తీవరత మరియు కూర రతవం మరియు మతవిశావశాల 
ప్టల  వారి మొతిం విధ్యనం, విరామం లేకుండ్య కొనసాగుత ంది. 
ఇది కఠినమ ైన స థరమ ైన శాసన వావసథ : ప్రత్మ పో ప్ తన ప్ూరీవకుల 
ప్రికరాలను ధృవీకరిసాి డు మరియు మ రుగుప్రుసాి డు. 
విశావసంలోన్ ప్రత్మ వాతయాసాన్ా ప్ూరిిగా న్రూిలించడం కోసం 
అనీా ఒకన వ ైప్ుకు న్రనదశంచబడ్యా యి... విచయరణ క్రైసివ నయాయం 
మరియు మన పొ రుగువారి ప్టల  పరరమ యొకక సరళమ ైన 
సూతయర లకు విరుద్ధంగా ఉంది మరియు ప్ురాతన చరిులో 
విశవవాాపి్ భయానకతతో త్మరసకరించబడ్ింది. డి్ 

విచయరణ ప్ూరిిగా మరియు ప్రతేాకంగా ఒక కాథలిక్ల సంసథ ; 
ఐరోపాలోన్ రోమన్ కాథలిక్ల నమికాలు మరియు అభ్యాసాలకు 
భినాంగా ఉనా ప్రత్మ మానవుడ్ిన్ న్రూిలించే ఉదేదశాంతో ఇది 
సాథ ప ంచబడ్ింది. ఇది ఫరా న్్, మలన్, జ్నీవా, ఆరగాన్ మరియు 
సారాిన్యా నుండ్ి పో లాండ్ (14వ శతయబదం) మరియు తరువాత 
బో హేమయా మరియు రోమ్ (1543) వరకు వాాప ంచింది. ఇది 
1820 వరకు సెపయిన్ లో రద్ుద  చేయబడలేద్ు. E 

mtc.org/inquis.html 



ఎపసటర్స S. రుకాిన్, Ph.D.; ది హ సటరీ ఆఫ్ ది నూా 
టెసటమ ంట్ చర్సు (బ ైబిల్ బిలీవర్స్ బుక్ల సోట ర్స; 

పెన్కోలా, ఫో్ల రిడ్య; 1 1989) 

డి్JH ఇగాాజ్ వాన్ డో్లింగర్స; పో ప్ అండ్ ది కౌన్్ల్ 
(లండన్, 1869); డ్ేవ్ హంట్ లో 
ఉద్హరించబడ్ినటుల గా, ఎ ఉమ న్ ర్రడ్్ ది బ్రస్ట  

ఇపసటర్స S. రుకాిన్, Ph.D.; op cit. 

 

జఞన్ వికెిఫ్ (1328-1384) 

వికెిఫ్ ఒక ఆంగె మతనధికవర్ి, అతను తన జీవితంలో ఎకుకవ భ్యగం 
ఆక్్ ఫరా్స లో చదువుకున్నాడు మర్ియు బో ధించనడు. ఈ కవలంలో 
ర్ోమన్ చర్ిి ఇంగ్వె ండ్ మర్యిు యూరప లోని చనలా ఆస్మతని కల్ఫగ్ి 
ఉంది మర్ియు మతనధికవరులు అనైె్తిక మర్ియు నిజఞయతీ లేని 
భూ యజమానులు మాతిమే కవదు, ఫల్ఫతంగ్వ పిజలు అధిక భ్యరం 
పడుతున్నారు. 
 

1376లో వికెిఫ్ స్మవిల్ డొమినియన్ గుర్ించి ర్వశ్వరు. మతపరమ ైన 
న్నయకతనానికి నైె్తిక ఆధనరం (అరికులందరూ మంచి వాకుత లుగ్వ 
ఉండనల్ఫ) అని అందులో పికటించనడు. చనలా భూమి యొకక 

యాజమానాం సమసా యొకక మూలం [ఇద ిబహుశ్వ అధికవర్వనికి 
సమానం కవవచుి]. జఞన్ ఆఫ్ గ్ ంట, ఆ సమయంలో మ ైనర్స 
అయన ర్ిచరా్స IIకి ర్వజుగ్వ వావహర్ిసూత , "అరికతనానిా శుదిధ  
చేయడననిక"ి ర్ోమన్ చర్ిిని దనని ఆస్మత  నుండి ఉపశమనం ప ందడం 
పటె సంతోషమంచనడు. ఇది వికెిఫ్ ఇంగ్రెష్ ర్వయల్ రక్షణను కూడన 
ఇచిింది మర్ియు 1378 ADలో చర్ిి సంసకరణకు దనర్ితీస్మంది. 
 

వికెిఫ్ కవథల్ఫక్ స్మదనధ ంతం, పో ప యొకక అధికవరం మర్ియు 
టయి న్బయ ట్ంటియేషన్ స్మదనధ ంతనలు, పెైైవేట మాస్, డబుు కోసం 
విపర్రతమ ైన చరా (ర్ోగులకు అభిషేకం చేయడం, జనమ్్ 5:14, 15 

నుండి) మర్ియు పిక్ాళ్న మొదల ైనవవటిని వాతిర్నకించనడు. అతను 
తన రచనలలో ఇలా న్ొకిక చపెవపడు: 

a. పో ప చర్ిికి అధిపతి కవదు, కీరసుత ! 
b. పో ప కీరసుత  వాతిర్నకి! 

c. చర్ిిలో అధికవరుల యొకక ర్్ండు ఆదేశ్వలు మాతిమ ే
ఉన్నాయ: పెదిలు మర్ియు డీకనుె . 



d. బ ైబిల్, చర్ిి కవదు, మనిషమకి ఏక్రక అధికవరం. 

e. చర్ిి కొతత  నిబంధన నమూన్నను అనుసర్ించి తిర్ిగ్ి నమూన్న 
చేసుకోవవల్ఫ. 

 

తూరుప ర్ోమన్ సవమాా జాం పతన్ననికి 71 సంవత్ర్వల ముందు 
1382లో, అతను మొదట ిఆంగె బ ైబిల్ ను పిచుర్ించనడు. 1428లో, 
అతను మరణణంచిన నలభ్ ై న్నలుగు సంవత్ర్వల తరువవత, కవథల్ఫక్ 
చర్ిి అతనిా మతవిశ్వాస్మ అని ఖండించింది, అతని ఎముకలను 
తవిా, వవటిని నగరం వెలుపల తీసుకువెళె్ల కవల్ఫివేస్మంది. 
 

చౌసర్స (స . 1343 - 1400) 

జఞఫీి చౌసర్సఒక ఆంగల రచయిత, 

కవి,తతవవేతి,బూారోకార ట్,సభికుడుమరియుదౌతావేతి. చౌసర్స 
సరాహ త డు మరియు పో ష్కుడుజఞన్ ఆఫ్ గౌంట్1వ డూాక్ల ఆఫ్ 
లాంకాసటర్స, డూాక్ల ఆఫ్ అకివటెైన్ [బహుశా వికిలఫ్ కాలంలో ఇంగలండ్ 
రాజు లేదయ పాలకుడు] అతను చయలా రచనలు రాస నప్పటికీ, 
అతను తన అసంప్ూరిిగా గురుి ంచుకోబడ్యా డు.ఫరరమ్ కథనం ది 
కాంటరురీ టలల్్,వద్ద  కనథడరల్ కు వ ళ్ళల  మారగంలో కలిపత యాత్మరకులు 
చెప పన కథల సమాహారంకాంటరుర.ీ కొన్ాసారుల  తండ్ిర అన్ 
ప లుసాి రుఆంగల సాహ తాం, చౌసర్స కళ్ీతిక చటటబద్ధతను 
ప్రద్రిశంచిన మొద్టి రచయితగా కొంతమంది ప్ండ్ిత లచే ఘనత 
పొ ందయరు.వాావహారికంలో ఆంగల భ్యష్, ఫెరంచ కంటల లేదయలాటిన్. 

చౌసర్స తన మూలమ ైన మానవతయవాద్ులను ఎకుకవగా 
ఆకరిషసాి డుబొ కాస యో.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Chaucer 

  

జఞన్ హస్ (1372 – 1415) 

యొకక బో ధనల దయవరా జఞన్ హుస్ ప్రభ్యవితమయాాడుజఞన్ 
వికిలఫ్. ఇంగలండ్ లో వికిలఫ్ చేస నటలల  బో హేమయాలోన్ చరిున్ 
సంసకరించయలన్ అతను ప్రత్మపాదించయడు. అతన్ అనుచరులు 
కొంద్రు అంటయరుహుసెై్ట్్, [వీరు సామాజిక సమసాల దయవరా 
పరరరనప ంచబడ్యా రు మరియుచెకాజ తీయ అవగాహన 

(wikipedia.org/wiki/Hussite)] అయితే మరింత తీవరమ ైన 
అనుచరులను ప లుసాి రుటయబో ర్రట్్. టయబో ర్రట్ లు బ ైబిల్ గా 
సాథ ప ంచబడన్ అన్ా బో ధనలను త్మరసకరించయరు. 1450లో, 
టయబో ర్రట్ లలో కొంద్రు బో హేమయన్ బరద్ర్సా అన్ ప లువబడ్ే ఒక 

http://en.wikipedia.org/wiki/Philosopher
http://en.wikipedia.org/wiki/Bureaucracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Noble_court
http://en.wikipedia.org/wiki/Diplomat
http://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Gaunt
http://en.wikipedia.org/wiki/Frame_narrative
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Canterbury_Tales
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Canterbury_Tales
http://en.wikipedia.org/wiki/Canterbury
http://en.wikipedia.org/wiki/English_literature
http://en.wikipedia.org/wiki/Vernacular
http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin
http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Boccaccio
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wycliffe
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wycliffe
http://en.wikipedia.org/wiki/Hussite
http://en.wikipedia.org/wiki/Taborites


సమూహాన్ా సాథ ప ంచయరు. దిమొరావియన్ చరిుమొద్టి పొర టెసటంట్ 
ఆకరషణీయమ ైన కమూాన్టీలలో ఒకటి. దిరోమన్ కాథలిక్ల 
చరిుహుస్ బో ధనలను మతవిశావశాలగా ప్రిగణించయరు. అతను 
ఉనయాడుబహ ష్కరించయరు1411లో, ఖండ్ించయరుకౌన్్ల్ ఆఫ్ 
కానయ్టన్్, మరియుద్హనం చేశారు1415లో 43 సంవత్రాల 
వయసు్లో. 

హుస్ కీలక సహకారం అందించయరుపొర టెసటంటిజం, వీరి బో ధనలు 
యూరప్ మరియు ఇతర రాషాట ా లపెై బలమ ైన ప్రభ్యవాన్ా 
చూపాయిమారిటన్ లూథరాి ను. దిహుసెై్ట్ వారూ్ుథరన్ 
సంసకరణలో ఇటువంటి ప్రిణయమాలు జరగడ్యన్కి దయదయప్ు ఒక 
శతయబదం ముంద్ు బో హేమయా రాజాంలో సంసకరించబడ్ిన చరిుకి 
అనుమత్మంచిన బయసెల్ కాంపాక్లట్ ఫ్ఫలితంగా వచయుయి. 
en.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus 

 

ఇతర కవథల్ఫక్ పదధతులు కూడన ఉన్నాయ: 
a. స్మమోనీ - చర్ిి కవర్వాలయాలు అతాధిక ధరకు 

అముిడయాాయ, అతాంత అనుచితమ ైన వాకుత లు బిషప లు 
మర్ియు మఠవధిపతులు [బిషప కంటే తకుకవ అధికవరం 
ఉనా మఠవనికి అధిపతి] కవవడననికి వీలు కల్ఫపంచనరు. 
 మధాయుగ మరి్యు ఆధునిక చరి్తి, మ ైయర్స్, p.115116 

 

b. విలాసవలు - క్షమాపణ కొనుగ్ోలు, ఇపుపడు మర్ియు మరణం 
తర్వాత. ర్ోమ్ తో మార్ిోన్ లూథర్స విడిపో వడననికి జఞన్ ట ట ిల్ 
యొకక విలాసవల వికరయం ఒక సందరభం - 1517. ర్ోమన్ 
బో ధన పికవరం, పిక్ాళ్న నరకంతో సమానంగ్వ ఉంటుంది, అది 
మాతిమే ఎకుకవ కవలం ఉండదు, కవనీ అందరూ దనని గుండన 
వెళ్ళళల్ఫ. పో ప ఈ బయధలను తగ్ిగంచడననికి లేదన తగ్ిగంచడననికి 

అధికవరం మర్ియు శకిత కల్ఫగ్ి ఉన్నారని పరే్ొకన్నారు. ఇది 
పో ప్ పవసకల్ I (817824) మర్ియు జఞన్ VIII (872882) 

లతో పవిరంభమ ైంది మర్ియు చనలా లాభదనయకంగ్వ మార్ింది. 
ఇది "పవపవనికి ఆధికాతను వికరయంచే" మారగంగ్వ మార్ింది. 
 హాలీస్ బ ైబిల్ హాాండ్ బుక్, 

p.787therestorationmovement.com/lessons/chlesson03.htm 

 

పసటర్స చెలికిక (c. 1374 - 1460) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Moravian_church
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholic_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholic_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Excommunicated
http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Constance
http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Constance
http://en.wikipedia.org/wiki/Burned_at_the_stake
http://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther


Petr Chelčický ఒకక్రైసివుడుమరియు రాజకీయ నయయకుడు 
మరియు రచయితబొ హేమయా. అతన్ ఆలోచనయ ప్రభ్యవం 

ప్డ్ిందథియమస్ ఆఫ్ స టటీా,జఞన్ వికిలఫ్,జఞన్ హస్, మరియు 
వాలెా న్్యన్ సంప్రదయయం. 
 

అనే విష్యాలోల  బలప్రయోగం చేసుి నయారన్ 
విమరిశంచయరువిశావసం. క్రైసివుడు కష్టప్డ్యలన్ ఆయన 
బో ధ్ించయడుధరింతన సొ ంతసరవచయి సంకలపం, అతను ఇతరులను 
మంచిగా ఉండమన్ బలవంతం చేయకూడద్ు మరియు 
మంచితనం సవచింద్ంగా ఉండ్యలి. క్రైసివుడు పరరమంచయలన్ అతను 
నమాిడుదేవుడుమరియు ఒకరి పొ రుగువారు, మరియు 
బలవంతం దయవరా కాకుండ్య ప్రజలను మారుడ్యన్కి ఇదే మారగం. ఏ 
రకమ ైన బలవంతం అయినయ చెడు అన్, మరియు క్రైసివులు 
రాజకీయ అధ్ికార పో రాటయలలో పాలొగ నకూడద్న్ అతను చెపాపడు. 
 

చెలికిక్ల యొకక బో ధనలు తరువాత ససవకరించిన ఆలోచనలను 
కలిగి ఉనయాయిమొరవియనుల ,అనయబయప టసుట లు,కనవకర్స్, 
మరియుబయప టసుట లు. అతను 
మొద్టివాడుశాంత్మకాముకుడుయొకక రచయితప్ునరుజీజవనం, 

ముంద్సుి ఎరాసిసిరియుమ నోా సెైమనయ్ాదయప్ు 100 

సంవత్రాల వరకు. 
 en.wikipedia.org/wiki/Anabaptist 

 

ఎరాసిస్ (1466 – 1536) 

ఎరాసిస్ “డచ [మానవవాద్ులు] ప్ండ్ిత డు మరియు 
అసాధ్యరణంగా తెలివ ైన విదయారిథ. అతను చరిు ఫాద్ర్స్ పెై 
అధాయనయల శరరణిన్ సవరించయడు, ఇది కొతి న్బంధన నమూనయ 
నుండ్ి న్ష్రరమణ యొకక పరా రంభ చరితరను అంద్ుబయటులోకి 
తెచిుంది. అతను మొద్టి ముదిరత గీరకు కొతి న్బంధనను కూడ్య 
సవరించయడు మరియు జ్రోమ్ కాలం నుండ్ి కాథలిక్ల చరిులలో 
స రరప్ుర్స యొకక వచనంగా ఉప్యోగించబడ్ిన లాటిన్ వలేగ ట్ 
యొకక అసమరథతను బహ రగతం చేశాడు. ఎరాసిస్ కాథలిక్ల చరిుపెై 
తన విమరశలలో ఎగతయళ్ళన్ విసిృతంగా ఉప్యోగించినప్పటికీ, 
అతను సంసకరణ యొకక శకిివంతమ ైన కారాకరమాన్ా 
పరా రంభించలేద్ు. అయిత,ే అతను ఇతర ప్ురుష్ లు ఉప్యోగించే 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christian
http://en.wikipedia.org/wiki/Bohemia
http://en.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_%C5%A0t%C3%ADtn%C3%BD_ze_%C5%A0t%C3%ADtn%C3%A9ho
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Wycliffe
http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
http://en.wikipedia.org/wiki/Faith
http://en.wikipedia.org/wiki/Righteousness
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_will
http://en.wikipedia.org/wiki/God
http://en.wikipedia.org/wiki/Moravian_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Anabaptist
http://en.wikipedia.org/wiki/Quaker
http://en.wikipedia.org/wiki/Baptists
http://en.wikipedia.org/wiki/Pacifist
http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance


చయలా ప్దయరాథ లను సరఫ్ఫరా చేశాడు. ఎరాసిస్ లూథర్స పొ దిగిన 
గుడుా  పెటయట డన్ చెప్పబడ్ింది.ది ఎటరాల్ కింగ్ డమ్, FW మాటరక్ల్, p 229 

 

మాకియవెలె్ఫ(1469 – 1527) 

"హయామన్జం ఇన్ ది ఎక్ల్ టీరమ్ అనేది ది ప రన్్ పరరుతో 
మాకియవ లిల యొకక రచన. ఈ మానుావల్ లో అతను ఇలా 
పరరొకనయాడు: 
a. విజయవంతమ ైన యువరాజు మతం మరియు నీత్మ యొకక 
అన్ా ప్రిగణనలను ప్కకన పెటయట లి. 

b. అతను మతప్రమ ైనదిగా కన్ప ంచడం మరియు అదే 
సమయంలో మోసాన్ా ఉప్యోగించడం సర్రనది. 

c. అతను అవసరమ ైనప్ుపడు న్రాద క్షిణాంగా ఉండవచుు. 
d. న ైత్మకత యొకక ర్ండు ప్రమాణయలు ఉనయాయి - ఒకట ి
యువరాజు మరియు మరొకటి దేశాన్కి. 

e. కృతజాత లేన్, అస థరమ ైన, మోసప్ూరిత మరియు అతయాశతో 
ఉనాంద్ున యువరాజు ప్రజఞనీకాన్ా అప్నమికం చేయాలి. 

f. దదన్ ప్రకారం, యువరాజు ప్రజలకు తయను చేస న వాగాద నయలను 
న రవేరుడ్యన్కి కటుట బడ్ి ఉండకూడద్ు. 

g. అధ్ికారంలో రాష్ట ంా అత ానాతమ ైనద్న్, దయన్న్ తయారు చేస  
ప్టిష్టంగా ఉంచుకోవాలన్ ఆయన ఉదయఘ టించయరు. 

 

ఇంద్ులో అతను న్రంకుశతవ సూతయర న్ా ప్రత్మపాదించయడు. … 
ముసో ్లినీ తన డ్యకటరనట్ కోసం 'మలిటరీ ఐడ్ియాస్ ఆఫ్ 
మాకియవ లీల 'పెై ప్రిశోధనను రాశాడు.ది ఎటరాల్ కింగ్ డమ్, FW 

Mattox, p. 236  
  
 

మానవతనవవదం మర్ియు/లేదన మానవతనవవదులు 
మానవతనవవదులుమూలాలు శతయబయద ల కిరతం 

ఉనయాయిదిప్ునరుజీజవనం. 
  

గ్రరకు మానవతనవవదం 

ఆరవ శతయబదం BCEసరవదేవతలు(అనేక దేవుళలను నమేి 
వాకిి)థేల్్ ఆఫ్ మలేటసిరియుకోలోఫో న్ యొకక 
జ్నోఫరన్తరువాత్మ గీరకు మానవతయవాద్ ఆలోచనకు మారాగ న్ా స ద్ధం 
చేస ంది. "మమిలిా తెలుసుకోండ్ి" అనే మాగిజమ్ ను సృష టంచిన 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pantheists
http://en.wikipedia.org/wiki/Thales_of_Miletus
http://en.wikipedia.org/wiki/Xenophanes_of_Colophon
http://en.wikipedia.org/wiki/Xenophanes_of_Colophon


ఘనత థేల్్ కు ఉంది. జ్నోఫాన స్ తన కాలప్ు దేవతలను 
గురిించడ్యన్కి న్రాకరించయడు మరియు విశవంలో ఐకాత సూతరం 
కోసం దెైవాన్ా కనటయయించయడు. … ఈ అయోన్యన్ గీరకులు ఏదెైనయ 
ఆరోప ంచిన అతీందిరయ రాజాం నుండ్ి విడ్ిగా అధాయనం 
చేయడ్యన్కి ప్రకృత్మ అంద్ుబయటులో ఉంద్న్ గురిించిన మొద్టి 
ఆలోచనయప్రులు. … మూడవ శతయబదం BCEలో,ఎప కుారసొ ాకక 
సంక్షిపి్ ప్ద్జఞలాన్కి ప్రస దిధ  చెందయడుచెడు యొకక సమసా, 
మరణయనంతర జీవితంపెై నమికం లేకపో వడం మరియు 
సాధి్ంచడ్యన్కి మానవ-కనందదరకృత విధ్యనయలుయుడ్ెైమోన్యా (గీరకు 
అంటల ఆనంద్ం). 
 

పవిచీన ఆస్మయా మానవతనవవదం 

మానవాతీతయన్ా త్మరసకరించిన మానవ-కనందదరకృత తతవశాసింీ 
మరియు అతీందిరయ విష్యాల ప్టల  సందేహాసపద్ వ ైఖరిన్ 

ఇంద్ులో చూడవచుు: 
a.) 1000 BCEలోలోకాయతభ్యరతీయ తతవశాసిీ వావసథ  

(తయత్మవక సంశయవాద్ంమరియు మతప్రమ ైన 
ఉదయససనత) 

బి.) 6వశతయబదం BCE లోటయవోయిసావద్ం (న ైత్మకత యొకక 
వావసథకనూయూష యన్సుట లు)  

c.) అలాగన 6వ శతయబదం BCEలో,గౌతమ బుద్ుధ డు, ఆతి లేదయ 
ఆతికు చెందినది ఏదద న్జంగా మరియు న్జంగా ఉన్కిలో 
ఉండద్ు కాబటిట , ఆతి ఇకపెై శాశవతంగా, స థరంగా, 
మారకుండ్య జీవిసుి ంది, అవును శాశవతంగా ఉంటుంది: 
ఇది ప్ూరిిగా మరియు ప్ూరిిగా మూరఖమ ైన స దయధ ంతం 
కాదయ?[18] 

డనంటే(c.1265 – 1321) 

డనంటే అల్ఫఘీర్ిఒకఇటయలియనొాకక కవిమధా యుగం. అతను 
వరా సాడుడ్ివ ైన్ కామ డ్ీ, న్జఞన్కి రచయితచే Commedia అన్ 
ప లిచేవారు మరియు తరువాత Divina అన్ మారుపరరు 
పెటయట రుబొ కాస యో, [ఎప్ునరుజీజవనోద్ామ మానవతయవాది(1313-

1375)] తరచుగా సవరప్రచబడ్ిన గొప్ప సాహ తా రచనగా 
ప్రిగణించబడుత ందిఇటయలియన్ భ్యష్మరియు ప్రప్ంచంలోన్ ఒక 
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కళ్ీఖండంసాహ తాం. [సాధ్యరణంగా సాహ తా రచనలు ఇటయలియన్ 
కాకుండ్య కాల స కల్ లాటిన్ లో వరా యబడ్యా యి.] 

 

దిడ్ివ ైన్ కామ డ్ీడ్యంటల యొకక ప్రయాణయన్ా 

వివరిసుి ందినరకం(ఇన యరోా),ప్రక్షాళన(ప్ురగటరరియో), 
మరియుసవరగం(పారడ్ిసో ), మొద్ట రోమన్ కవిచే మారగన్రనదశం 
చేయబడ్ిందవిరిజల్ఆపెై దయవరాబ్రటెైసీ్. ఆ ప్ద్ం "హాసాం," 

సాంప్రదయయిక కోణంలో, కరమబద్ధమ ైన విశవంపెై నమికాన్ా 
ప్రత్మబింబించే రచనలను సూచిసుి ంది, దదన్లో సంఘటనలు 
సంతోష్కరమ ైన లేదయ "సరదయ" ముగింప్ు వ ైప్ు మొగుగ  చూప్డమే 
కాకుండ్య, పరా విడ్ెన్షయల్ సంకలపం దయవరా ప్రభ్యవితమ ైన ముగింప్ు 
అన్ా విష్యాలను అంత్మమంగా మంచిగా ఆదేశసుి ంది. హెల్ 
నుండ్ి సవరాగ న్కి తీరథయాతర యాత్మరకుల న ైత్మక గంద్రగోళంతో 
మొద్లెై భగవంత న్ ద్రశనంతో ముగుసుి ంది. 

ప్ునరుజీజవన మానవతయవాద్ం, 

1806లో జరిన్ పాఠశాలలు అందించే కాల స కల్ పాఠాాంశాలను 
వివరించడ్యన్కి హయామన్సిస్ 
ఉప్యోగించబడ్ింది.ప్ునరుజీజవన మానవతయవాద్ంఇటలీలో వృదిధ  
చెందినది సాంప్రదయయిక గీరకు మరియు లాటిన్ అభ్యాసాలను 
ప్ునరుద్ధరించడ్యన్కి ప్రయత్మాంచింది. 18వ శతయబదప్ు చివరి 
భ్యగంలో మరియు 19వ శతయబయద ల పరా రంభంలో అనేక గడ్ిా -
మూలాల "దయతృతవ" మరియు ద్యగల సమాజఞలు 
సృష టంచబడ్యా యి. వారు సాంప్రదయయ మత సంసథల నుండ్ి 
సవతంతరంగా మానవ హేత వు ఆధ్యరంగా మానవ అభుానాత్మకి 
మరియు మానవ ధరాిన్కి అంకితమయాారు. 
 

19వ శతయబదంలో, కాథలిక్ల చరిు బలమ ైన ప్రభ్యవాన్ా చూపర 
రాజకీయ శకిిగా ప్రిగణించబడ్ింది. 
(wikipedia.org/wiki/Roman_Catholicism_in_Germany) 

దయదయప్ు అదే సమయంలో, "మానవవాద్ం" అనేది మానవజఞత్మ 
చుటటట  కనందదరకృతమ ై ఉనా ఒక తతవశాసింీగా (సంసాథ గత మతయన్కి 

విరుద్ధంగా) జరినీలో ప లవబడ్ే వారిచే 
ఉప్యోగించబడుతోంది.ఎడమ హెగ్లియనుల ,ఆరాాలా్ 
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రూజిరియుకార్సల మార్సక్, అణచివేత జరిన్-ప్రషాా ప్రభుతవంలో 
చరిు యొకక సన్ాహ త ప్రమేయాన్ా విమరిశంచే వారు. 

ప్ునరుజీజవనోద్ామ మానవవాద్ం ఒక మేధ్ో  
ఉద్ామంయూరపి్రువాత్మ యొకకమధా యుగంఇంకాపరా రంభ 

ఆధున్కగొప్ప శాససియీ రచయితలను జఞగరతిగా అధాయనం 
చేయడం మరియు అనుకరించడం దయవరా చీకటి యుగం నుండ్ి 
కదిలే కాలం. పెటయర ర్సక కోసం మరియుబొ కాస యో, గొప్ప 
గురువుస స రో. మంచి జీవితయన్ా గడప్డ్యన్కి ఇతరులను 
ఒప పంచడమే వారి ఉదేదశాం. పెటయర ర్సక చెప పనటుల గా, 'న్జం 
తెలుసుకోవడం కంటల మంచిన్ కోరుకోవడం మంచిది.' 
వాకాుత రాం తతవశాసాి ా న్కి దయరితీస ంది మరియు ససవకరించింది. 

మానవతయవాది యొకక పరా థమక శక్షణ బయగా మాటయల డటం 
మరియు వరా యడం (సాధ్యరణంగా, లేఖ రూప్ంలో). పరా రంభంలో 
ఇది క్రైసివ వాత్మరనక లేదయ మతయధ్ికారులకు వాత్మరనకం కాకుండ్య 
తయత్మవకమ ైనది. కానీ ఇది చరిుకి లేదయ సాధ్యరణంగా సాంప్రదయయిక 
సామాజిక కరమాన్కి కొంత విరుద్ధంగా ప్రిగణించబడ్ింది. 
యూన్వరిశటీల యొకక అనయగరిక లాటిన్ గా వారు భ్యవించే వాటిన్ 
umanisti విమరిశంచయరు. 

మానవతయవాద్ుల ద్గగరి అధాయనంలాటిన్వవిధ కాలాల వరా త 
శ రలిలో చయరితరక వాతయాసాలను గురిించడ్యన్కి సాహ తా గరంథయలు 
తవరలో వారిన్ ఎనేబుల్ చశేాయి. లాటిన్ క్షీణతగా వారు చూస న 
దయన్తో సారూప్ాతతో, వారు సూతయర న్ా వరిింప్జనసారుప్రకటన 

ఫాంటుల (మూలాలకు త్మరిగి) నేరుుకునే విసిృత పరా ంతయలలో, 
మానుాస రరప్ట లను వ తకడంపాటిరస టకా్హ తాం [“చరిు ఫాద్ర్స్ 
యొకక రచన] అలాగన అనామత రచయితలు. ప్తనం 
తరువాతబ ైజఞంటెైన్ సామాాజాం1453లో, శరణయరుథ లు తమతో పాటు 
పరల టర మరియు అరిసాట టిల్ మాతరమే కాకుండ్య, గతంలో లాటిన్ 
వ స్ట లో అంద్ుబయటులో లేన్ కిరస టయన్ సువారిలను కూడ్య గీరకు 
వరా తప్రత లను తీసుకువచయురు. 
 

1517 తరావత, ముద్రణ యొకక కొతి ఆవిష్కరణ ఈ గరంథయలను 
విసిృతంగా అంద్ుబయటులోకి తెచిునప్ుపడు, డచ 
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హయామన్స్టఎరాసిసొ ాకక వ నీష యన్ ప రంటింగ్ హౌస్ లో గీరక్ల న్ 
అభాస ంచిన వారుఆలాస్ మానుటియస్, ఒక ఫ లోలాజికల్ 
[ర్ండ్ింటినీ ప్రిగణిసుి ందిరూప్ంమరియుఅరథంభ్యషా వాకీికరణలో, 
కలప్డంభ్యషాశాసింీమరియుసాహ తా అధాయనయలు ] సువారిల 
విశరలష్ణ, గీరకు మూలాధ్యరాలను వాటి లాటిన్ అనువాదయలతో 
పో లుడం, తరువాత్మ తప్ుపలు మరియు వాతయాసాలను సరిదిద్దడం. 
ఎరాసిస్, ఫెరంచ మానవతయవాదితో పాటుజఞక్వస్ లెఫెవేర 
డ్ి'టయప్ుల్్, పొర టెసటంట్ సంసకరణకు ప్ునయది వేసూి  కొతి 
అనువాదయలను విడుద్ల చేయడం పరా రంభించింది. ఇకనుండ్ి 
ప్ునరుజీజవనోద్ామ మానవతయవాద్ం, ప్రతేాకించి జరిన్ ఉతిర 
పరా ంతంలో, మతయన్కి సంబంధ్ించినది, అయితే ఇటయలియన్ 
మరియు ఫెరంచ హయామన్జం, న్రంకుశ పాలకులను కించప్రిచే 
లేదయ త్మన్వేయునటుల గా భ్యవించే అంశాలను అధాయనంతో 
తప పంచుకుంటట, న్ప్ుణుల సంకుచిత పరరక్షకులను ఉదేదశంచి 
సాకలర్స ష ప్ మరియు ఫ లాలజీపెై ఎకుకవగా ద్ృష ట  కనందదరకరించింది. 
విశావసం.wikipedia.org/wiki/Humanism 

  

పునరుజిీవన్ోదామ మానవతనవవద ఉదామం యొకక పర్ిణనమాలు 
ప్రకటన ఫాంట్్ సూతరం (మూలాన్కి త్మరిగి) కూడ్య చయలా 
అప ల కనష్న్ లను కలిగి ఉంది.యొకక మునుప్టి ఉద్ామం యొకక 
తతవవేతిలను మానవతయవాద్ులు తరచుగా 
వాత్మరనకించయరుపాండ్ితాం, ఇటలీ, పారిస్, ఆక్ల్ ఫ్ఫరా్స మరయిు ఇతర 
చోటల  విశవవిదయాలయాల "పాఠశాలలు". పరా చీన గీరకులు మరియు 
మధాయుగ అరబుుల యొకక విజఞా న శాసింీ మరియు 
తతవశాసింీతో వారి న్శుతయరథం నుండ్ి సాకలస టక్ల్ యొకక ప్ద్దత్మ 
అభివృదిధ  చెందింది.అరిసాట టిలాకథలికుకలతో. కానీ వారు ప్ురాతన 
కాలం నయటి సాహ తా, చయరితరక మరియు ఇతర సాంసకృత్మక 
గరంథయలతో న్మగామ ై ఉండరు. 
 wikipedia.org/wiki/Renaissance_humanism 

 

ప్ురాతన మానుాస రరప్ట లను త్మరిగి కనుగొనడం వంటి ప్ురాతన 
తయత్మవక పాఠశాలల గురించి మరింత లోతెైన మరియు ఖచిుతమ ైన 

జఞా నయన్ా అందించింది.ఎప కూారియన్జం, 

మరియున్యోపాల టరన్జం, వారి అనామత వివేకం, ప్ురాతన చరిు 
ఫాద్ర్స ల వలె మానవతయవాద్ులు, కనీసం మొద్టరల , దెైవిక దో ాతకం 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aldus_Manutius
http://www.answers.com/topic/morphology-lang-in-encyclopedia
http://www.answers.com/topic/meaning-linguistics
http://www.answers.com/topic/linguistics
http://www.answers.com/topic/literary-criticism-2
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lef%C3%A8vre_d%27%C3%89taples
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lef%C3%A8vre_d%27%C3%89taples
http://en.wikipedia.org/wiki/Scholasticism
http://en.wikipedia.org/wiki/Epicureanism
http://en.wikipedia.org/wiki/Neoplatonism


నుండ్ి ఉద్భవించినటుల  భ్యవించయరు మరియు తదయవరా క్రైసివ ధరిం 
యొకక జీవితయన్కి అనుగుణంగా 
ఉంటయరు.(en.wikipedia.org/wiki/Humanism) ఆ సాహ తా, 
చయరితరక, వకిృతవ మరియు వేదయంత గరంథయలపెై ద్ృష ట  సారించడం 
దయవరా, ప్ునరుజీజవనోద్ామ మానవవాద్ం ఐరోపా యొకక 

సాంసకృత్మక మరియు మేధ్ో  దిశను గాఢంగా మారిుంది. 
తతవశాసింీలో ప్ునరుజీజవనోద్ామ మానవతయవాద్ులు పరలటర 
సంభ్యష్ణలపెై ఎకుకవ ద్ృష టన్ కనందదరకరించయరు మరియు అరిసాట టిల్ 
గరంథయలపెై తకుకవ ద్ృష ట  
పెటయట రు.wikipedia.org/wiki/Renaissance_humanism 

గీరక్ల మరియు రోమన్ సాంకనత్మక రచనలతో మ రుగ్రన ప్రిచయం 
యూరోప యన్ సెైన్్ అభివృదిధన్ కూడ్య ప్రభ్యవితం చేస ంది, దదన్లో 
పాల టరన్జం (రూపాలు మరియు ప్రత్మరూపాల స దయధ ంతం) 
వాత్మరనకతను కలిగి ఉంది.అరిసాట టిలియనౌభత్మక ప్రప్ంచం యొకక 
ప్రిశీలించద్గిన లక్షణయలపెై ఏకాగరత (రూప్కలపన మరియు 
ప్రయోజనం యొకక అధాయనం లేదయ స దయధ ంతం).[33]కానీ 
ప్ునరుజీజవనోద్ామ మానవతయవాద్ులు, తమను తయము ప్ురాతన 
కాలం యొకక వ ైభవాన్ా మరియు గొప్పతనయన్ా 
ప్ునరుద్ధరిసాి మన్ భ్యవించయరు, వారిక ి శాససియీ ఆవిష్కరణలపెై 
ఆసకిి లేద్ు. ఏది ఏమ ైనప్పటికీ, 16వ శతయబదం మధా నుండ్ి చివరి 
వరకు, విశవవిదయాలయాలు కూడ్య సాకలస టస జం ఆధ్ిప్తాంలో 
ఉనాప్పటికీ (యొకక 
తీరాినంఅసమిత్మదయవరాహేత బద్ధమ ైనచరు), అరిసాట టిల్ ను 
ప్ునరుజీజవనోద్ామ సూతయర ల ప్రకారం సవరించిన ఖచిుతమ ైన 
గరంథయలలో చద్వాలన్ డ్ిమాండ్ చేయడం పరా రంభించయడు, తదయవరా 
సాకలస టస జం యొకక పాత అలవాటలతో గ్లీలియో యొకక 
గొడవలకు వేదికగా న్లిచింది. 

పంతొమిిదవ మర్ియు ఇరవయావ శతనబయి లు 
"మానవతవం యొకక మతం" అనే ప్ద్బంధం కొన్ాసారుల  
అమ రికనల కు ఆపాదించబడ్ిందివావసాథ ప్కుడు,థయమస్ పెైన్, 

అయినప్పటికీ అతన్ మనుగడలో ఉనా రచనలలో ఇంకా 
ధృవీకరించబడలేద్ు. థయమస్ పెైన్ తనను తయను 
థియోఫ లాంతరో ప స్ట అన్ ప లుచుకునయాడు, ఈ ప్ద్ం గీరకులో 

http://en.wikipedia.org/wiki/Humanism#cite_note-32
http://en.wikipedia.org/wiki/Disagreement
http://en.wikipedia.org/wiki/Rationality
http://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Father
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine


"దేవుడు", "పరరమ" మరియు "మన్ష " అనే ప్దయలను మళ్ళతం 
చేస , విశవంలో సృష టంచే తెలివితేటలు ఉనయాయన్ అతను 
విశవస సుి నాప్పటికీ, అతను చేస న వాద్నలను ప్ూరిిగా 
త్మరసకరించయడు. మరియు ఇప్పటికన ఉనా అన్ా మత 
స దయధ ంతయలకు, ప్రతేాకించి వాటి అద్ుభత, అతీందిరయ మరియు 
మోక్షవాద్ న ప్ం. పారిస యన్ సొ సెైటీ ఆఫ్ థియోఫ లాంతరో పస 
"అసంబద్ధమ ైన లెవాంటెైన్ జఞనప్ద్ కథల సరకరణపెై న్రిించిన 

వేదయంతశాసింీ యొకక అసంబద్ధతను బటటబయలు చేయడ్యన్కి" 

వోలేట రియన్ ప్రిహాసంతో కలిప  గరంథంపెై అప్హాసాం చేయడ్యన్కి 
పెైన్ యొకక ప్ుసికం, ఏజ్ ఆఫ్ రీజన్ (1793)న్ ఉప్యోగించింది. 
19వ శతయబదంలోలుడ్ివగ్ ఫ్ఫూాయర్స బయచొా కకహెగ్లియనుల వరా శాడు 
("మన్ష కి మన్ష  దేవుడు" లేదయ "దేవుడు తనంతట తయనుగా 
మానవుడు ఏమీ కాద్ు"). 

 

1933 నయటి హయామన్స్ట మాాన్ఫెసోట  I యొకక అసలు 
సంతకందయరులు తమను తయము మతప్రమ ైన 
మానవతయవాద్ులుగా ప్రకటించుకునయారు. సాంప్రదయయ మతయలు 
వారి రోజు అవసరాలను తీరుడంలో విఫ్ఫలమ ైనంద్ున, 1933 నయటి 
సంతకాలు ఆనయటి అవసరాలను తీరుడ్యన్కి చెైతనావంతమ ైన 
శకిిగా ఉనా మతయన్ా సాథ ప ంచడం ఒక ప్రధ్యన అవసరం అన్ 
ప్రకటించయరు. అప్పటి నుండ్ి మొద్టి మాాన్ఫెసోట  సాథ నంలో ర్ండు 
అద్నప్ు మాాన్ఫెసోట లు వరా యబడ్యా యి. 

హయామన్స్ట  మాాన్ఫెసోట  II యొకక ముంద్ుమాటలో, రచయితలు 
పాల్ కర్సజ్ మరియు ఎడ్ివన్ హెచ. విల్న్ (1973) భవిష్ాత ి  కోసం 
ఆశాజనకమ ైన ద్ృష ట  కోసం విశావసం మరియు జఞా నం అవసరమన్ 
ధృవీకరిసుి నయారు. మాన్ఫెసోట  II మతంపెై ఒక విభ్యగాన్ా 
సూచిసుి ంది మరియు సాంప్రదయయ మతం మానవాళ్ళకి అప్చయరం 
చేసుి ంద్న్ పరరొకంది. మాన్ఫెసోట  II కిరంద ి సమూహాలను వారి 
సహజమ ైన తతవశాసింీలో భ్యగంగా గురిించింది: శాససి ీయ, న ైత్మక, 

ప్రజఞసావమా, మతప్రమ ైన మరియు మారిక్స్ట మానవతయవాద్ం. 

1941లో, దిఅమ రికన్ హయామన్స్ట 
అసో స యియష్న్ారవహ ంచబడ్ింది. తరావతర్ండవ ప్రప్ంచ యుద్ధం, 

ముగుగ రు ప్రముఖ మానవతయవాద్ులు ప్రధ్యన విభ్యగాలకు మొద్టి 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Feuerbach
http://en.wikipedia.org/wiki/Hegelian
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Humanist_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Humanist_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II


డ్ెైర్కటరుల  అయాారుఐకారాజాసమత్మ:జూలియన్ 
హకీ్ుయొకకయున సో క,బయర క్ల చిషో లొిూకకప్రప్ంచ ఆరోగా సంసథ , 
మరియుజఞన్ బో యా్-ఓరొాకకఆహార మరియు వావసాయ 

సంసథ .[49] 

2004లో,అమ రికన్ హయామన్స్ట అసో స యియష్న్, అజనాయవాద్ులు, 
నయస ి కులు మరియు ఇతర సరవచయి ఆలోచనయప్రులను సూచించే 
ఇతర సమూహాలతో పాటుగా,అమ రికా కోసం సెకుాలర్స 
కూటమదదన్లో నయాయవాద్ులువాష ంగటన్ డ్ిస కోసంచరిు మరియు 
రాష్ట  ా విభజనమరియు జఞతీయంగా నయస ిస టక్ల అమ రికనల  యొకక 
ఎకుకవ ఆమోద్ం కోసం. అమ రికా కోసం సెకుాలర్స కూటమ 
యొకక ఎగిజకూాటివ్ డ్ెైర్కటరీ్న్ ఫెయిర్స కాల త ాండ్ి సుదదరఘకాలం రాష్ట  ా
శాసనసభుాడుమ ైనే. 

ఆధున్క మానవతయవాద్ులు, వంటకిారిలస్ లామోంటలల దయకార్సల సాగన్, 

మానవతవం హేత వు దయవరా సతయాన్ా వ తకాలి మరియు 
ఉతిమంగా ప్రిశీలించద్గిన సాక్షాం మరియు 
ఆమోదించయలిశాససియీ సంశయవాద్ంఇంకాశాససియీ ప్ద్ధత్మ. ఏది 
ఏమ ైనప్పటికీ, సర్రన మరియు తప్ుపల గురించి న్రణయాలు 
వాకిిగత మరియు సాధ్యరణ మంచిపెై ఆధ్యరప్డ్ి ఉండ్యలన్ వారు 
న్రనదశంచయరు. [అనగా, సంప్ూరణ విలువలు లేవు.] న ైత్మక ప్రకిరయగా, 
మానవతయవాద్ం అమర జీవుల ఉన్కి లేదయ ఉన్కిలో లేకపో వడం 
వంటి మ టయఫ జికల్ సమసాలను ప్రిగణించద్ు. మానవతయవాద్ం 
మానవతవంతో న్మగామ ై ఉంటుంది.[9]కాబటిట  సంప్ూరణతలు లేవు. 
 

1925 లో, ఆంగల గణిత శాసిజాీుడు మరియు తతవవేతిఆలెరరడ్ నయరి్స 
వ ైట్ హెడ్ెెచురించింది: "ప్రవచనంఫరా న్్స్ బేకన్ఇప్ుపడు 
న రవేరింద;ి మరియు మానవుడు, కొన్ా సమయాలోల  తనను 
తయను దేవద్ూతల కంటల కొంచెం తకుకవగా కలలు కనేవాడు, ప్రకృత్మ 

యొకక సరవకుడ్ిగా మరియు మంత్మరగా మారడ్యన్కి 
సమరిపంచుకునయాడు. ఒకన నటుడు ర్ండు శరీర భ్యగాలను 
పో ష ంచగలడ్య అనేది ఇంకా చూడ్యలి్ ఉంది.[10] 

en.wikipedia.org/wiki/Humanism 
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సారాంశం 

 

అపొ సిలులు ప్రజలు సర్రన స దయధ ంతయన్కి ద్ూరంగా మరయిు వారి సవంత 
కోరికలను అనుసరించే సమయం గురించి హెచురించయరు. n రివిలేష్న్ లో 
ఆస యా చరిులకు జఞన్ రాస న లేఖల దయవరా ఇద ిఇప్పటికన సంభవించింద్న్ 
సపష్టమ ైంది. 
 

అపో సోట లిక్ల యుగం తరువాత సంవత్రాలలో (100 AD తరువాత) "చరిు 
ఫాద్ర్స్" యొకక రచనలు వారి సవంత అభిపరా యాలను అనుసరించడం 
పరా రంభిసాి యి. సంవత్రాలు గడ్ిచేకొదదద  వారి బో ధనలు మరయిు 
అభ్యాసాలు చయలా చడాెవి లేదయ భరష్ ట ప్టయట యి, కాథలిక్ల బ ైబిల్ ప్ండ్ిత లు ఈ 
అభ్యాసాలను మరయిు బో ధలను జీవితం మరియు జీవనోపాధ్ిన్ ప్ణంగా 
పెటిట  త్మరసకరించయరు. కొంతమంద ిఅన్ా బో ధనలు మరయిు అభ్యాసాల కోసం 
బ ైబిల్ కు ప్ూరిిగా త్మరిగి రావడ్యన్కి బద్ులుగా కొన్ా చతిె ప్ద్ధత లను 
సంసకరించయలన్ మాతరమే కోరుకునయారు. 
 
శతయబయద లుగా బ ైబిల్ విదయారుథ లు దేవున్కి ఇష్టమ ైన జీవితయలను గడప్డ్యన్కి 
మరియు ఆయనకు రోజువారీ ఆరాధనలో మారగద్రశకతవం కోసం బ ైబిల్ కు 
త్మరిగి రావాలి్న అవసరాన్ా గురిించయరు. వికిలఫ్ కాథలిక్ల చరిు యొకక 

బో ధనలు మరియు గరంధ్యలలో లేన్ అభ్యాసాలకు వాత్మరనకంగా మాటయల డ్యడు. 
మరొకరి వివరణపెై ఆధ్యరప్డ్ ే బద్ులు, సామానుాలు దవేున్ వాకాంపెై 
మ రుగ్రన జఞా నయన్ా పొ ంద్గలిగనలా తన మాతృభ్యష్లో బ ైబిల్ ను అందించయలన్ 
కూడ్య అతను కోరుకునయాడు. ఇది అతన్ పరా ణయన్ా కోలోపయింద.ి 

కొన్ా సంవత్రాలలో, మరొక బ ైబిల్ విదయారిథ జఞన్ హస్ బ ైబిల్ ప్రకారం 
సాథ ప ంచబడన్ అన్ా బో ధనలను త్మరసకరించిన అనుచరులను సృష టంచయడు. 
అతను కాథలిక్ల చరిు దయవరా మతవిశావస గా ప్రిగణంిచబడ్యా డు, 
బహ ష్కరించబడ్యా డు, కౌన్్ల్ ఆఫ్ కానయ్టన్్ చేత ఖండ్ించబడ్యా డు మరయిు 
1415లో కొయాలో కాలిువయేబడ్యా డు. 

ఈ ప్ురుష్ లు మరియు ఇతరులు మానవున్ బో ధలు మరియు అభ్యాసాల 
కంటల బ ైబిల్ పె ై విశావసం ఉంచడ్యన్కి ధ్ెైరాం చసే నంద్ున వారు 
హ ంస ంచబడ్యా రు. కానీ హ ంస అనదే ి యూద్ులతో మొద్లెంైది, రోమన్ 
చకరవరుి లచ ేతీవరతరం చయేబడ్ంిద ిమరయిు రోమన్ కాాథలిక్ల చరిు దయవరా 
కొనసాగింది, వారు దేవున్ వాకాాన్ా సవంతం చేసుకునాంద్ుకు లేదయ 
చద్వడం కోసం వేలమందిన్ ఊచకోత కోశారు. హ ంస ఆగద్ు. ఇద ివివిధ 

రూపాలోల  నడేు ఉన్కిలో ఉంద ి - అప్హాసాం, శారీరక హాన్, ఆస ి  నయశనం 
మరియు మరణం కూడ్య. 

హుస్ మరణించిన యాభ్ ై సంవత్రాలలోపర గుటెన్ బర్సగ పెరస్ బ ైబిళలను 
మరింత అంద్ుబయటులోకి తెచిుంది. బ ైబిల్ అంద్ుబయటులోకి రావడంతో, 



ఎకుకవ మంది ప్రజలు ఆ సమయంలో ప్రబలంగా ఉనా బో ధన, అభ్యాసాలు 
మరియు వివరణలను ప్రశాంచడం పరా రంభించయరు. సంసకరణ మరియు 
బ ైబిల్ కు త్మరిగి రావాలనే ప లుప్ు యొకక న్ప్ుపలు ఇంకో యాభ్  ై
సంవత్రాల పాటు పొ గలు కకుకతూన ేఉనయాయి. కానీ 1517లో మారిటన్ 
లూథర్స తన 95 థదస స్ ను విటెటన్ బర్సగ లోన్ ఆల్ సెయింట్్ చరిులో పో స్ట 
చేస నప్ుపడు మంటలను వ లిగించయడు. తవరలో జివంగీల మరియు ఇతరులు 
ప్రసుి త బో ధనలు, అభ్యాసాలు మరియు అశాససియీ వివరణలను 
ఖండ్ించడంలో లూథర్స ను అనుసరించయరు. సంసకరణలు చయేాలన్ కోరారు. 
కానీ సంసకరణ సాధామయియా లా కన్ప ంచలేద్ు మరయిు సాథ ప ంచబడ్ని 
కాథలిక్ల చరిు సో పానకరమాన్ా వాత్మరనకించిన చయలా మంద ితమ పరా ణయలను 
కోలోపయారు. 

తవరలో ఇతరులు తమ చరిున్ [కాాథలిక్ల] సంసకరించలేకపో తే, దయన్న్ 
విడ్ిచిపటెయట లి్న సమయం ఆసనామ ైంద్న్ న్రాధ రించయరు. దదన్ ఫ్ఫలితంగా 
మారిటన్ లూథర్స, జఞన్ కాలివన్ మరియు జఞన్ వ ససల  వంట ివాకుి ల బో ధన 

మరియు అభ్యాసాల ఆధ్యరంగా అనేక కొతి మతప్రమ నై ఆదేశాలు 
ఏరాపటయాాయి. వారి అనుచరులు వారి అవగాహన నుండ్ ిఒక ప్రమాణయన్ా 
అభివృదిధ  చేశారు, దయన్న్ వరా తప్ూరవకంగా రూపొ ందించయరు మరియు వారి 
అనుచరులంద్రూ వారి మతయన్కి అనుగుణంగా మరయిు అనుగుణంగా 
ఉండ్యలి. 

కాథలిక్ల చరిున్ సంసకరించడ్యన్కి ప్రయత్మాసుి నా వారు ఆ సంసథను 
మారుడంపెై ద్ృష ట  పెటయట రు. మరకిొంద్రు కాథలిక్ల చరిున్ సంసకరించడ్యన్కి 
ప్రయత్మాసుి నా వారి బో ధనలపె ై ద్ృష ట పెటయట రు. “దవేున్ వద్దకు త్మరిగి 

రావాలంటల ననేేం చయేాలి?” అన్ అడగవలస న సమసా మన్ష  అన్ ఏ 
వరగమూ గరహ ంచలేద్ు. ఇజఞర యిెల్ ప లలలు దవేున్తో తమ ఒడంబడ్ికను 
ఉలల ంఘ ంచిన ప్రత్మసారీ మరయిు వారి చుటటట  ఉనావారి అభ్యాసాలను 
అనుసరించిన ప్రత్మసారీ ఎద్ురొకనా ప్రశా ఇదే. 

మానవుడు దేవున్ వద్దకు త్మరిగి రావాలి, అన్ా విదశేీ అభ్యాసాలను 
తొలగించి, బ ైబిల్ మాతరమ ేఉప్యోగించి దవేున్ బో ధనలకు త్మరిగి రావాలి. 
దేవుడు ఇప్పటికన తన చరిున్ సాథ ప ంచయడు మరయిు యియసు, కీరసుి , తన 
ప రయమ నై కుమారుడ్ిపె ై విశావసం, విశావసం మరయిు విధ్యేత చూప న 
వారంద్రినీ అంద్ులో ఉంచయడు. 

"చర్సు" ఫాద్ర్స్ యొకక కొన్ా వివాదయసపద్ బో ధనలు 
1. విశావసుల మధా ఐకాత అనదేి ఒక స దయధ ంతప్రమ నై అధ్ికారం - 

ఎప సో కప్ల్ కౌన్్ల్్ - పాప్ల్ వావసథ  నుండ్ ిమాతరమ ే
ఏరపడుత ంది. 

2. రోమ్ బిష్ప్ దయవరా ప్న్చేసర "చర్సు" క్రైసివులంద్రిపెై అధ్ికారం కలిగి 
ఉంద ి- చరిు సో పానకరమం సాథ ప ంచబడ్ింది 



3. బిష్ప్ ఆమోద్ం లేకుండ్య ఏమీ చేయకూడద్ు. 
4. ఈసటర్స వంట ిప్రతేా క రోజుల వడేుక. 
5. బిష్ప్ తరప్ున మధావరుి ల ప్రతేా క తరగత్మగా యాజకతవం - కీరసుి  

సాథ నంలో. 
6. మతకరిల అభివృదిధ  - కీరసుి  బో ధనలలో కొన్ా ఇతర వాటి కంటల 

ఎకుకవ పరా ముఖాతను కలిగి ఉనయాయి. 
7. మోనో-ఎప సో కపరట్ సృష టంచబడ్ింది, ఇకకడ బిష్ప్ లు అపో సటల్్ నుండ్ి 

ప్రసుి త బిష్ప్, పో ప్ వరకు ప్గలన్ గొలుసు నుండ్ ి
న్యమంచబడ్యా రు, వీరు చకరవరుి లు పొ ంటిఫ కస్ మాకి్మస్ కు 
ప్రదయనం చసే న బిరుద్ును ససవకరించయరు. 

8. బయప టజం యొకక ఆచరణలో మరియు రూప్ంలో మారుపలు: 
a. తలిలద్ండుర లు వారి కోసం ఒప్ుపకోవడంతో ప లలలు బయప టజం 

తీసుకునయారు 
b. ఇమిరషన్ కోసం పో యడం ప్రతయామాాయం 

c. బయప టజం ప్రభ్యవవంతంగా ఉండటయన్కి న్రిదష్ట ప్దయలు అవసరం. 
9. ఒక ఆమోద్యోగామ నై స దయధ ంతయన్ా సాథ ప ంచడ్యన్కి ఎప సో కప్ల్ 
కౌన్్ల్ ను ప లిచయరు. 

10. క్రైసివ స దయధ ంతంతో గీరకు తయత్మవక సంప్రదయయాన్ా మళ్ళతం చసే ంద ి

11. మానవులు అప్రిప్ూరణ దవేుడు సృష టంచిన భ్ౌత్మక ప్రప్ంచంలో 
చికుకకునా దెవైిక ఆతిలు. 

12. సువారి కంటల ప్రతాక్ష వాకిిగత జఞా నయన్ా పొ ంద్డం. [మొంటన్జం] 

13. ఆతి మానవున్గా అవతరించడ్యన్కి ముంద్ు వరుస ద్శల గుండ్య 
వ ళుత ంద ిమరియు మరణం తరువాత చివరికి భగవంత డ్ిన్ 
చేరుకుంటుంద.ి 

14. బ ైబిల్ స దయధ ంతయలను న్రణయించడ్యన్కి ఏరాపటు చయేబడ్ిన 
న్యమాలు: 

గరంథంలో అనుమత్మంచన్ద ిన్షరధ్ించబడ్ింద ి

 

వర్్స్ 

 

గరంథం దయవరా న్షరధ్ించబడన్ది అనుమత్మంచబడుత ంద ి

15. కాథలిక్ల చరిు మరియు గరంధంలో అందించబడ్ని అధ్ికార బో ధనలు 
సమానమ ైన బరువును కలిగి ఉనా విశావస న్యమాన్ా 
సాథ ప ంచయరు. 

16. కాలివన్ తన వదేయంతయన్కి అగస టన్ యొకక కొన్ా నమికాలను 
ససవకరించయడు 

a. దేవున్ సారవభ్ౌమాధ్ికారం 

b. మానవజఞత్మ యొకక మొతిం అధ్ోకరణం 

c. ష్రత లు లేన్ ఎన్ాకలు 



d. ప్రిమత పరాయశుతిం 

e. ఎద్ురులేన్ ద్య 

f. సాధువుల ప్టుట ద్ల 

 

కాథలిక్ల ప్ండ్తి లు ద్ురివన్యోగంగా భ్యవించే బో ధనలు మరయిు 
అభ్యాసాలు 
1. వికిలఫ్ 

a. ఇంగాల ండ్ లోన్ చయలా ఆస ిన్ చరిు కలిగి ఉంది 
b. మతయధ్ికారులు అన తై్మక భూసావములు తప్ప మరనమీ కాద్ు 
c. పో ప్ అధ్ికారాన్ా ససవకరించడం. పో ప్ చరిుకి అధ్పి్త్మ కాద్ు, కీరసుి . 
d. చరిు ఆఫ్ బ ైబిల్ లో పదె్దలు మరయిు డ్ీకన్ లుగా మాతరమ ే

నయయకుల యొకక బహుళ ఆరార్స లను చేరుడం 

e. ప్రివరిన స దయధ ంతం 

f. పెైవీటే్ మాస్ 

g. ఎకీ్టరమ్ ఫ్ఫంక్షన్ 

h. ప్రక్షాళన 

i. చరిు కారాాలయాల అమికం 

j. కనవలం ప్ూజఞరి మాతరమ ేబ ైబిల్ ను సొ ంతం చసేుకున్ చద్వగలడు 
k. సామానుాడు బ ైబిల్ ను సొ ంతం చేసుకోలేడు లేదయ చద్వలేడు 

2. లూథర్స 

a. విమోచనయల అమికం [పాప్ం చేసర హకుక అమికం లేదయ పాప్ం 
చేయడ్యన్కి ప్రతేా క హకుక చలెిలంచడం] 

b. ప్రక్షాళన 

c. ప్రివరిన స దయధ ంతం 

d. సాధువుల ఆరాధన 

e. మతకరిలు 
f. క్రైసివున్కి పో ప్ లేదయ చరిు అంత్మమ అధ్ికారాన్ా కలిగి ఉండద్ు 

3. జివంగీల 
a. ప్రభుతవంలో చరిు ప్రమేయం 

b. లెంట్ సమయంలో ఉప్వాసం 

c. ఆరాధన ద్శలోల  చితయర లను (చిహాాలు) ఉప్యోగించడం 

d. చరిు కరమానుగత న్రాిణంలో అవినీత్మ 

e. మతయధ్ికారులలో వివాహ న్షరధం 

 

సంసకరిల యొకక కొన్ా బో ధనలు మరయిు అభ్యాసాలు 
1. వికిలఫ్ 

1. కీరసుి  చరిుకి అధ్పి్త్మ 

2. చరిు నయయకులు న తై్మకంగా ఉండ్యలి - సాథ నం కొనుగోలు 
చేయకూడద్ు 



3. బ ైబిల్ మన్ష కి మాతరమ ేఅధ్ికారం - కాథలిక్ల చరిు కాద్ు 
4. చరిు నయయకుల యొకక ర్ండు ఆదేశాలు మాతరమ ే - పెద్దలు 

మరియు డ్ీకనుల  

2. లూథర్స 

1. క్రైసివున్కి బ ైబిల్ మాతరమ ేఅంత్మమ అధ్ికారం 

 

 

 


