
სად არის ჭეშმარიტი 

ქრისტიანული ეკლესია დღეს? 
 

 

18 მტკიცებულებები, წარმოშობა და ნიშნები იდენტიფიცირება ჭეშმარიტი 

წინააღმდეგ ცრუ ქრისტიანული ეკლესია. 

 

პლუს 7 მტკიცებულებები, წარმოშობა და ნიშნები, რათა დაეხმაროს 

იდენტიფიცირება Lაოდიცეან ეკლესია. 
 

 

იესომ თქვა, რომ მისი ეკლესია გააგრძელებს 

(მათთჰევ 16:18) 



სად არის ჭეშმარიტი ქრისტიანული 

ეკლესია დღეს? 

 
 

18 მტკიცებულებები, წარმოშობა და ნიშნები იდენტიფიცირება 

ჭეშმარიტი წინააღმდეგ ცრუ ქრისტიანული ეკლესია. 

 

პლუს 7 მტკიცებულებები, წარმოშობა და ნიშნები, რათა დაეხმაროს 

იდენტიფიცირება Lაოდიცეან ეკლესია. 
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საფარი: თუ იესოს ჭეშმარიტი ეკლესიის ან გამოყენება obelisks? ყველა 

ფოტო ჯოის თჰიელ, გარდა ვესტმინსტერის აბბy, რომელიც 

საზოგადოებრივ დომენში. 

 

იესომ თქვა მძიმე იქნებოდა ვერ ერეოდიან მისი ეკლესია. თქვენ იცით, 

სადაც, რომ ეკლესია დღეს? 

 

დარწმუნებული ხარ? ხართ თუ არა სურვილი, რომ იყოს რეალური " 
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შემსრულებელნი " ქრისტიან და არა უბრალოდ მსმენელი? ვერ 

უმკლავდება შესახებ ჭეშმარიტების ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია? 

 

შეიძლება პატარა და მალიგნედ ჯგუფის საუკეთესო წარმოადგენს 

ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია დღეს? 

 

თუ იქნება სურვილი, რომ "ამტკიცებს გულწრფელად რწმენა ერთხელ 

მიეწოდება წმინდანთა" ან გირჩევნიათ, ყალბი? თუ თქვენ დაეყრდნონ 

თქვენი ემოციები და ღვთის სიტყვას უნდა გადაწყვიტოს? 

 

თქვენ ნამდვილად მჯერა კრიტერიუმებს ბიბლია? იცით, რომელიც 

მტკიცებულებები, ნიშნები და წარმოშობა იდენტიფიცირება ჭეშმარიტი 

და უწყვეტი ეკლესია ღმერთს? 

 
 
 
 
 

შინაარსი 

 
1. რომელი ეკლესია გაგრძელება?      
 

2. ნიშნები საიდენტიფიკაციო ჭეშმარიტი ეკლესია 
 

3. რა მოხდა ახალი აღთქმის ჯერ? 
 

4. რომელი ეკლესიის ღმერთი არის ყველაზე ერთგული? 
 

5. შემაჯამებელი მტკიცებულებები, წარმოშობა და ნიშნები 

საიდენტიფიკაციო ჭეშმარიტი ეკლესია 
 

CCOG საიტებზე და მეტი ინფორმაციით, 
 



1. რომელი ეკლესია გაგრძელება? 
 
ათასობით ეკლესიები და მილიარდობით ადამიანი 
 

არსებობს ათასობით ჯგუფების ძირითადი დოგმატური განსხვავებები, 

რომლებიც აცხადებენ, რომ იყოს ნაწილი ქრისტეს ეკლესია. ბევრი 

მათგანი სერიოზულად ვსაუბრობთ ეკუმენური ერთიანობა. ორი 

მილიარდი ადამიანი ითვლება ნაწილი იმ ეკლესია. არის მასიური 

ეკლესიის ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია? 

 

ერთი ფაქტი, , მაგრამ ნამდვილი, ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 

ადამიანების უმეტესობა ვივარაუდოთ, რომ ყველა აცხადებდა, 

ქრისტიანული ეკლესიები მიიღოს მათი რწმენა და დოქტრინები ბიბლია, 

რეალობა ის არის, რომ თითქმის ყველა ეკლესია, რომელიც თავს 

ქრისტიანად ხშირად ეყრდნობიან არასამთავრობო ბიბლიური და 

წარმართული ტრადიციები მათი რწმენა! 

 

თითქმის არც შეასწავლიან სრული ბიბლიური ჭეშმარიტება გაიგო, რომ 

ხშირად ეწინააღმდეგება მათი დამამშვიდებელი ტრადიციები, 

კულტურა, და / ან საზოგადოებაში. 
 

შეგიძლიათ ნამდვილად იდენტიფიცირება ჭეშმარიტი ქრისტიანული 

ეკლესია? 

 

არსებობს მარტივი მტკიცებულებები დაგეხმაროთ აღმოფხვრას ცრუ 

ეკლესია? თუ თქვენ მზად გახსნა თქვენი გონება და გული აღმოჩენა ეს 

მტკიცებულებები, ნიშნები და, პასუხი იქნება გამოვლენილი და თქვენ 

რატომ ეს არის კრიტიკული ვიცი სად ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია 

დღეს და რატომ უნდა ჰქონდეს ენთუზიაზმი იმოქმედოს ამ ეტაპზე 

ღვთის გეგმა. 
 

აღმოაჩინეთ რას გვასწავლის ბიბლია და გაირკვეს, თავს. კეთილი იყოს 

თქვენი მოგზაურობა ჭეშმარიტი ეკლესია ღმერთი. 

 

იესომ თქვა, რომ მისი ეკლესია გააგრძელებს 



 

იესომ თქვა, რომ მისი ეკლესია გააგრძელებს ბოლომდე ამ ასაკში: 

 

... მე ავაშენებ ჩემს ეკლესიას, და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ 

ერეოდიან მას. (მათთჰევ 16:18, ახალი მეფე ჯეიმს ვერსია 

მასშტაბით თუ სხვაგვარად აღნიშნა) 

 

... მე ავაშენებ ჩემს ეკლესიას, და ჭიშკართან უკავიათ ვერ ერეოდიან 

მას. (მათთჰევ 16:18, ახალი ამერიკული ბიბლია, დააყენა ამერიკის 

კონფერენციის კათოლიკური ეკლესია) 
 

   "მთელი ძალაუფლება მიეცა Me ზეცაში და დედამიწაზე. და 

მოიმოწაფეთ ყველა ერიდან, მონათლეთ ისინი მამის, ძისა და 

სულიწმიდის, 20 სწავლების მათ დაიცვან ყველაფერი, რაც მე მაქვს 

გიბრძანა და აჰა, მე თქვენთან ერთად ყოველთვის, მიუხედავად 

იმისა, რომ ბოლომდე ასაკი ". (მათთჰევ 28: 18- 20) 

 
 

არც სიკვდილი (ჰადეს / საქართველოს უკავიათ) არც დრო (ბოლომდე ამ 

ასაკში) იზეიმებს წინააღმდეგ ნამდვილი ქრისტიანული ეკლესია. იესოს 

სწავლებები დაამტკიცოს, რომ არ უნდა იყოს ჯგუფის (ან მრავალჯერადი 

ჯგუფების), რომელიც წარმოადგენს ჭეშმარიტი ეკლესია მთელი ეკლესია 

ასაკში. ეს ეკლესია ასწავლის, რომ იესომ უბრძანა (მათთჰევ 28: 19-20) 

ვისაც მამა მინდა მოვუწოდო (იოანე 6:44) მთელ მსოფლიოში. 

 

იესომ აგრეთვე ასწავლა ისტორიის შესახებ ჭეშმარიტი ქრისტიანული 

ეკლესია, წინასწარ. მან ამ შეტყობინებები მისცა ეკლესია -2 და მე -3 

თავები წიგნი გამოცხადება. 

 

თუ ბიბლია, რელიგიური ნაწერები, და ისტორიულ შეგიძლიათ ნახოთ 

თუ რა ადრეული სამოციქულო და ერთგული პოსტ-სამოციქულო 

ეკლესიის სჯეროდა, მხოლოდ რეალური კანდიდატები, რომ ჭეშმარიტი 

ეკლესია, მთელი ეკლესია ასაკში, იქნება, ვინც ინახება იმავე სწავლებას 

და პრაქტიკა (cf . ჯუდე 3). 

 



მას შემდეგ, რაც ეკლესიის ასაკში ჯერ არ დასრულებულა, როგორც იესო 

ჯერ კიდევ არ დაბრუნდა, ჭეშმარიტი ეკლესია უნდა არსებობდეს. მაგრამ 

სად? 
 

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ბევრი განდგომილმა, არსებობს 

ნამდვილად მხოლოდ ორი შესაძლებლობები ქრისტეს ჭეშმარიტი 

ეკლესია 21-ე საუკუნეში: ეს არის ან ძალიან ბერძნულ-რომაული გავლენა 

ჯგუფის ერთი ან მეტი ეკლესია, ან ეს არის ეკლესია ან ჯგუფის ეკლესია 

ზოგიერთი სხვა, უფრო ჭეშმარიტად სამოციქულო და ბიბლიური წყარო 

(შდრ გამოცხადება 2, 3, და 17). 

 

მათთვის, ვისაც სჯერა, რომ ბიბლია, არ არსებობს სხვა ვარიანტი. 

ერთადერთი რეალური კანდიდატი (ებ) ჭეშმარიტი ეკლესია იქნება ერთი 

ან მეტი ჯგუფები, რომლებიც ჯერ კიდევ აქვს იგივე სწავლებას და 

პრაქტიკა დღეს, როგორც დასაწყისში სამოციქულო ეკლესიას რეალურად 

გააკეთა. 

 

ბიბლია გვასწავლის, რომ დაამტკიცოს, ყველაფერი 

 

ბევრი არ დაფიქრდები, რა ეკლესია ისინი დაესწრებიან. ბევრი მიიჩნევს, 

პრეტენზიები ეკუმენური და რელიგიათაშორისი მასების რომ ყველა 

რელიგიური აღმსარებლობის გამოიწვიოს იგივე ადგილზე. მიუხედავად 

ამისა, იესომ თქვა, რომ ფართო მიდგომა ("ადვილი გზა") იყო გზა 

განადგურება და მხოლოდ რამდენიმე მაძიებელთა, რომ იპოვოს სწორი 

და ვიწრო გზა ამ ასაკში (მათთჰევ 7: 13-14, KJV). 

 

თუ თქვენ აწუხებს, იმის დასამტკიცებლად, თუ არა თქვენი ეკლესიის 

ნამდვილი ქრისტიანი ერთი? 

 

ადამიანების უმეტესობა მიიღოს რასაც დომინანტური რელიგიის მათი 

ოჯახის ან ადგილობრივი კულტურის ადასტურებს. ზოგიერთი, თუმცა, 

ცვლილებებს მოახდენს მათი უვადოდ. ზოგიერთი ცვლილება 

საფუძველზე ემოცია, ზოგიერთი მოხერხებულობის, და ზოგიერთი 

დოქტრინა. ზოგიერთი აირჩიოთ ეკლესია, სადაც ისინი თავს ყველაზე 

კომფორტული. სხვა აირჩიოთ ერთი საფუძველზე მისი სიახლოვე, 



ახალგაზრდული და / ან სხვა სოციალურ პროგრამებს, ან იმიტომ, რომ 

როგორმე ეს შეიძლება წინასწარ კარიერა. 

 

რა უნდა გააკეთო? 

 

მოციქულმა პავლემ დაწერა, (შესაბამისად პროტესტანტულ და 

კათოლიკურ მიღებული მეხსიერება ახალი აღთქმის): 

 

დაამტკიცეთ ყველაფერი; ჩაეჭიდეთ, რაც კარგია. (1 

თესალონიკელები 5:21, KJV) 
 

მაგრამ დაამტკიცოს ყველაფერი; ჩაეჭიდეთ, რაც კარგია. (1 

თესალონიკელები 5:21, დოუაy-რჰეიმს ბიბლიის საბჭოს) 

 

და არ შეეფერებოდა ამ სამყაროში, მაგრამ გარდაიქმნება მიერ 

განახლება თქვენი გონება, რომ თქვენ შეიძლება დაამტკიცოს ის, 

რაც არის, რომ კარგი, მოსაწონი და სრულყოფილი ღვთის ნება. 

(რომაელები 12: 2, NKJV) 

 

და არ შეეფერებოდა ამ სამყაროში; მაგრამ რეფორმა, სიახლე თქვენი 

აზრით, რომ თქვენ შეიძლება დაამტკიცოს, რა არის კარგი და 

მისაღები, და სრულყოფილი ღვთის ნება. (რომაელები 12: 2, საბჭოს) 
 

გქონიათ თუ დადასტურდა, სადაც ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია 

დღეს? თუ ფიქრობთ, რომ თქვენ შეიძლება ჰქონდეს, თქვენ ნამდვილად 

გამოყენებული კრიტერიუმების, რომ ბიბლიაში? 

 

როდის ეკლესია დაწყება? 
 

იმისათვის რომ უკეთესი იდეა, სადაც ეკლესია დღეს, ეს იქნება კარგი 

იდეა, სადაც დაიწყო. მათე 16:18, იესომ თქვა, რომ ავაშენოთ მისი ეკლესია 

"ამ კლდეზე" (რაც იმას ნიშნავს, თავი, საქმეები 4: 10-11; 1 კორინთელები 

10: 4) და იქნებოდა სულიწმინდის (იოანე 16: 7; შდრ ჯოჰნ 14:26). როდის 

ეს? 

იგი დაიწყო ორმოცდაათი დღის შემდეგ იგი აღდგა. 



ქრისტიანული ეკლესია დაიწყო დღეს სულთმოფენობის გ. 31 AD, 

რომელიც, როცა სულიწმინდის გაიგზავნა. გავითვალისწინოთ შემდეგი 

მეორე თავი წიგნში აქტების შესახებ, თუ როგორ ეკლესიის ღმერთი 

დაიწყო: 

როდესაც დღეს სულთმოფენობის სრულად მოვიდა, ისინი ყველა 

ერთსულოვნად ერთ ადგილას ... 4 და აღივსნეს ყოველნი სულითა 

წმიდითა და იწყეს სიტყუად უცხოთა ენათა, ვითარცა სული იგი 

მოსცემდა მათ სიტყუად. (საქმეები 2: 1,4) 

ხოლო პეტრე დადგა შორის ათერთმეტთა, ხმა აღიმაღლა და უთხრა 

მათ, 

"იუდაელებსაც და ყველა, ვინც დასახლდა იერუსალიმში, მოდით 

ეს იყოს ცნობილი, და აღიქვამს ჩემი სიტყვები ... 22" ისრაელებო, 

მოისმინეთ ეს სიტყვები: იესო ნაზარეველი, კაცი დამოწმებული 

ღმერთი თქვენ მიერ სასწაულები, სასწაულები და ნიშნები, 

რომლებიც ღმერთმა მათი მეშვეობით მას თქვენს შორის, როგორც 

თვითონვე ვიცი - 23 მას, აწვდიან გადაწყვეტილი მიზანი და ღვთის 

წინასწარგანჭვრეტითა, თქვენ არ მიღებული უკანონო ხელში, 

ჯვარს აცვეს და კლავდნენ, 24, ვისაც ღმერთი აღადგინა, რომელმაც 

კარგავს ტკივილი სიკვდილის, რადგან ეს არ იყო შესაძლებელი, 

რომ მან უნდა ჩატარდეს მიერ ... 

"მაშ, ყველა სახლში ისრაელის ვიცი დარწმუნებით, რომ ღმერთმა 

გააკეთა ეს იესო, რომელიც თქვენ ჯვარს, უფლად და ქრისტედ". 

ახლა, როდესაც ეს რომ მოისმინეს, რის გამოც გული, და ჰრქუეს 

პეტრეს და დანარჩენ მოციქულებს ", კაცნო ძმანო, რა ვქნათ?" 

მიუგო პეტრე და ჰრქუა მათ, 

"მოინანიეთ და ყოველი თქვენგანი მოინათლოს იესო ქრისტეს 

სახელით, რომ რემისიის ცოდვები, და თქვენ უნდა მიიღოს 

საჩუქარი სულიწმინდის. 39 დაპირება, რომ თქვენ და თქვენი 

შვილები, და ყველას, ვინც უფრო შორით, როგორც ბევრი 

როგორც უფალი, ჩვენი ღმერთი მოვუწოდებთ ". 

და მრავალი სხვა სიტყვითაც მოწმობდა, და ჰლოცვიდა განაცხადა, 

რომ "მოხერხდა ამ გულარძნილი." 41 მაშინ მათ, ვინც სიხარულით 

მიიღო მისი სიტყვა, მოინათლა; და იმ დღეს დაახლოებით სამი 

ათასი სული დაემატა. 42 ხოლო მათ იყვნეს განკრძალულ 

მოციქულთა "დოქტრინა და ზიარებასა პური და ლოცვა 



... 47 ღმერთს აქებდნენ და აქუნდა მადლი ყოვლისა მიმართ 

ერისა. და უფალი ეკლესიის ყოველდღიური ვინც იყო 

მიმდინარეობს გადაარჩინა. (საქმეები 2:14, 22-24, 36-42, 47) 

ღმერთი და დასძინა, რომ ეკლესია ყოველდღიურად. შეამჩნიეთ ეს იყო, 

რომ მოინანიოს და მონათლეს. ამდენად, მხოლოდ ვინც შეიძლება ორივე 

დაემატა ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია. ყურადღება მიაქციეთ, რომ 

ერთგული გაგრძელდა მოციქულთა "დოქტრინა. ეს წარმოშობა 

დაგეხმარებათ ესმით განსხვავება ჭეშმარიტი ეკლესია და ის, რომ 

მხოლოდ აცხადებენ, რომ ქრისტეს ეკლესია. 
 

რა არის ეკლესია? 
 

ახალი აღთქმის სიტყვა ითარგმნება, როგორც "ეკლესია" მომდინარეობს 

ბერძნული ტერმინი როგორც "ექქლესია" ნიშნავს "მოუწოდა ასამბლეის." 

ბიბლია ასევე, რომ ეკლესია წარმოადგენს ქრისტეს სხეულის: 

და ის არის სხეულის, ეკლესია, რომელიც არის დასაწყისი, პირმშო 

მკვდრეთით, რომ ყველაფერი მას შეიძლება ჰქონდეს. (კოლასელთა 

1:18) 

... ქრისტეს გულისთვის მისი სხეული, რომელიც არის ეკლესია 

(კოლოსელები 1:24) 

ასე რომ, ჩვენი მოწოდება ჭეშმარიტი ეკლესია, ჩვენ ეძებს სხეულის 

ერთგულ მორწმუნეებს, რომ არ გააგრძელა რწმენა და სწავლებას იესო და 

მისი ორიგინალური მოციქულთა. ეკლესია არის "სულიერი სახლი" (1 

პეტრე 2: 5), და არა მხოლოდ ერთი ფიზიკური ორგანიზაციის ან 

კორპორაცია მთელი ისტორიის მანძილზე. 
 

რა არის ჭეშმარიტი ქრისტიანი? 
 

ნამდვილი ქრისტიანი არის ის, ვინც მიიღო ზარი იესო, სათანადოდ 

მოინანია, მონათლული იყო, და რეალურად მიღებული ღვთის 

სულიწმინდის (საქმეები 2:38). რა თქმა უნდა, ბევრი, ვინც არ არიან 

ჭეშმარიტი ქრისტიანები ამბობენ, რომ. 

განაცხადის ასევე, რომ პავლე მოციქული, რომ ქრისტიან სული ღვთისა 

საცხოვრებელი ფარგლებში მათ და რომ ისინი გამოიწვიოს სხვადასხვა 

ტიპის ცხოვრებაში, ვიდრე მათ, ვინც არ: 



მაგრამ თქვენ არ ხორციელი, არამედ სული, თუკი სული ღვთისა 

მკვიდრობს თქვენში. ახლა, თუ ვინმე არ აქვს ქრისტეს სული, იგი 

არ არის მისი. 10 ხოლო თუ ქრისტე თქვენშია, სხეული მკვდარია 

ცოდვის გამო, არამედ სული არის ცხოვრება, რადგან 

სიმართლე. 11მაგრამ თუ სული, ვინც აღადგინა იესო მკვდრეთით 

მკვიდრობს თქვენში, ის, ვინც აღადგინა ქრისტე მკვდრეთით ასევე, 

რათა ცხოვრების თქვენი მოკვდავი ორგანოების მეშვეობით მისი 

სული მკვიდრობს თქვენში. 

ამიტომ, ძმები, ჩვენ ვართ მოვალეთა - არა ხორცი, 

ცხოვრება ხორციელად. + 13 თუ ცხოვრობს ხორციელად 

მოკვდება; მაგრამ თუ სული დააყენა სიკვდილით საქმეები 

ნაწილები, იცხოვრებენ. 14 რადგან ბევრი როგორც 

ხელმძღვანელობით სული ღვთისა, ეს არის ღვთის 

შვილები. (რომაელები 8: 9-14) 

ისინი, ვინც ნამდვილად არ აქვს სული ღმერთს არცერთი მისი. 

ქრისტიანები მიყვარს და დავანახოთ სიყვარული, მაგრამ არ მიერ 

მსოფლიოში: 

სუფთა და შეურყვნელი რელიგია ღვთის წინაშე და მამის ეწვევა 

ობოლ და ქვრივი მათი პრობლემები და შენარჩუნება თავის 

მსოფლიოში. (იაკობი 1:27) 

მოციქული პეტრე წერდა: 

თქვენ ამიტომ, საყვარელნო, რადგან თქვენ იცით, ეს წინასწარ, 

ფრთხილად, რათა არ განეკუთვნება საკუთარი სიმტკიცისა, 

რომელიც ხელმძღვანელობდა დაშორებით შეცდომის 

ბოროტი; 18 მაგრამ იზრდება მადლი და ცოდნა ჩვენი უფლისა და 

მაცხოვრის იესო ქრისტეს. მას უნდა დიდება ახლაც და 

სამუდამოდ. ამინ. (2 პეტრე 3: 17-18) 

იცვლება ერთი ცხოვრება მეშვეობით სულიერი ზრდა მნიშვნელოვანი 

ნაწილი, რომ ნამდვილი ქრისტიანი. გარდა ამისა, ჭეშმარიტი 

ქრისტიანები გააცნობიეროს, რომ ჭეშმარიტი რწმენის უკვე "წინააღმდეგ 

ლაპარაკობენ ყველგან" (საქმეები 28:22), მისი ლიდერები არ 

ექვემდებარება დასმენა სხვა რელიგიური "ხელისუფლება", რადგან მათი 

სწავლებები და განათლება (საქმეები 4: 1-21; 6: 9-14), და რომ რეალური 

ქრისტიანები დაექვემდებარება დევნა (იოანე 15:20). 

გვიან ღვთის ეკლესიას მახარებელი დიბარ აფართიან წერდა: 



იგი იღებს გამბედაობა, რომ იყოს ჭეშმარიტი ქრისტიანი! 

ძველ წინასწარმეტყველთ იყვნენ გამბედაობა. როდესაც ღმერთმა 

იესო ნავეს ძე, რათა დაიწყოს ბრძოლა აღთქმულ მიწაზე შესვლის, 

უბრძანა, "იყავი ძლიერი და კარგი გამბედაობა" (იეს. 1: 6). . 

მოციქულების ასევე მამაკაცებში გამბედაობა, განსაკუთრებით მას 

შემდეგ, რაც მათ მიიღეს ღვთის სულიწმინდის. ეს არ იყო ადვილი 

მათთვის იქადაგა სახარება ფონზე უწყვეტი მუქარა და დევნა. მათ 

უნდა აირჩიონ შორის ემორჩილება ღვთის და ემორჩილება კაცი - 

შორის შესვლის დიდი კარიბჭე და ვიწრო. მათ გვითხრეს, 

ხელისუფლების მიერ, "ჩვენ მკაცრად რომ არ ასწავლიან ეს სახელი, 

მაგრამ აქ თქვენ აავსეთ იერუსალიმი თქვენი სწავლებისა და 

აპირებთ თუ არა, რომ ამ კაცის სისხლს" (საქმეები 5:28, RSV). პასუხი 

პეტრეს და სხვა მოციქულებს მისცა ერთ-ერთი რწმენა და 

გამბედაობა: "ჩვენ უნდა დაემორჩილოს ღმერთს, ვიდრე მამაკაცი" 

(ლექსი 29). 

ხვდები, რომ ოდესმე თქვენ შეიძლება ჰქონდეს, რათა იგივე პასუხი, 

ვინც დევნის თქვენ? 

ებრაელთა 11 საყოველთაოდ ცნობილია, როგორც რწმენა თავი. და 

ვისაუბროთ რწმენა აკეთებს. ყველა ადამიანი მასში მითითებული 

ცხოვრობდა რწმენა, მაგრამ, რომ საჭიროა ბევრი 

გამბედაობა. (კარგი ამბები, იანვარი, 1981) 

ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია არსებობდა, რადგან 

სულთმოფენობის საქმეები 2, როგორც იესომ თქვა, რომ ის (მათე 16:18; 

გამოცხადება 2 და 3). 

მიუხედავად ამისა, უბრალოდ მოძიებაში ჭეშმარიტი ქრისტიანული 

ეკლესია არ არის საკმარისი. ასევე საჭიროა, რომ პირადად იყოს 

ჭეშმარიტი ქრისტიანი: 

მაგრამ იყოს სიტყვის შემსრულებელნი და არა მხოლოდ მომსმენნი, 

თავს რომ იტყუებენ. (იაკობი 1:22) 

მაგრამ შეეცდება პირველი სამეფოს ღმერთი და მისი სიმართლე, და 

ეს ყველაფერი უნდა დაემატოს, რომ თქვენ. (მათე 6:33) 

ჭეშმარიტ ქრისტიანებს ღვთის სული, პრაქტიკა სიყვარული, მამაცი და 

ხანგრძლივი ღვთის სამეფოს შესახებ. ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია 

განაგრძობს ასწავლიან რომ და სხვა ასპექტები ორიგინალური რწმენა 

(იუდა 3). 



 

2. ნიშნები საიდენტიფიკაციო ჭეშმარიტი ეკლესია 
 

ახლა, ჩვენ ვნახეთ, რომ ჭეშმარიტი ეკლესია უნდა გაგრძელდეს, და 

შენარჩუნება ორიგინალური რწმენით, ჩვენ ახლა შევხედოთ ზოგიერთი 

კონკრეტული ნიშნები, წარმოშობა და დოქტრინების, რომ დაეხმაროს 

იდენტიფიცირება ჭეშმარიტი ეკლესია. 

ეკურთხა მიერ ჭეშმარიტებას ღვთის სიტყვა 

იესომ თქვა, ნიშანი იმისა, რომ მითითებული გარდა ჭეშმარიტი 

ქრისტიანები იყო, რომ ისინი ეკურთხა სიმართლე: 

ისინი არ არიან მსოფლიოში, ისევე, როგორც მე არა ვარ 

მსოფლიოში. 17 განწმინდე ისინი შენი სიმართლე. შენი სიტყვა 

ჭეშმარიტებაა. 18 ვითარცა მომავლინე მე სოფლად, მე ასევე არ 

გააგზავნა მათ მსოფლიოს მასშტაბით. 19 მათი გულისთვის მე 

განწმენდს თავს, რათა ისინიც განიწმინდონ სიმართლეს. (იოანე 17: 

16-19) 

უძრავი გასაღები ზღვარის ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესიის ბევრი 

ყალბი არის, თუ როგორ ჩაიდინა ეკლესიის ნამდვილად არის ის, რომ 

ღვთის სიტყვას. ყველაზე, ვინც ამბობს, ქრისტეს ნაწილი ეკლესია, 

რომელიც კიდევ რამდენიმე ან უფრო მათი დოქტრინა წარმართული და 

სხვა წყაროები, რომლებიც კონფლიქტში ღვთის სიტყვას. ადამიანის 

შეიმუშავეს რელიგიის მოჩვენებითი თავმდაბლობა არ არის ნამდვილი 

სულიერი მნიშვნელობა (კოლოსელები 2:23). 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ურჩევნიათ ენდობა მათი ემოციები, 

რათა დადგინდეს შესაბამისი ეკლესია, ღვთის სიტყვას ადგენს 

სხვადასხვა სტანდარტული ღვთის: 

ნდობა უფალი მთელი გულით და მჭლე არა საკუთარი 

გაგება; 6 ყველა შენს გზაზე შეიცანი მას, და მან უნდა მართოს 

თქვენი გზები.7 არ იყოს ბრძენი საკუთარ თვალში; ეშინიათ უფალი 

და გამგზავრებას ბოროტი. (იგავები 3: 5-7) 

ის, ვინც არის ამაყი გული ამწვავებს არეულობების, მაგრამ ის, ვინც 

ენდობა უფალი იქნება აყვავდა. 26 ის, ვინც ენდობა საკუთარ გულში 

არის სულელი, მაგრამ ვინც არ დადის გონივრულად 

გადაეცემა. (იგავები 28: 25-26) 



ეს არის სიმართლე ღვთის სიტყვას, რომ შეუძლია ადამიანებს სულიერად 

სრულყოფილი (2 ტიმოთე 3: 16-17). 

ყურადღება მიაქციეთ, ასევე შემდეგი: 

სიტყვა უფლის მარჯვენა, და ყველა მისი საქმე კეთდება 

სიმართლე. (ფსალმუნები 33: 4) 

"მე, უფალი, სიყვარული სამართლიანობა ... მე მითითებებს მათი 

მუშაობა ჭეშმარიტება და გახდის მათ მარადიული შეთანხმება. 

(ესაია 61: 8) 

ღვთის მუშაობა კეთდება ჭეშმარიტება და ეკლესია წამყვანი რომ 

მუშაობის ქრისტე უნდა აკეთებს ეს სიმართლე. 

ღვთის მინისტრები შეაქო "ჭეშმარიტების სიტყვა" (შდრ 2 კორინთელთა 

6: 4-7), არა ჩატარების ტრადიციები მამაკაცებს, რომ კონფლიქტის 

წერილი (შდრ მარკოზი 7: 6-8; მათე 15: 3-9 ). მართლაც ერთგული 

ქრისტიანული ეკლესია აყენებს ღვთის სიტყვას ზემოთ ტრადიციები 

დოქტრინა. 

როგორც პეტრემ და სხვა მოციქულებმა ლიდერები ერთგული 

ქრისტიანული ეკლესია უნდა იყოს სურვილი ჭეშმარიტებას მაშინაც კი, 

როდესაც არაპოპულარული სამთავრობო თუ რელიგიური 

ხელისუფლება (საქმეები 5: 27-32). 
 

რა არის ბიბლიური სახელი ეკლესია? 
 

ნახავ რომ ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესიის სახელით. 

უპირატესი ბიბლიური სახელი ჭეშმარიტი ეკლესია ახალი აღთქმის 

ჩვეულებრივ ითარგმნება, როგორც "ეკლესიის ღმერთი" (საქმეები 20:28; 1 

კორინთელები 1: 2; 10:32; 11: 16,22; 15: 9; 2 კორინთელები 1 : 1; 

გალატელთა 1:13; 1 თესალონიკელები 2:14; 2 თესალონიკელები 1: 4; 1 

ტიმოთე 3: 5,15). 

მიუხედავად იმისა, რომ არ ვარაუდობს, რომ "კათოლიკური ეკლესია" 

იყო ორიგინალური სახელი, უნდა ითქვას, რომ პირველად ტერმინი 

"კათოლიკური ეკლესია" რომ არ იქნა გამოყენებული არ გულისხმობდა 

რომში. ეს იყო გამოყენებული წერილში ეგნატე ანტიოქიელი, რომ 

ეკლესია ღვთის სმირნაში. მან სპეციალურად მიმართა, 

რომ "ეკლესია ღმერთი ...: ეკლესია, რომელიც არის სმირნაში,აზიაში" 

(Ignatius "წერილი Smyrnaeans, გ. 120 AD). ჯგუფები, 



როგორიცაა უწყვეტი ეკლესიის ღმერთი (CCOG) შთამომავალი ღვთის 

ეკლესიას სმირნაში. განსხვავებით ბერძნულ-რომაული ეკლესიები, ჩვენ 

გამართავს იმავე სწავლებას დაკავშირებული, შაბათს, ათასწლეულში, 

ღმრთეების და ა.შ., რომ მისი ადრეული ლიდერები. 

მთელი ქრისტიანული ისტორიის, ჭეშმარიტი ეკლესია ჩვეულებრივ 

გამოიყენება ვერსია გამოთქმა "ეკლესიის ღმერთი" (ან "ეკლესია 

ქრისტეს", შდრ რომაელები 16:16), თუმცა, ხშირად სხვა სიტყვა (შდრ 1 

კორინთელები 1: 2; 1 ტიმოთე 3:15). მაგრამ ღვთის სული, არ არის 

სახელი, არის ნამდვილი კრიტერიუმები (1 პეტრე 2: 5). 

ამიტომ, მხოლოდ მქონე უფლება სახელი არ არის აუცილებელი 

მტკიცებულება. მიუხედავად ამისა, არ უფლების მქონე სახელწოდება, 

როგორც წესი, დისკვალიფიკაციას კოეფიცენტი: 

მე ვიცი, თქვენი ნამუშევრები. აგრეთვე, შევქმენი, სანამ ღია კარი, და 

არავის შეუძლია დახურეს ეს; თქვენ გაქვთ ცოტა ძალა, არ ინახება 

ჩემი სიტყვა, და არ უარყო ჩემი სახელი. 9 მართლაც მე გახდის იმ 

სატანის სინაგოგა, რომლებიც აცხადებენ, რომ ისინი ებრაელები და 

არ არის, მაგრამ ტყუილი - მართლაც ვაქცევ მათ მოვა და თაყვანი 

სანამ თქვენი ფეხზე, და ვიცი, რომ მე შეგიყვარე.(გამოცხადება 3: 8-

9) 

იესომ თქვა, ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია არ უარყოფს, მისი 

სახელი, შედგება სულიერ ებრაელები, აქვს მცირე ძალა, და ინარჩუნებს 

ქრისტეს სიტყვა. მაგრამ შეამჩნია, რომ იესო იყო ისიც, რომ ზოგიერთი 

რომლებიც აცხადებენ, რომ ერთგული არ იქნება. 
 

რატომ სახელი "უწყვეტი ეკლესია ღმერთი"? 
 
 

ზოგიერთი მსოფლიოს ეკლესია აღმოაჩინეს დოქტრინალური წერტილი 

შესახებ სიმართლეს ბიბლიური სახელი ეკლესია. ზოგი მიღებული 

ნაწილი მაინც ამ სახელით, მოვუწოდებთ თავს "ეკლესია ღმრთისა". 

თუმცა, მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ სახელი უნდა გადმომეცა 

მნიშვნელობა. და თუ სხვადასხვა "ეკლესიები ღვთის" ამ სამყაროში არ 

აღიარებს ღვთის მმართველობა, არ არიან მთლიანად ექვემდებარება მას 

და მისი სიტყვა, არ ემორჩილება მას, და არ აქვს ბევრი სხვა ძირითადი 

მტკიცებულებები ამ - შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ პირს, რომელსაც 



სახელი გამოყენებული წერილი, რომ ისინი არ არიან ჭეშმარიტი 

ეკლესიის ღმერთი. 

ეს შეესაბამება გაფრთხილებისა, რომ ბიბლია, რომელიც მოუწოდებს 

ასეთი ადამიანები, რომლებიც ნაწილი "სატანის სინაგოგა" (გამოცხადება 

3:10) ისევე, როგორც იმ ცრუ მინისტრები, რომლებიც, როგორც ჩანს, 

გარდაქმნას თავად შევიდა "მინისტრების სიმართლე" (2 კორინთელები 

11: 14-15). 

რომ მიმდინარეობს განაცხადა, რადგან მთელი რიგი ამქვეყნიურ 

ორგანიზაციებთან პრეტენზიის სახელი ჭეშმარიტი ეკლესია - ისევე 

როგორც მილიონობით "ვინც ამბობს," ქრისტიანები არასწორად ჩაუყარა 

პრეტენზია იესო ქრისტეს სახელით (მათე 7: 21-23) როდის სურს 

დაამყაროს ამ ფაზაში ჭეშმარიტი ეკლესია ღმერთი, ჩატარების მიზნით, 

ბიზნეს ღვთის ამ დედამიწაზე, ჩვენ ვერ ითვალისწინებდეს, რომ ეს, 

უბრალოდ, "ეკლესია ღმრთისა". როგორც, რომ არ იყო შესაძლებელი, 

ისევე, როგორც დავანახოთ ჩვენი კავშირი ეკლესია თავიდანვე (საქმეები 

2), ჩვენ ვირჩევთ ტერმინი "უწყვეტი ეკლესია ღმრთისა". 

ამტკიცებენ, გულმოდგინედ და ჭეშმარიტი რწმენა 

ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშანია, რომ ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია 

აქვს ორიგინალური რწმენა, რომ გადაეცა მოციქულთა. 

შეამჩნია პრობლემა, რომ მოციქული იუდა ნაპოვნი და რა უთხრა მან 

ერთგულ ქრისტიანებს ამის შესახებ: 

საყვარელი, ხოლო მე ძალიან გულმოდგინე დაწერა, რომ თქვენ 

დაკავშირებით ჩვენი საერთო ხსნის, მივხვდი, რომ აუცილებლად 

დაწერა, რომ თქვენ შეგონება თქვენ უნდა ამტკიცებს გულწრფელად 

რწმენას, რომელიც იყო ერთხელ მიეწოდება 

წმინდანთა. 4გარკვეული მამაკაცი ჩუმად შეუმჩნეველი , რომელმაც 

დიდი ხნის წინ იყო აღინიშნება ამ დაგმობას, უღვთო კაცთა, ვინც 

მივმართოთ მადლი ღვთის გარყვნილების და უარყოფენ მხოლოდ 

უფალი ღმერთი და ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს. (ჯუდე 3-4) 

ჯუდე ამის შესახებ ორ ჯგუფად. ვინც იქნებოდა ამტკიცებს, რომ 

ორიგინალური რწმენა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მიწოდება 

წმინდანთა და ვინც ცდილობს, რომ შეიცვალოს ეს 

არამიზნობრივად. ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია აქვს მიწოდება 

რწმენა. რწმენა, რომ არის გააგრძელოს კიდევ ყველაზე, ვინც ამბობს, 

ქრისტეს 21-ე საუკუნეში ნამდვილად არ ვიცი, რა ორიგინალური 



ქრისტიანები სჯეროდა, და პრაქტიკულად (იხ ჩვენი ბროშურა, უწყვეტი 

ისტორია ეკლესიის ღმერთი). 

ეს არის წმინდა რწმენა, შენახვა ღვთის სიყვარული, და ეძებს მიმართ მისი 

წყალობა: 

მაგრამ თქვენ, საყვარელნო, მშენებლობის თავი თქვენს უწმინდეს 

რწმენაზე, ლოცულობდა სულიწმინდის, 21 დარჩით ღვთის 

სიყვარული, ეძებს წყალობა ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს უთხრა 

საუკუნო სიცოცხლე. (ჯუდე 20-21) 

ბიბლიაში ნათქვამია, რომ ჭეშმარიტი მსახურები უნდა იქადაგონ სიტყვა 

და გაუძლებს, არ შეიცვლება, ჭეშმარიტი ბიბლიური სწავლებები,: 

იქადაგე სიტყვა! იყავით მზად სეზონი და გარეთ 

სეზონი. დაარწმუნოს, საყვედური, შეაგონე მთელი სულგრძელება 

და სწავლების.3, დადგება დრო, როდესაც ისინი ვერ გაუძლებს ხმის 

დოქტრინა, თუმცა, საკუთარი სურვილები, იმიტომ, რომ ისინი 

ქავილი ყურები, მათ იქნება ბევრი თავად მასწავლებლები; 4 და 

ისინი გახდება მათი ყურები დაშორებით სიმართლე, და 

გადაუხვიეს იგავები. 5 მაგრამ თქვენ უნდა ყველაფერი, უძლებს, 

გავაკეთოთ მუშაობის მახარებელი, შეასრულოს თქვენი 

სამინისტროს. (2 ტიმოთე 4: 2-5) 

ზოგიერთი ფუნდამენტური დოქტრინების ქრისტიანულ ეკლესიის 

გვხვდება ებრაელთა 6: 1-3. იმ დოქტრინების მათ მონანიების, ნათლობის 

ხელთდასხმით, მიმდინარეობს მიმართ სრულყოფილებას, მკვდრეთით 

აღდგომა და მარადიული გადაწყვეტილება სწავლობდნენ მოციქულთა 

და ადრეული ქრისტიანები ძირითადად რადგან ისინი ახლა 

ისწავლება გრძელდება ღვთის ეკლესიას. 

შეამჩნია რაღაც იესო ასწავლიდა შესახებ ფჰილადელფჰია ნაწილი 

ეკლესია: 

... კენ... ფილადელფიის ეკლესიის ... 8 ... თქვენ პატარა ძალა, არ 

ინახება ჩემი სიტყვა, და არ უარყო ჩემი სახელი ... 11 აჰა, მოვდივარ 

სწრაფად! გამართავს სწრაფი, რაც თქვენ გაქვთ, რომ არავინ 

წაგართვას გვირგვინი. (გამოცხადება 3: 7,8,11) 

იესო ასწავლის, რომ ერთი უნდა შევინარჩუნოთ, ბიბლიური 

ჭეშმარიტება და არ დაუშვებს საკუთარ თავს შეცდომა სხვები, რომლებიც 

არ აქვთ იგივე ვალდებულება ღვთის სიტყვას. ჭეშმარიტი ეკლესია 

ღმერთი გამართავს სწრაფი ბიბლიური ჭეშმარიტება, არ მიიღოს 



ეკლესიის საბჭოების, რომ წინააღმდეგ წასვლა ჭეშმარიტი რწმენის, არც 

მორალურად აკეთებს მუშაობის გამო მამაკაცი. 21-ე საუკუნეში, ეს არის 

გადმონაშთი ფჰილადელფჰია ნაწილი ჭეშმარიტი ქრისტიანული ტაძარი, 

რომ არ ეს საუკეთესო (იხილეთ თავი 4 გარკვეული დეტალები). 

შეამჩნია რაღაც მოციქული იოანე: 

რაც იყო დასაბამიდან, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, რომელიც ჩვენ 

ვნახეთ ჩვენი თვალით, რომელიც ჩვენ არ ჩანდა საფუძველზე, და 

ჩვენს ხელში არ სიფრთხილით, რომელიც ეხება სიცოცხლის სიტყვა 

- 2, ცხოვრება გამოიხატება, და ვნახეთ, და დამოწმებასა და 

აცხადებენ, რომ საუკუნო სიცოცხლე, რომელიც იყო მამასთან და 

გამოიხატება - 3, რაც ჩვენ ვიხილეთ და მოვისმინეთ ვაცხადებთ, რომ 

თქვენ, რომ თქვენ ასევე შეიძლება ჰქონდეს პროგრამა ჩვენთან; და 

მართლაც ჩვენი სტიპენდიის არის მამა და მისი ძის, იესო 

ქრისტეს. 4 ეს ყველაფერი ჩვენ გწერთ, რომ თქვენი სიხარული 

შეიძლება იყოს. (1 იოანე 1: 1-4) 

გაითვალისწინეთ, რომ ჯონ განაცხადა მან მასწავლა ის, რაც ცნობილი 

გახდა, დასაწყისიდან. სიმართლე არ იყო, რომ შეიცვალოს. 

მოციქული იოანე ასწავლიდა, რომ დაიცვან, რომ გაგრძელდება, ქრისტეს 

მოძღვრების: 

ვინც დაუმორჩილებლობის და არ დაიცვან ქრისტეს მოძღვრების 

არა ჰყავს ღმერთი. ის, ვინც იცავს ქრისტეს მოძღვრების აქვს 

როგორც მამა და ძე. (2 იოანე 9) 

ერთი იცავს რომ დოქტრინა არ იცვლება ეს დოქტრინა, რომელიც 

ეწინააღმდეგება ბიბლიას. 

იოანე მოციქულის ცნობით სხვაობა ერთგული და ვინც ამტკიცებდა, რომ 

იყოს ერთგული: 

შვილებო, ეს არის ბოლო საათი; და როგორც თქვენ მოვისმინე, რომ 

ანტიქრისტე მოდის, მაშინაც კი, ახლა მრავალი ანტიქრისტე არ 

მოდის, რომლითაც ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ბოლო საათი. 19 ისინი 

ჩვენგან გავიდნენ, მაგრამ არ იყვნენ; თუ ისინი იყო ჩვენთვის, რომ 

ისინი არ გააგრძელა ჩვენთან; მაგრამ მათ, რომ ისინი შეიძლება 

გაცხადდეს, რომ არც ერთი მათგანი არ იყო ჩვენთვის. (1 იოანე 2: 18-

19) 



გაითვალისწინეთ, რომ მოციქული იოანე წერს, რომ იმ ადამიანებს, 

რომლებიც ერთგული იქნებოდა მოჰყვა მისი სწავლებას და პრაქტიკა, 

მაგრამ ის, რომ ანტიქრისტე არ გაგრძელდება იმ პრაქტიკას. 

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მრავალი პრაქტიკის ორიგინალური 

ქრისტიანობა, რომ დაიკარგა მიერ ბერძენ-რომაელებს, ალბათ უნდა აქ, 

რომ ერთ-ერთი პირველი დოკუმენტირებული ცვლილებების პრაქტიკა 

და სწავლებას მოციქული იოანე უნდა გააკეთოს თარიღი და 

დაცვით. ცვლილება იყო, რომ სხვადასხვა ბერძნულ-რომაული 

ეკლესიები გააცნო ადრეულ მე -2საუკუნეში და იგი გამოიწვია 

დაპირისპირება (ევსები კესარიელის საეკლესიო ისტორია, წიგნი V, 

თავები 23-24). 

მათ უარი შენარჩუნება პასექის წლის 14 ნისანს, როგორც იესო, მოციქული 

იოანე, და სხვა ერთგული ეკლესიის ლიდერები ისტორიულად გააკეთა 

(ნაყარი ვინც უარი თქვა 14-ე გადავიდა კვირა). წლის დასაწყისში მე -

2 საუკუნეში, ეკლესიის ღმერთი ეპისკოპოსი პოლიკარპე სმირნელი 

დაასკვნა, რომ "ბევრი" ჰქონდა "ცრუ დოქტრინა" და მან მათი რწმენა, 

როგორც ამაოება / უსარგებლო (პოლიკარპეს წერილი ფილიპელთა). 

წლის დასაწყისში მე -3 საუკუნეში, ბევრი ბერძენ-რომაელები გადაიზარდა, 

რასაც ღვთის ეკლესიას ეპისკოპოსი სერაპიონ ანტიოქიის მოხსენიებული, 

როგორც "ტყუის კონფედერაციის" (სერაპიონ ეპისტოლე  და). 

მიუხედავად იმისა, რომ ბერძნულ-რომაული ეკლესიები აცხადებენ, 

რომ ორივე პოლიკარპე და სერაპიონ, როგორც საკუთარი (და სერაპიონ 

აშკარად გაამართლა ანტიოქიაში მიერ მოღალატე ბერძნულ-რომაული 

ლიდერები), რეალობა არის ის, რომ (და ის ერთგულად უკავშირდება 

ეკლესიურად) გაიმართა ეკლესია ღმერთი, და არა ბერძნულ-რომაული 

დოქტრინები. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი სხვა ცვლილებების მოღალატე ეკლესია, 

მეცნიერები ზოგადად თანხმდებიან, რომ მოციქული იოანე ინახება მე -

14. აქედან გამომდინარე, ეს ერთ-ერთი დოქტრინა არის გზა ადვილად 

ვუთხრა მათ, ვინც მოისმინა წიგნთა, ვინც ვერ გაგრძელდება პრაქტიკა 

მოციქული იოანე და მასთან. შეცვლილი თარიღი კვირა გახდა 

საყოველთაოდ გამოცხადდა, როდესაც წარმართი იმპერატორის 

კონსტანტინე მოგვიანებით აიძულეს საკითხი. კონსტანტინე არ იყო 

რეალური ქრისტიანი. მაშინაც კი, როდესაც მას არ მოინათლნენ 

ნებისმიერი ქრისტიანი რწმენა, მან განაცხადა, თავად საერო ეპისკოპოსი 



და იძულებული კვირა საკითხი უნდა დამთავრდეს საბჭოს ნიკეის 325 

AD, როდესაც კონსტანტინე გარდაიცვალა დაკრძალეს მზის ღმერთი 

ტიპის მძიმე . ვინც უნდოდა, რომ ერთგული რჩება ბიბლიური პრაქტიკა 

არ მოუსმინოს მას და მის საბჭოს დადგენილებით. მან ასევე დასძინა, რომ 

ბევრი მოკლეს შემდეგ. 

 

მთელი ისტორიის მანძილზე არ ყოფილა ორი ძირითადი ჯგუფი, 

რომელიც გაიმართა ორიგინალური რწმენა, ხოლო მეორე მთავარი, რომ 

ამტკიცებდა, მაგრამ ეს არ გააკეთა. 

რაც შეეხება "სამოციქულო მემკვიდრეობას? ახლოს დაწყების მე -

3 საუკუნეში, მაშინ რომან მხარდამჭერი ტერტულიანე წერდა ორი 

ჯგუფის (Smyrnaeans და რომაელები), რომელიც ამტკიცებდა, კავშირები 

მოციქულთა (ტერტულიანე ის ლიბერ დე ფრაესცრიფთიონე 

ჰაერეთიცორუმ. თავი 32), მაგრამ მხოლოდ ერთი მათგანი იყო და დარჩა 

ერთგული და სხვა არ იყო. ერთ-ერთი ჯგუფი აცხადებდა მემკვიდრეობის 

რომში, და სხვა, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ეს სმირნიდან (მეშვეობით 

მოციქული იოანე პოლიკარპეს to თჰრასეას და ა.შ.). 

რამდენადაც სამოციქულო მემკვიდრეობის მიდის, ეს შეიძლება იყოს 

მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ არ არის მითითება, რომ ბიბლია 

ჭეშმარიტი ეკლესია, რომელსაც კოლეჯი არც. ორივე არის ნარჩენების 

კერპთაყვანისმცემლობა. მისი თქმით,კათოლიკური 

ენციკლოპედია, სათაური  არ მიიღო რომის ეპისკოპოსი, სანამ გვიან მე -

4 საუკუნეში, ხოლო კოლეჯი ოფიციალურად არ ქმნიან, სანამ მე -

11 საუკუნის. რა რომში ახლა აკეთებს, აირჩიოთ მისი დაბრუნება 

ლიდერი უბრალოდ არ იყო ნაწილი ორიგინალური რწმენა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბიბლია გვიჩვენებს, რომ ღმერთი, როგორც წესი, 

მუშაობის გზით დაბრუნება ადამიანის ლიდერი, ამ ლიდერმა ერთ-ერთი, 

რომელიც უკვე ზეთით ცხებული (2 კორინთელები 1:21; 1 ტიმოთე 4:14; 

5:22; 2 ტიმოთე 1: 6) და რომელიც გვიჩვენებს, ხილი, რომელიც 

ცხადყოფს, რომ ხელმძღვანელობა (მათე 7: 15-20; 1 ტიმოთე 3: 1-

7). ალბათ, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის მხოლოდ ჭეშმარიტი ეკლესია 

ღმერთს, რომ შეუძლია დაამტკიცოს, ადრეული თანადროული ჩანაწერი, 

რომელიც მას ჰქონდა პირდაპირი მემკვიდრეობის ორიგინალური 



მოციქულთა. მაშინაც კი, Jerome აღნიშნა, რომ მოციქული იოანე 

ხელდასხმა პოლიკარპე სმირნელი (იერონიმეს დე ვირის 

ილლუსთრიბუს. თავი 17). ბერძნულ-რომაელები, როგორც წესი, 

დაეყრდნოს გვიან "ლეგენდები" მათი პრეტენზიები პეტრე და მათი 

წინააღმდეგობრივი ანგარიშების შესახებ და, ასევე შეიცვალა 

დოქტრინები. ბევრი, უფრო დეტალურად სამოციქულო მემკვიდრეობას 

და რწმენა ორიგინალური ქრისტიანული ეკლესია შედის ჩვენი 

ბროშურა, გრძელდება ისტორია ეკლესიის ღმერთი. 

ღვთის ეკლესიას იცოდნენ ბიბლია დროიდან მოციქული იოანე 

რომელიც ქრისტიან ლიდერი იცოდა ბიბლიის წიგნები იმ დროს ბოლო 

წიგნში ახალი აღთქმა დაიწერა? 

ისე, რომ იყოს ლოგიკურად მოციქული იოანე. არა მხოლოდ ის რომ არ 

ყოფილიყო ბოლო ორიგინალური მოციქულთა იღუპება, იგი ასევე 

ითვლება, რომ არ წერია, რომ ბოლო რამდენიმე ბიბლიის წიგნები, მათ 

შორის, წიგნში გამოცხადება (გამოცხადება 1: 9-19). 

მიუხედავად იმისა, რომ ორიგინალური მოციქულთა ჯერ კიდევ 

ცოცხალი იყო, რომ მათ შეეძლოთ იძლევა ინფორმაციას, რომ 

ქრისტიანები საჭირო ვიცი პირადად და წერილობით. მაგრამ შეამჩნია, 

რომ განზრახვა (შდრ ესაია 8:16) იყო, რომ ბიბლია, რომ დასრულდება 

მდე მიმდინარეობს საკმარისი ქრისტიანები სულიერი სრული: 

ყველა წერილი მოცემულია შთაგონების ღმერთი და მომგებიანია 

დოქტრინა, ამისთვის reproof, შესწორება, ამისთვის სწავლების 

სიმართლე, 17 რომ ღვთის კაცი შეიძლება იყოს სრული, 

საფუძვლიანად აღჭურვილია ყველა კარგი მუშაობა. (2 ტიმოთე 3: 
16-17) 

არ ქრისტიანული ეკლესია, რომელიც ნამდვილად ეფუძნება მისი 

დოქტრინების წერილების იცით მათ უმოკლეს (შდრ ესაია 8:16)? ან უნდა 

მიიღოს, საუკუნეების ადამიანური-მოიწვია საეკლესიო კრებები, რათა 

განვიხილოთ საკითხი, როგორც ბერძნულ-რომაული ეკლესიები არ 

კეთდება? 

 



ისტორიული მტკიცებულებები და საკითხებში 

 

არსებობს უძველესი დოკუმენტი ცნობილია, 

როგორც  ფრაგმენტები, რომელიც ამბობს, რომ მოციქული იოანე გავიდა 

"კანონები" მოწაფე მისი დაასახელა პოლიკარპე (ასევე ცნობილი როგორც 

პოლიკარპე სმირნელი). პოლიკარპე არ იყო ებრაელი (მისი სახელი 

ბერძნული), და, ალბათ, ეს იყო ყველაზე გავლენიანი, ამ სიტყვის 

ჭეშმარიტი ეკლესია ღვთის მეორე საუკუნეში. ის იყო ერთ ერთი ყველაზე 

გავლენიანი ჭეშმარიტი ქრისტიანი ლიდერი 135 (იერუსალიმის დაკარგა 

იუდა, მისი ბოლო ებრაელი ეპისკოპოსი / პასტორი), სანამ მისი 

გარდაცვალების რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ. 

პოლიკარპეს წერილი ფილიპელთა მოჰყავს და მიანიშნებს, რომ ყველა 27 

წიგნი ახალი აღთქმის (პოლიკარპეს წერილი ფილიპელთა ახალი 

აღთქმის ბიბლიური ანოტაციები. სამების ჟურნალი, ივნისი 2008 

წ.) წერილში მისი ძმა ონისიმეს, მელიტო (მემკვიდრე პოლიკარპე) 

პირდაპირ და არაპირდაპირ ჩამოთვლილია 39 წიგნი ძველი აღთქმის, 

რომ ჩვენ გრძელდება ეკლესიის ღმერთი კვლავ გამოიყენოთ. და 

მელიტოს სია არ მოიცავს ნებისმიერ ე.წ. დეუტეროკანონიკური წიგნი, 

რომ რომის და მართლმადიდებელი კათოლიკური ეკლესია ახლა 

გამოყენება. 

არსებობს ასევე დოკუმენტი, რომელიც არსებითად აცხადებს, რომ 

ერთგულ ქრისტიანებს იერუსალიმში ადრეულ მე -2 საუკუნეში ყველა ან 

ნაწილი ახალი აღთქმა, არამედ ის, რომ ნაკლებად ერთგული -

მხარდამჭერი პროფესორ ქრისტეს იქ არ და რომ ისინი ეყრდნობოდა 

არასამთავრობო - წიგნები (Pines S. ებრაელი ქრისტიანები ადრეულ 

საუკუნეებში ქრისტიანობის თანახმად, ახალი წყარო, 1966). 

ღვთის ეკლესიას იმ დროს მოციქული იოანე (გამოცხადება 1: 9) მცირე 

აზიის (გვიან პირველ საუკუნეში) გზით პოლიკარპე სმირნელი (მეორე 

საუკუნე) ჰქონდა მთელი canon წერილი. მიუხედავად ამისა, ბერძნულ-

რომაული ეკლესიები განიხილება წიგნები საუკუნეების განმავლობაში, 

და ხშირად მოიცავდა არაკანონიკური მიიჩნიეს მათი ახალი აღთქმის. ეს 

იყო მხოლოდ კონსულტაციის შემდეგ იმ მცირე აზიაში და იერუსალიმში 



(მათ შორის ეკლესიის ღმერთი), რომ ბერძენ-რომაელები საბოლოოდ 

შეძლო ამუშავება სწორი ახალი აღთქმის გამოსულა. 

თუ არ ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია ვიცი მთელი მისი ადრეული 

დასაწყისში? 

რეფორმირების პროტესტანტები, რომელიც მოვიდა რომში, არ 

დაასრულოს მათი კანონები, სანამ მე -16 საუკუნეში, რომელიც ასევე, 

როდესაც მათ დაიწყეს, რადგან ისინი ეყრდნობოდა სხვადასხვა რომან 

სიები ადრე. არც ეკლესიის რომის სრულად დაასრულოს სანამ 16-

ე საუკუნის საბჭოს. იმ წიგნების მიღებული საბჭოს ტრენტის შედის წიგნი 

ძველი აღთქმა, რომ მათი ადრეული ლიდერები, როგორიცაა Jerome 

(ექიმი მათი ეკლესია), არ გაითვალისწინა, რომ იყოს ჭეშმარიტი 

წერილი. ვერც მიმდინარე პროტესტანტები და არც იმ ჩვენთვის 

ჭეშმარიტი ეკლესია ღმერთი მათ მიღებაზე, როგორც წერილი. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის, ბიბლია  ჟურნალის უწყვეტი ეკლესია 

ღვთის გამოაქვეყნა ორი დოკუმენტში სტატიები 2013 აეხსნა, უფრო 

დეტალურად წმიდანად შერაცხვის მუხლები. მათთვის, ჟურნალები 

შეგიძლიათ იხილოთ www.ccog.org  ნახვა, ქვეშლიტერატურა tab ღილაკს. 

ჭეშმარიტი ეკლესია იცის სიმართლე ღმრთეების 

ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია ყოველთვის სჯეროდა, რომ მამა, ძე 

და სულიწმინდა. პირველი ქრისტიანები მიხვდნენ, რომ ბიბლია 

გვასწავლის, რომ მამა (მაგალითად იოანე 6:27; კოლოსელები 2: 2) და ძე 

(მაგალითად იოანე 20: 28-29; კოლოსელები 2: 2) იყო საღმრთო ვაჭრობის 

(კოლოსელები 2: 9) და რომ წმინდა სული ღვთის ძალა, რომ მოდის მამა 

(მაგალითად მათე 10:20) და ძე (ფილიპელები 1:19). 

381 AD, ბერძენ-რომაელები ოფიციალურად მიიღო განსხვავებული 

ღმრთეების (რომაელები 1:20; კოლოსელები 2: 9) დაკავშირებით სულის 

პიროვნული. მიუხედავად იმისა, რომ ბერძენ-რომაელები სჯეროდა 

სული "პიროვნების" ადრე, უმრავლესობა მაინც, ეს "აღმოსავლეთ" 

თანახმად, კათოლიკური ენციკლოპედია, არ ჰქონდათ მიღებული, რომ 

არც სამების, რამდენიმე ათწლეულის ადრე. ეს იყო დოგმატური 

ცვლილება, რომელიც უმრავლესობის ბერძენ-რომაელები 

მიიღება. სამების დოგმატი ასევე აღსრულდება საიმპერატორო ედიქტი 

საწყისი დევნაში თეოდოსი (რომელიც არსებითად ასევე გამოცხადდა 

შემდეგ გადახედვას ბერძნულ-რომაული რწმენა, როგორც რწმენა რომის 

იმპერია). 

http://www.ccog.org/


ჭეშმარიტი ეკლესია არ ასწავლიან უკანონობა-ის მხარს უჭერს კანონის 

ღმერთი 

ძველი აღთქმის, ეწერა, რომ ღმერთის კანონები იქნება ნიშანი მასსა და 

ერთგული (მეორე რჯული 6: 1-8). მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი 

პროტესტანტი ლიდერების ასწავლიან, რომ ათი მცნება გაკეთდა 

გადაურჩა, ეს არ იყო თანამდებობაზე იესო, მისი მოციქულები, არც 

ქრისტიანები. 

იესომ თქვა, რომ " (სარეველა) ჩადებით ძმათა შორის მტერი (მათე 13: 37-

40). იესომ თქვა, რომ მოღალატე ივარჯიშებენ "უკანონობა" (მათე 13:41), 

თუმცა მოგვიანებით აღმოიფხვრას (მათე 13:42). ყურადღება მიაქციეთ, 

რაღაც რომ იესომ გვასწავლა 

"არა ყველას, ვინც ამბობს, რომ ჩემთვის," უფალო, უფალო, და 

შევიდეს იგი სასუფეველსა ცათასა, არამედ რომელმან ყოს ნება ჩემი 

ზეციერი მამა. 22 ბევრი იტყვის Me იმ დღეს: "უფალო, უფალო, ჩვენ 

არ prophesied თქვენი სახელი, მიცემული ეშმაკთ თქვენი სახელი და 

კეთდება ბევრი სასწაულები თქვენი სახელი? "23 მაშინ მე ვაცხადებ, 

რომ მათ," მე არასდროს იცოდა თქვენ; გამშორდი, თქვენ რომელიც 

პრაქტიკას უკანონობას! " (მათე 7: 21-23) 

იესომ ნათლად ასწავლის, რომ ბევრი ვუწოდოთ მას "უფალი" და კი 

აცხადებენ, რომ არ კეთდება სასწაულები მისი სახელი, მაგრამ, რომ იგი 

ვუთხრა, ვინც ასე მოიქცა, მაგრამ პრაქტიკულად "უკანონობა" 

გაემგზავრება. აქედან გამომდინარე, ზუსტი წინასწარმეტყველება და 

დემონი exorcisms, საკუთარ თავს, არ არის ნიშნები ფოკუსირება როგორც 

არასამთავრობო ერთგული ჯგუფების ზოგჯერ მათ. 

მოციქული პავლე იუწყებოდა, რომ "საიდუმლო უკანონობა" უკვე 

დაიწყო თავის დღეში (2 თესალონიკელები 2: 7) და რომ ხალხს არ უნდა 

იყოს მოტყუებული "ცარიელი სიტყვები" ის, რომ ისინი არ 

დაემორჩილნენ (ეფესელთა 5: 6). ეს "საიდუმლო", რაც გამოიხატება 

ბერძენ-რომაელები, როდესაც საქმე მრავალი ასპექტი ღვთის კანონებს 

(მათ მიზეზი მათ გარშემო). 

ჭეშმარიტი ღვთის ეკლესიას მხარს უჭერს ღვთის კანონი (1 იოანე 5: 1-

3). იგი გვასწავლის, რომ ღმერთი ქვეყენაში კანონები, რომ თუ 

დაემორჩილა, რომ კაცობრიობა გაცილებით კარგი, მათ შორის უხვი 

კეთილდღეობა და პროდუქტიული სრული ცხოვრებაში. 



ჭეშმარიტი ეკლესია ღმერთი აცხადებს, რომ ღვთის კანონი არ კეთდება 

მოშორებით, მაგრამ უკვე "ამაღლდება" და "საპატიო" (ესაია 42:21) და 

გაფართოებული იესო ქრისტე (მათე 5: 17-48). 

ჭეშმარიტი ეკლესია ღმერთი გვასწავლის, რასაც ბიბლია გვასწავლის: 

შენი სიტყვა ლამპარია ჩემი ფეხისთვის და სინათლეა ჩემი 

გზა. (ფსალმუნები 119: 105) 

ჩემი ენა უნდა საუბარი შენი სიტყვა, ყველა შენი მცნება 

სიმართლე. (ფსალმუნები 119: 172) 

ჭეშმარიტი ეკლესია ასწავლის ღვთის ათი მცნება კანონის ერთ-ერთი მისი 

ყველაზე დიდი ძღვენია და რომ მისი მცნება სიმართლე.შენახვა მათ 

ასახავს სიყვარული. "ახლა მიზნით მცნება სიყვარული" (1 ტიმოთე 1: 5). 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ბერძნულ-რომაული ეკლესია 

ამბობს, რომ სჯერა, რომ მათი მიღების მილიტარისტული "ქრისტიანობა" 

და სხვა უკანონო დოქტრინების, მათ აქვთ, ისევე როგორც ფარისეველთა 

ძველი (მათე 15: 3-9), დასაბუთებული გარშემო კანონის ღმერთი 

ადასტურებს პრაქტიკა და ტრადიციები, რომლებიც ეწინააღმდეგება მას. 

იოანე ნათლისმცემლის (ლუკა 3:14) და იესო (იოანე 18:36) ისწავლება 

წინააღმდეგ მილიტარისტული მონაწილეობა ამ ასაკში. ყველა ნამდვილი 

მეცნიერები გააცნობიეროს, რომ ადრეული ქრისტიანები არ მიიღებს 

მონაწილეობას გადაიზარდა. ეკლესია ღვთის ლიდერები, როგორიცაა 

მელიტო სარდისელი წერდა წინააღმდეგ, ხოლო თეოფილე ანტიოქიელი 

წერდა წინააღმდეგ ქრისტიანები კი თვალს ძალადობრივი 

სპორტული. გრძელდება ღვთის ეკლესიას მაინც ასწავლის წინააღმდეგ 

მილიტარისტული მონაწილეობა და თვალს განზრახ ძალადობრივი 

სპორტული ამ ასაკში. 

მიუხედავად იმისა, რომ სამხედრო მონაწილეობის დაგმო როგორც გვიან, 

როგორც მე -3 საუკუნეში, რომის ეპისკოპოსი და წმინდა იპოლიტე, ერთი 

საუკუნის მისი გარდაცვალების შემდეგ, ბერძნულ-რომაული ეკლესიები 

შეიცვალა ამ ეტაპზე. მოგვიანებით მათ კიდევ უფრო შორს წავიდა 

შესთავაზოს "მისატევებელად ცოდვათა" ფარგლებში განკარგულებების 

პაპმა ურბან II 1095, ვინც ხელს ბრძოლა მეომარ რელიგიური 

ჯვაროსნების. 

იესომ თქვა: "ღმერთი არის სული და ვინც თაყვანი უნდა სცემდნენ 

სულითა და ჭეშმარიტებით" (იოანე 4:24). მიუხედავად ამისა, ბერძენ-

რომაელები ადასტურებს გამოყენება სხვადასხვა კერპებს და ხატები, რომ 



ისინი. ათი მცნება (გამოსვლა 20: 4-6) და მოციქული იოანე (1 იოანე 5:21) 

წინააღმდეგ გააფრთხილა, რომ ისევე როგორც მელიტო სარდისელი მე -

2 საუკუნეში. 

მიუხედავად იმისა, რომ წიგნი ებრაელთა ადასტურებს, რომ მეშვიდე 

დღე შაბათის ვალდებულია ქრისტიანები (ებრაელთა 4: 1-9), ყველაზე, 

ვინც ამბობს, ქრისტიანობა მიზეზი გარშემო. 

მოციქული პავლე გააფრთხილა, რომ სატანის მინისტრები მოტყუებით, 

როგორც ჩანს, გარდაქმნას თავად შევიდა "მინისტრების სიმართლე" (2 

კორინთელები 11: 14-15). 

საეკლესიო ისტორია, და გარეთ ბიბლია გვიჩვენებს, რომ ის ადამიანები, 

ვინც ასე ჰქონდა წარმატება იტყუებენ ბევრი. 

ჭეშმარიტი ეკლესია დევნიან, მაგრამ არასოდეს მდევნელი 

იესო და პავლე მოციქული ისწავლება, რომ ჭეშმარიტ ქრისტიანებს 

დევნიან (მათე 5: 10-12; 10:23; 2 ტიმოთე 3:12). მიუხედავად იმისა, რომ 

მართალია, რომ ბერძნულ-რომაული ეკლესიები წინაშე დევნის მათი 

ისტორია, ისინი განსხვავდება ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია, რომ 

ასევე ხშირად ფიზიკური მდევნელებს. 

არასამთავრობო მილიტარისტული ჭეშმარიტი ეკლესიები ღვთის მთელი 

ისტორიის მანძილზე არ ყოფილა ორგანიზებული ფიზიკური 

მდევნელებს (თუმცა ერეტიკოსებს და განდგომილთა 

რომელმაც განაცხადა, რომ მათი ნაწილი შეიძლება ჰქონდეს). 

ბიბლია გვასწავლის, რომ "საიდუმლო დიდი ბაბილონი" მთვრალი იყო 

სისხლით წამებული წმინდანთა (გამოცხადება 17: 4-5), რომელიც მას 

დაეხმარა მიზეზი. ბიბლია გვასწავლის, რომ შვიდი დაფუძნებული 

"Mystery დიდ ბაბილონს" იყო ერთად მსოფლიოს მთავრობებს ამ, რომ 

ღმერთი განსჯის (შდრ გამოცხადება 17: 1-9,18; 18: 1-10). 

იმის გამო, რომ კომპრომისი რომის და სხვა ლიდერები, ბერძნულ-

რომაული ეკლესია არა მხოლოდ განხორციელებული სხვადასხვა 

ეკონომიკური რეპრესიების მთელი ისტორიის მანძილზე, მათაც 

ჰქონდათ ჭეშმარიტი ქრისტიანები დაიღუპა შენახვა იგივე პრაქტიკა, 

როგორც იესო და მისი პირველი მიმდევრების ჰქონდა, როგორიცაა 

შენახვა (საქმეები 13: 13-15; 18: 4; ებრაელთა 4: 9), თავიდან უწმინდური 

ხორცი, და შენახვა მე -14. 

"რეფორმატორთა ასევე ჰქონდა ადამიანი დაიღუპა, რომლებიც 

ეწინააღმდეგებოდნენ არასამთავრობო ბიბლიური ბავშვების ნათლობა. 



ბერძნულ-რომაელები ქრისტიანთა დევნა ჩატარების ორიგინალური 

ბიბლიური სწავლებები, როგორიცაა ჭეშმარიტების შესახებ ღმრთეების, 

შენახვა ბიბლიური წმიდა დღეებში უარს ამბობს მიიღოს კერპები / 

ხატები / ჯვრები აპროტესტებს, წარმართული კაბა ბერძნულ-რომაული 

სასულიერო პირები, იმის გათვალისწინებით, რომში წარმოდგენილია 

ბოლოს დროის Babylon, სწავლების, რომ ღვთის სამეფოს აპროტესტებს, 

არასამთავრობო ბიბლიური საიდუმლოებები ", და სწავლების 

ათასწლიანი მეფობის იესო ქრისტე. 

მას ასევე შეუძლია იყოს აღსანიშნავია, რომ არსებობს ბერძნულ-

რომაული კერძო წინასწარმეტყველება ", რომ ასწავლოს ბერძენ-

რომაელები კი ეს კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ ბოლომდე ჯერ. 

ჭეშმარიტი ეკლესია ღმერთი უკვე დიდი ხანია მიერ დევნილი, ვინც 

განაცხადა, რომ ამით ღვთის მსახურებაში. იესომ თქვა, რომ ამ იოანე 16: 

2-4. 
 

გარე მდიდარი და მოვლენები 
 

ეკლესიის ისტორიკოსები გააცნობიეროს, რომ ორიგინალური 

სასულიერო პირების (დიაკონს / უხუცესთა / მინისტრების / 

პრესვიტერები / ეპისკოპოსები / ზედამხედველები) არ აცვიათ ტიპის 

უნიკალური საიდენტიფიკაციო სამოსი ისეთი, როგორიც ახლა 

გამოიყენება რომაული და მართლმადიდებელი კათოლიკე სასულიერო 

პირები. 

ორიგინალური ქრისტიან ლიდერები ჩაცმული, როგორც ჩვეულებრივი 

ადამიანი. იესო, თავის თავს, უნდა აღინიშნოს, იუდა (მარკოზი 14: 43-46), 

რადგან მას არ ჩაცმული ძალიან განსხვავებულად, ვიდრე 

სხვები. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი მოელოდა ქრისტიან ლიდერი კაბა 

სათანადოდ (შდრ მათე 22: 11-14), ადრეული ლიდერები არ კაბა ძალიან 

განსხვავებულად საზოგადოების. 

ბერძნულ-რომაული სასულიერო პირები ხშირად აცვიათ ტიპის 

ტანსაცმელი, რომელიც მღვდლები მზის ღმერთი ატარებდა. ამ ტიპის 

კაბა არ მიიღო რომაული და მართლმადიდებელი სანამ ისინი გავლენით 

წარმართული იმპერატორ კონსტანტინეს -4 საუკუნეში (რომელიც იყო 

მიმდევარი და კიდევ დააყენა "იმიჯი მონეტები შემდეგ მისი სავარაუდო 

კონვერტაციის). 



რაც შეეხება პროტესტანტი? ასევე, ზოგიერთი, ისევე როგორც ბევრი 

ანგლიკანური ეკლესია (ეკლესია ინგლისში), არ აცვიათ იგივე ტიპის 

როგორც ბერძენ-რომაელები. 

და სხვა? ისე, თეთრი საყელო, რომ ბევრი მინისტრები აცვიათ არ მოდის 

ბიბლია. მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე საპირისპირო თეთრი 

საყელო დაფიქსირდა უკვე გამოიგონეს 19-ე საუკუნეში, ეს უკვე განაცხადა, 

რომ მზე-მოძღუარნი იგი ატარებდა რამდენიმე ვერსია მაინც, ჯერ კიდევ 

1000  

სამინისტროს ეკლესია ღვთის არ აცვიათ მღვდლის საყელო, როგორც 

ბევრი ბერძენ-რომაელები გააკეთოს. 
 

რაც შეეხება ეკლესიის შენობა? 
 

როგორც ჩანს, პირველი ისეა აგებული ქრისტიანული ეკლესია აშენდა 

იერუსალიმის გარეთ აგური განადგურებული ებრაული ტაძარი 70 AD აქ 

არის 4-ე საუკუნის მოზაიკა წარმომადგენლობა ეს: 

 

ეკლესია ღვთის იერუსალიმის დასავლეთ Hill სახელობის Mt. Zion 
 
 

აღნიშნული შენობა ითვლება აშენდა 1 საუკუნეში და ჩანდა მსგავსი 

იუდეველთა სინაგოგებში დროს. მას ჰქონდა უსაფრთხოების (კანონი 22: 

8), მაგრამ ეს არ შეიცავს ჯვრები, ან. 

ჯვარი ვერ მიერ მიღებული ბერძენ-რომაელები მინიმუმ 150 წლის 

შემდეგ იესო მკვდრეთით აღდგა. ტერმინები ხშირად არასწორ ახალი 



აღთქმა, როგორც "ჯვარი" და "ჯვარცმის" სინამდვილეში ნიშნავს "ბოძზე" 

და " შესაბამისად, ბერძნულ ორიგინალში. 

როგორიცაა, იყო ფალოსის სიმბოლოს, ისევე როგორც სიმბოლო 

წარმართული მზის ღმერთებს. დასძინა, რომ ასეთი სიმბოლოები 

ქრისტიანულ შენობა იქნება შეუსაბამო ღვთის ხალხი (შდრ კანონი 12: 29-

32). ისინი მართლაც ღვთის ეკლესიას არ განათავსებს ამგვარი 

სიმბოლოების შენობა. 

იგივე ასევე ნამდვილი გამოყენების ბერძნულ-რომაული ეკლესიის 

შენობა.  განაცხადა, რომ დააშინოს ბოროტი სულები დაშორებით 

ეკლესია. მე -12 საუკუნეში, კათოლიკე წმინდანი ბერნარ იყო ცნობილი 

საუბრისას მათ წინააღმდეგ, კერპთაყვანისმცემლობა, ჯერ კიდევ ბევრი 

ცნობილი შენობების (როგორც კათოლიკური საკათედრო) აქვს მათ. 

მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ადგილი სათანადოდ 

ღვთისმსახურების ადგილების (მაგ 1 მეფეების 6), არ არის გამოგონილი 

ამბავი მინდა გითხრათ აქ. ერთ-ერთი "ინდიანა ჯონსის" ფილმები, 

რამდენიმე ადამიანი ეძებს თასი რომ იესო თითქოს დალია მისი ბოლო 

(შდრ ლუკა 22:20). ერთი სცენა აჩვენა მაგიდასთან მრავალი თასები. იგი 

ასევე აჩვენა სხვადასხვა ჩონჩხები ადამიანი, ვინც მოვიდა და ცდილობდა 

არასწორი თასის როგორც, ფილმი, არჩევის არასწორი თასი და 

დაწყებული დატოვოს მას სიკვდილი მოჰყვა.ტყვიის ხასიათი, ინდიანა 

ჯონსის, შემდეგ ხედავს, რომ შერჩევა ჭიქა, როგორც დახვეწილი და 

უბრალო, დაიწყო შეარჩიო ძვირადღირებული გამოჩენა ერთი. შემდეგ 

მან განაცხადა, რაღაც ეფექტი, "იესო დურგალი იყო და მისი მოწაფეები 

იყვნენ მეთევზეები.არ არსებობს გზა, მას ჰქონდა სამკაულები ოქროს 

თასი. "ასე რომ, ინდიანა ჯონსი ჩასახშობად ძვირადღირებული თასი. მას 

შემდეგ აიყვანეს იაფი ეძებს თასი, რომელიც იყო სწორი თასი მიხედვით 

ფილმი, და ცხოვრობდა. 
 

ჩემი აზრით? 
 

მიუხედავად იმისა, რომ ინდიანა ჯონსი ამბავი მხატვრული 

ლიტერატურა, რეალურ ცხოვრებაში, ზოგიერთი ადამიანი განათავსებს 

ძალიან ბევრი აქცენტი გარე გამოჩენა შენობები, სატელევიზიო 

პრეზენტაციები, dress, და ა.შ., როგორც ძველი და ახალი აღთქმის, 

ღმერთი ცხადყოფს, რომ იგი არ ვიმსჯელოთ გარეთ გამოჩენა, 



როგორიცაა ადამიანებზე (1 სამუელი 16: 7; მათე 7: 21-23, 23: 27-

28).მოციქული პავლე ნათლად მიანიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 

იგი არჩეულ იქნა ღვთის მიერ (საქმეები 9: 10-18), იგი არ არის 

განსაკუთრებით კარგი სპიკერი (2 კორინთელთა 10:10). იგივე იყო 

ჭეშმარიტი მოსეს (გამოსვლა 4: 10-14) და იერემია (იერემია 1: 6). მოსე და 

იერემია ყველა უკეთ ცნობილია მათი ნაწერები. 

ქრისტიანებს მოუწოდებს, რომ სწორად დაყოფის სიტყვა სიმართლე (2 

ტიმოთე 2:15) და ეყრდნობიან წმინდა წერილებსა კრიტერიუმები (იოანე 

5:39), რომლებიც ღვთის კრიტერიუმები (შდრ 2 ტიმოთე 3:16), და არა მის 

გარეთ გამოჩენა (2 კორინთელები 10: 7-11), მაშინ, როდესაც ცდილობს 

რათა დადგინდეს, რომელიც სიმართლეს ერთგულად და რომელიც არის 

ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია. 

ჭეშმარიტი ეკლესია ქადაგებს სახარება ღვთის სამეფოში 

მოვიდა იესო ქადაგებდა სახარებასა სამეფოს ღმერთი: 

მოვიდა იესუ გალილეად, ქადაგებდა სახარებასა სასუფეველისა 

ღმრთისასა, 15 და იტყოდა, ვითარმედ: აღსრულებულ არს ჟამი და 

ღვთის სამეფო შეინანეთ და გრწმენინ სახარება. (მარკოზი 1: 14-15 

KJV) 

იესომ თავის მიმდევრებს სჯერათ, რომ სახარება სამეფოს. მან ისაუბრა 

იგავით (მაგალითად მათე 13: 3-50; მარკოზი 4: 2-12; ლუკა 13: 20-21), 

როგორც ბევრი არ იყო მზად გაიგოს საიდუმლოებით სამეფოს ღმერთი ამ 

ასაკში (მარკოზი 4: 11; მათე 13: 10-11). 

იესომ თქვა, რომ მისი მიმდევრები იქნება ჩართული სახარებისა სამეფოს 

ასევე: 

და ეს სახარება სამეფოს შესახებ იქადაგებენ მთელ მსოფლიოში, 

როგორც მოწმე ყველა წარმართთა, და მაშინ მოვა აღსასრული.(მათე 

24:14) 

ამიტომ წადით და მოიმოწაფეთ ყველა ერიდან, მონათლეთ ისინი 

მამის, ძისა და სულიწმიდის, 20 ასწავლეთ მათ დაიცვან ყველაფერი, 

რაც მე გამცნეთ; და აჰა, მე თქვენთან ერთად ყოველთვის, მაშინაც კი 

ბოლომდე ასაკის. (მათე 28: 19-20) 

ქადაგებდა სახარებასა სამეფოს ღმერთი მსოფლიოში, როგორც მოწმე 

ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა მიაღწიონ ყველა ერს სამეფოს შესახებ 

ცნობა. ხოლო მათთვის, ვინც შეიძლება რეაგირება, რომ ღმერთი 



მოუწოდებს (იოანე 6:44), ჩვენ მაშინ ვცდილობთ ასწავლიან ყველა, რომ 

იესომ უბრძანა. 

მას შემდეგ, რაც მისი აღდგომა, იესო თავის მოწაფეებს ასწავლიდა, რომ 

ღვთის სამეფოს: 

მან ასევე წარმოადგინა თავად ცოცხალი შემდეგ მისი ტანჯვა 

მრავალი მტკიცებულებები, დაინახა მათ დროს ორმოცი დღე და 

ვთქვათ ერთი რამ, რომელიც ეხება ღვთის სამეფოს 

შესახებ. (საქმეები 1: 3) 

მოციქულთა შემდეგ ქადაგებდა, რომ იგივე გაგზავნა მომავალი 

მსოფლიო მთავრობის სამეფოს ღმერთი (მაგ საქმეები 19: 8), რადგან ჯერ 

კიდევ გრძელდება ღვთის ეკლესიას. ქადაგებდა სახარებასა 

სასუფეველისა მოიტანა დევნა წარსულში და ასევე გამოიწვიოს მომავალი 

დევნის მიხედვით უამრავი წმინდა წერილი (მათე 24: 9-14; მარკოზი 13: 

10-13; შდრ ლუკა 21: 12-19; დანიელი 11: 28-35). 
 

ნამდვილი და ორიგინალური სახარების ერთ-ერთი უნდა ისწავლებოდეს 

დღეს: 

მაოცებს, რომ თქვენ გადაუხვიოთ ასე მალე მას, ვინც მოგიწოდათ 

მადლი ქრისტეს, სხვადასხვა სახარება, 7, რომელიც არ არის 

სხვა;მაგრამ არიან ისეთებიც, რომელთაც პრობლემები და მინდა, 

რომ არ დაამახინჯონ ქრისტეს სახარება. 8 მაგრამ თუ ჩვენ, ან 

ანგელოზი ზეცით, ქადაგებს სხვა სახარება, ვიდრე ის, რაც ჩვენ 

გახარეთ თქვენ, დაწყევლილი იყოს. 9 როგორც ჩვენ უკვე აღვნიშნე, 

ასე რომ, ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ვინმეს ქადაგებს სხვა 

სახარება, ვიდრე ის, რაც თქვენ არ მიიღო, დაწყევლილი იყოს. 10 მე 

ახლა დაარწმუნოს მამაკაცი, თუ ღმერთს? ან შემიძლია შეეცდება 

ვასიამოვნო? თუ მე მაინც კმაყოფილი მამაკაცი, მე არ უნდა იყოს 

ყოველთა მონა ქრისტესი. (გალათიანს 1: 6-10) 

ბევრი არ ასწავლიან გზავნილი სახარება სამეფოს, როგორც ეს 

განსხვავდება ბევრი ტრადიციები და შეღავათებით მამაკაცი. იესო მოდის 

ერთხელ გამორიცხავს დედამიწაზე (შდრ ლუკა 19: 11-12; მათე 6:10; 

გამოცხადება 5: 9-10; 20: 4-6) და მოუტანს ჯილდო მისი წმინდანთა 

მასთან (ესაია 40 : 10; 62:11). 



სამწუხაროდ, ნაცვლად ასწავლის, რას ამბობდა იესო სახარება სამეფოს, 

ბევრი ნაცვლად, ძირითადად, ასწავლის მათ მობილური იესო (იხ ჩვენი 

ბროშურა სახარება სამეფოს ღმერთი). ზოგიერთი შეცდომით იდეის, რომ 

საერთაშორისო თანამშრომლობა მოიტანს მშვიდობას და 

კეთილდღეობას დედამიწაზე. 

გარდა ამისა, ბევრი ვეუბნებით ხალხს მივმართოთ ვერსია " მარy', რომ 

ძალიან არის ყალბი სახარება (გალათიანს 1: 6-9). ბიბლია გვასწავლის, 

რომ ღმერთს (იოელი 2:13; საქმეები 26:20), და ეკლესიის ისტორია 

გვიჩვენებს, რომ პირველი ქრისტიანები არ ჩართოთ და არც იესოს დედა 

მარიამი (იხ უფასო ბროშურა, გრძელდება ისტორია ეკლესია ღმერთი). 

 

იყო ჭეშმარიტი ეკლესია უნდა იყოს დიდი? 

 

რომის კათოლიკური ეკლესია არის უდიდესი ეკლესია ამტკიცებდა, 

კავშირები ქრისტიანობა. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ ეხება, 

როგორც "ღვთის ეკლესიას," მისი ზომა ერთხელ ადასტურებს, რომ 

ჭეშმარიტი ეკლესია ღმერთს? 

ან შეიძლება მცირე ჯგუფის ან / და კოლექცია შედარებით მცირე ჯგუფს 

რეალურად იყოს გაგრძელებას ჭეშმარიტი ეკლესია? 

21-ე საუკუნეში, რომ იესოს ჭეშმარიტი ეკლესიის მოძულებულს 

მსოფლიოში და ერთი ძირითადი მოთამაშე უაღრესად ჩართული 

მსოფლიოს პოლიტიკურ სცენაზე? 

ისე, იესო და მისი მოციქულები ასწავლიდნენ, რომ ჭეშმარიტი ეკლესია 

იქნება მცირე: 

ნუ გეშინია, მცირე სამწყსოვ, რადგან ეს არის თქვენი მამის 

სიამოვნებით მოგცემთ სამეფოს. (ლუკა 12:32) 

ესაიას ღაღადებს ისრაელზე: "მიუხედავად იმისა, რომ ნომერი 

ბავშვების ისრაელის იყოს, როგორც ზღვის ქვიშა, დარჩენილი 

ნაწილი შენახული იქნება. 28 იგი დაასრულებს მუშაობას და 



მოკლედ სიმართლე, უფალი გახდის მოკლე მუშაობის დედამიწაზე. 

(რომაელთა 9: 27-28) 

მაშინაც კი, ასე შემდეგ, ამ დღემდე არ არის გადმონაშთი საარჩევნო 

მადლი. (რომაელები 11: 5) 

იესომ გვასწავლა, რომ მხოლოდ რამდენიმე, რომ იპოვოს გზა 

მარადიული ცხოვრების ამ ასაკში, როგორც ყველაზე წავიდოდა ფართო 

გზა, რომელსაც მივყავართ განადგურება (მათე 7: 13-14; 20:16). მან ასევე 

ასწავლა, რომ ბევრი ცდილობენ შევა, მაგრამ არა ის (ლუკა 13:24). 

თუ ძალიან მცირე ორგანოს მორწმუნე შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი და 

ერთგული ეკლესია, ჯერ ეს არ აქვს აზრი, რომ ღმერთი, ძირითადად, 

სამუშაო მეშვეობით შედარებით მცირე დროს ეკლესია ასაკში? ყველაზე 

აღმსარებელ ქრისტიანებს აშკარად ეჭვი, რომ ფაქტი. 

როგორც ნაწინასწარმეტყველები იყო, ბევრი შეუმჩნეველი როგორ 

ღმერთი მუშაობს (ზაქარია 4: 6-9; იოანე 6:44) და "არაფრად ჩააგდო დღეს 

წვრილმანი" (ზაქარია 4:10). 

 

შეიძლება ითქვას, რომ ჭეშმარიტი ეკლესია რჩება ერთ? 

 

იყო შტაბი ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია რჩება ერთ-ერთ ქალაქში, 

როგორიცაა რომი და კონსტანტინეპოლი? მრავალი მილიონი, როგორც 

ჩანს, ასე ვფიქრობ. 

თუმცა, როგორც პავლე მოციქული, რომ შეუძლებელი იყო. ყურადღება 

მიაქციეთ, რა დაწერა მან (ერთი პროტესტანტული და ორი კათოლიკური 

მეხსიერება წერილი ნაჩვენებია ქვემოთ): 

აქ ჩვენ არ გვაქვს გრძელდება ქალაქში, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ 

ერთი მოვა. (ებრაელთა 13:14, NKJV) 

ჩვენ არ გვაქვს აქ მუდმივი ქალაქი, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ 

რაც მოვიდა (ებრაელთა 13:14, რეიმსში NT). 



არ არის მუდმივი ქალაქში ჩვენთვის აქ ჩვენ ვეძებთ ერთი, 

რომელიც ჯერ კიდევ არ არის. (ებრაელთა 13:14, ახალი 

იერუსალიმის ბიბლია njb). 

ცხადია, პავლე ასწავლის, რომ არ იქნებოდა მუდმივი ქალაქში 

ქრისტიანებს, სანამ ქალაქში რომელიც მოვა ( "ახალი იერუსალიმი" 

გამოცხადება 21: 2). ამგვარად, პავლე ასწავლის, რომ არ ადამიანის 

ქალაქი, მათ შორის რომში, შეიძლება იყოს მუდმივი შტაბის ქალაქში 

მორწმუნე. 

მისი თქმით, ახალი აღთქმა, ჭეშმარიტი დოქტრინა (1 ტიმოთე 4:16; 2 

ტიმოთე 3: 14-16; გალატელთა 2: 5; კოლოსელები 1: 21-23; Jude 3; საქმეები 

14: 21-22) და ძმური სიყვარული (ორიგინალური ბერძნული, ებრაელები 

13: 1), არ არის გეოგრაფიული მდებარეობა, უნდა 

გაგრძელდეს. გრძელდება ეკლესიის ღმერთი განაგრძობს ორიგინალური 

სამოციქულო დოქტრინების და ცდილობს პრაქტიკაში ფჰილადელფჰიან 

სიყვარული. 

მოდი, უფრო რა ასწავლა იესომ მომავალი ლიდერობის ეკლესია 

დაკავშირებით ადგილმდებარეობა: 

და თქვენ უნდა იყოს ოდიოზური ყველა მამაკაცი, ჩემი სახელი, 

მაგრამ ის, რომ უნდა იყავით უთხრა ბოლოს, ცხონდეს. 23 რაჟამს 

გდევნიდენ ამ ქალაქში, გაიქეცი სხვა (მათე 10: 22-23 საბჭოს) . 

თქვენ უნდა საყოველთაოდ სძულდა ანგარიშზე ჩემი 

სახელი; მაგრამ ვინც დგას ბოლომდე იქნება შენახული. 23 თუ 

გდევნიდენ თქუენ ერთი ქალაქი, მიიღოს თავშესაფარი 

მომდევნო; და თუ გდევნიდენ თქუენ, რომ მიიღოს თავშესაფარი 

სხვა. სიმართლე მე გეტყვით, რომ თქვენ არ წავიდა ტურში 

ქალაქებში ისრაელში კაცის ძე მოდის. (მათე 10: 22-23) 

ქრისტიანები არიან იყავით და დარჩებით რწმენაში. იესო ჯერ არ 

მოსულა და რაც ქრისტიანები არ ყოფილა პალესტინაში უკვე გამოეკიდა 

მეშვეობით ყველა ქალაქებში, რომ გეოგრაფიულ რეგიონში მას შემდეგ, 

რაც იესომ თქვა ეს (ჯვაროსნების დაეხმარა, რათა ეს).აქედან 

გამომდინარე, იესო იყო აშკარად გულისხმობდა უფრო ქალაქებში, 



ვიდრე ის, რომ ამ ტერიტორიაზე პალესტინაში. ("ისრაელის ქალაქების" 

ეს მოიცავს ისრაელის ტომებს, რომლებიც მიმოფანტული საზღვარგარეთ 

პოსტი იაკობი 1: 1 და არა მხოლოდ იმ ტერიტორიაზე საყოველთაოდ 

მოუწოდა ისრაელის და პალესტინის ქრისტიანები მიიღოს თავშესაფარი). 

ამიტომ, რის საფუძველზე იესო და პავლე მოციქული ისწავლება, 

ეკლესიები, რომლებიც აცხადებენ, მუდმივი ქალაქის სამოციქულო 

მემკვიდრეობის ახლოს 2000 წლის განმავლობაში ვერ ჭეშმარიტი 

ქრისტიანული ეკლესია. თუმცა, მას შემდეგ, რაც ისტორია გვიჩვენებს, 

რომ შტაბი ჭეშმარიტი ეკლესია ღმერთი შეიცვალა მთელი საუკუნეების 

თავდაპირველად იერუსალიმში (საქმეები 2) შესაძლოა ანტიოქიაში 

(საქმეები 11:26) ეფესოში სმირნაში ევროპაში (სხვადასხვა ქალაქებში) 

სხვადასხვა ადგილას ჩრდილოეთ ამერიკაში, ეს არის ნიშანი იმისა, რომ 

ჯგუფი, როგორიცაა უწყვეტი ღვთის ეკლესიას (რომელიც ამჟამად ამ 

ხუთი ქალაქები რეგიონში) შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი ქრისტიანული 

ეკლესია. 

ამდენად, ეს ნაკლებობა "მუდმივი ქალაქი" ასევე "მტკიცებულება", 

რომელიც გამორიცხავს ე.წ. "სამოციქულო ხედავს" იმ ეკლესიებს, 

რომლებიც აცხადებენ, მრავალსაუკუნოვანი უწყვეტობა რომში, 

ანტიოქიის, იერუსალიმის, ალექსანდრიის, კონსტანტინოპოლის, და 

სხვა. 

ალბათ, უნდა აღინიშნოს, რომ ბიბლია გმობს "დიდი ქალაქის რომ ზის 

შვიდი მთებში (გამოცხადება 17: 9, 18). რომი და კონსტანტინეპოლი 

ითვლება "შვიდი " ქალაქებში, სადაც, როგორც ხუთი ქალაქები რეგიონში 

არ არის. 

 

შაბათის დაცვა ასწავლიდნენ და იყო გაგრძელება 

 

მიუხედავად იმისა, რომ, ვინც ამბობს, ქრისტიანობა აქტი, ისევე როგორც 

კვირა არის დასვენების დღე ქრისტიანები, რომ არსად არ არის 

ბიბლიური სწავლებაა. კვირა, თავისთავად, შევიდა აღმსარებელ 



ქრისტიანული სამყაროს გავლით კომპრომისების წარმართული 

ხელისუფლებისა და წარმართული მზის ღმერთი თაყვანისცემა. 

ძველი აღთქმა გვასწავლის, რომ მეშვიდე დღე შაბათი იყო ნიშანი, 

ღმერთი და მისი ხალხი (გამოსვლა 31: 13-18). 

მაგრამ რაც შეეხება ახალი აღთქმა? ახალი აღთქმა ნათლად ჩანს, რომ 

იესო (ლუკა 4:16, 21; 6: 6; 13:10), ისევე როგორც მოციქულთა და 

ერთგული (საქმეები 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; ებრაელთა 4: 9-11) 

ინახება მეშვიდე დღეს (რომელსაც შაბათს ინგლისური კალენდარი). 

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი ამბობს, რომ ამ დღეს თაყვანისცემა 

შეიცვალა და არ აპირებდა დარჩენას ქრისტიანები, შეამჩნია რა, რომ 

ახალი აღთქმა თავად რეალურად ასწავლის (ერთი პროტესტანტული და 

ორი კათოლიკური მეხსიერება ნაჩვენებია ქვემოთ) 

იქ რჩება, მაშინ, შაბათის დანარჩენი ხალხს ღმერთი; 10 ყველას, ვინც 

შემოდის ღვთის დასვენების ასევე ეკისრება მისი ნამუშევარი, 

როგორც ღმერთმა მისი. 11 მოდით, აქედან გამომდინარე, ყოველ 

ღონეს ხმარობს, შესვლის, რომ დანარჩენი, ისე, რომ არავინ დაეცემა 

შემდეგ მათ მაგალითზე დაუმორჩილებლობის (ებრაელთა 4: 9-11, 

სსგ). 

არსებობს მაინც უნდა იყოს, შესაბამისად, მეშვიდე დღე 

დაისვენებენ დაცულია ღვთის ხალხს, 10 წლიდან შევა ადგილი 

დანარჩენი დაისვენოს შემდეგ თქვენი სამუშაო, როგორც ღმერთმა 

მას შემდეგ, რაც მისი. 11, მოდი, დააჭირეთ ველით შევა ეს ადგილი 

დანარჩენი, და ზოგიერთი შეიძლება კოპირება ამ მაგალითს 

დაეჯერებინა და დაიკარგება. (ებრაელთა 4: 9-11 njb) 

ამიტომ არ დარჩა ხალხის ღმერთი. 10 ის, რომ შევიდა მისი 

დანარჩენი, იგივე ასევე დაისვენა მისი ნამუშევრები, როგორც 

ღმერთმა მისი. 11 მოდით რამეში, შესაბამისად, დადოს, რომ 

დანარჩენი; ნუუკუე ვინმე მოხვდება, იგივე მაგალითია. (ებრაელთა 

4: 9-11, ორიგინალური და ჭეშმარიტი რეიმსში ახალი აღთქმა 1582) 

ისტორია გვიჩვენებს, რომ შაბათის დაცვა ინახებოდა მთელი ისტორიის 

მანძილზე, მიუხედავად იმისა, რომ იგი გმობს იმპერიული 



ხელისუფლების და საბჭოები მამაკაცი. შაბათის დაცვა გავრცელების 

ორიგინალური ეკლესია იერუსალიმში მცირე აზიაში, აფრიკის, ევროპისა 

და აზიის ადრეულ საუკუნეებში შაბათის დაცვა დოკუმენტურად, რომ არ 

მოხდა საუკუნეების განმავლობაში და მოვიდა დასავლეთ 

ნახევარსფეროს არაუგვიანეს 1600s. 

მხოლოდ ეკლესია, რომელიც გაგრძელდა შაბათის სანამ 21-ე საუკუნეში 

შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი ეკლესია ხალხის ღმერთს, რომ ახალი აღთქმა 

(ებრაელთა 4: 4 შოუები ამ დანარჩენი დაკავშირებული მეშვიდე დღე). 

ერთ-ერთი მიზეზი, რომ დღეს ბევრი არ მესმის, რა წმიდა ბიბლია 

გვასწავლის, არის ის, რომ გარკვეული განზრახ ნათარგმნი ბერძნული 

სიტყვა sabbatismos (ςαββατισμóς) ი ებრაელთა 4: 9. პროტესტანტი KJV და 

NKJV ის ასევეა შეიცვალა მობილური რეიმსში ახალი აღთქმა, რომელიც 

ასევე ცნობილია როგორც  ვერსია (შეიცვალა მე -18 საუკუნეში). სამივე 

mistranslate სიტყვა, როგორც "დანარჩენი", მაშინ როცა არსებობს 

სხვადასხვა ბერძნული ტერმინი (როგორც katapausin), ითარგმნება 

როგორც "დასვენება" ახალი აღთქმა. Sabbatismos აშკარად ეხება "შაბათს 

დანარჩენი" და პატიოსანი მეცნიერები ყველა ვაღიარებთ, რომ . იმის 

გამო, რომ, საუკეთესო დღეს არ მიხვდებიან, რომ მეშვიდე დღე შაბათის 

კონკრეტულად ვალდებულია ქრისტიანები ახალი აღთქმა. 

 

წმიდა დღე და ღვთის გეგმა ხსნა 

 

დაბადება 1:14, ღმერთი აცხადებს, რომ მან გარკვეული (როგორც მზე და 

მთვარე) აღსანიშნავად წმინდა დღე / რელიგიური დღესასწაულების 

(ღვთის სიტყვის თარგმანი), ჯერ კიდევ რამდენიმე, რომლებიც 

აცხადებენ, იესო შენარჩუნება მათ. 

ღვთის დღესასწაულები წმინდა მოწვევის ყველა ჩამოთვლილი 

ბიბლიის 23-ე თავი წიგნი ლევიანნი. ისინი მეშვიდე დღეს, დღეების 

უფუარობის, სულთმოფენობის, დღესასწაული საყვირები, გამოსყიდვის 

დღეს, დღესასწაული, და უკანასკნელი დიდი დღე. მიუხედავად იმისა, 

რომ ბევრი თანამედროვეები მოვუწოდებთ მათ "ებრაელი", ფაქტია, რომ 



იესო, მისი მოწაფეები, და მათი ადრეული ერთგული მიმდევრები 

ინახავდა მათ. ასე რომ, ისინი ინახება იმ უწყვეტი ეკლესია ღმრთისა. ეს 

ბიბლიური წმიდა Days აღვნიშნო მიმართ პირველი და მეორე მოდის იესო 

და დახმარება შოუ ღვთის გეგმა ხსნა. 

ბევრი თანამედროვეები გაგიკვირდებათ, გააცნობიეროს, რომ პირველი 

ქრისტიანები მოსალოდნელია, რომ თითქმის ყველა, ვინც ოდესმე 

ცხოვრობდა იქნება შენახული და ნაწილი იყოს ღვთის მარადიული 

სამეფოს. კი ადრე ბერძნულ-რომაული მხარდამჭერები როგორიცაა 

ირინეოსი ლიონი, ორიგენე ალექსანდრიელი, გრიგოლ ნოსელის, და 

ამბროსი მილანში ისწავლება მინიმუმ ნაწილი რომ დოქტრინა. 

ნაწილი იმ მიზეზით, რომ ეს დოქტრინა "დაკარგული" იყო, რომ უფრო 

ნაკლები და ნაკლები ბერძნულ-რომაელები სათანადოდ შენარჩუნება 

ბიბლიური წმიდა დღეებში, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც შეიცვალა მე 

-2 საუკუნეში. თითქმის ყველა წმინდა დღეებში იყო დაგმობილი 

მართლმადიდებელი ეპისკოპოსი იოანე ოქროპირის, თეოდოსი 

(რომელმაც განაცხადა, სიკვდილით დასჯა, ვინც გაბედავს გააგრძელოს 

ბიბლიური თარიღი), ისევე როგორც გააკეთა საბჭოს ლაოდიკეის გვიან მე -

4 საუკუნეში .განცხადებები, ისევე როგორც დევნა, მიერ წარმართული 

იმპერატორი კონსტანტინე ადრე, რომ საუკუნის, როგორიცაა "მოდით, 

მაშინ არაფერი გვაქვს საერთო ებრაელი ხალხი", ასევე დიდი როლი 

ითამაშა. 

კიდევ ერთი მიზეზი დაკარგვა ცოდნა გეგმა ხსნა იყო დაგმობას მე -5 და მე -

6 საუკუნეებში. მიუხედავად იმისა, რომ ორიგენე ჰქონდა ბევრი 

ხარვეზები (თუნდაც მისი ხსნა წარმოდგენები), იგი შედის მის სწავლებას 

შესაძლებლობა ხსნა მათთვის არ არის შენახული და გამოუსწორებელი 

ბოროტები ამ ასაკში. რომის კათოლიკური სწავლება განსაწმენდელის 

შესახებ, როგორც ჩანს, არ იქნა მიღებული, როგორც არასამთავრობო 

ბიბლიური ალტერნატიული შუალედში შემდეგ დაისაჯა (მიუხედავად 

იმისა, რომ მართლმადიდებელი და პროტესტანტები არ მიიღოს 

განსაწმენდელი). 

ტრადიციულად, რომის ეკლესია და პროტესტანტული ეკლესიები არ 

იმას ასწავლიან, რომ ახლა არის მხოლოდ დღეს ხსნა და რომ ყველა არ 



არის შენახული ამ ასაკში დამწვრობა სამუდამოდ / გეენა (მიუხედავად 

იმისა, რომ მიმდინარე ეკუმენური და რელიგიათაშორისი მოძრაობები 

ხდება ეს შეიძლება იცვლება). მართლმადიდებელი დიდი ხანია ჰქონდა 

დათქმის შესახებ, რომ, და განაცხადა, რომ ღმერთს შეუძლია შენახვა 

ბევრი დანარჩენი კაცობრიობის დროს თეთრი ტახტი გადაწყვეტილება 

(შდრ გამოცხადება 20: 11-13), მაგრამ არ არის გარკვეული (ფლოროვსკი 

G. ბოლო რამ, და ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები. C. 1979 

მისიონერული ფურცელი # E95h წმიდა დაცვის რუსეთის 

მართლმადიდებელი ეკლესია.). ნაწილი მიზეზი მართლმადიდებელი 

ნაკლებობა რეალობაა ის არის, რომ არ ნამდვილად შენარჩუნება 

ბიბლიური წმიდა დღეებში არც მათ ესმით, რომ ჭეშმარიტი 

მნიშვნელობით, რომ მათ აქვთ ქრისტიანებს. ღვთის წმინდა დახმარება 

სურათი ღვთის გეგმები კაცობრიობის. 

ჩვენ გრძელდება ღვთის ეკლესიას შენარჩუნება იგივე ბიბლიური წმიდა 

დღეებში, როგორც იესო, რომ მისი მოწაფეები და მათი ერთგული 

მიმდევრები, როგორიცაა ფართობი ეკლესიის ღმერთი ლიდერები 

პოლიკარპე სმირნელი და მელიტო სარდისელი ინახება. 

შენახვა ბიბლიური წმიდა დღეებში შეახსენებს ჭეშმარიტი ქრისტიანები 

ღვთის ჭეშმარიტი გეგმა ხსნა და მადლი. გრძელდება ეკლესია ღმერთს 

ესმის, თუ როგორ თითოეული წმინდა დღის გვაკავშირებს ღვთის 

განგებულების (იხ ჩვენი ბროშურა უნდა დავაკვირდეთ ღვთის წმინდა ან 

დღესასწაულები?) 

ბიბლია ნათლად გვასწავლის, რომ იესო ქრისტე იყო პასექი შეეწირა 

ჩვენთვის და რომ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ, რომ დღესასწაული უფუარი 

პური (1 კორინთელთა 5: 7-8). დღეები უფუარობის დახმარება სურათი, 

რომ ჩვენ ვართ იბრძოლოს იმისათვის, რომ ცოდვა და თვალთმაქცობა out 

ჩვენი ცხოვრება (შდრ მათე 16: 6-12; 23:28). 

მაშინაც კი, ბერძნულ-რომაული ეკლესია აღიარებს, რომ დღესასწაულზე, 

ასევე შეეხო როგორც დღესასწაული კვირის (ლევიანები 23: 15-16) და 

დღეს პირველი ნაყოფი (პუნქტების 28:26) ძველი აღთქმის, ჰქონდა 

ქრისტიანული მნიშვნელობა. იდეა ქრისტიანებმა, რომ პირველი ნაყოფი 

დადასტურდა, რომ ახალი აღთქმა (იაკობი 1:18). ძველ ისრაელში, იყო 



მცირე მოსავალი გაზაფხული და უფრო დიდი მოსავალი 

შემოდგომაზე. საგაზაფხულო წმიდა დღის დღესასწაულზე, როდესაც 

სწორად მიხვდა, ეხმარება სურათი, რომ ღმერთი მხოლოდ დარეკვით 

ზოგიერთი ახლა გადარჩენისათვის (იოანე 6:44; 1 კორინთელები 1:26; 

რომაელები 11:15) უფრო დიდი მოსავალი მოდის შემდეგ (იოანე 7: 37- 38). 

ზოგადად, ბერძნულ-რომაული ეკლესიები არ შეინახოს ბიბლიური 

წმიდა დღეებში, რომ მოხდეს შემოდგომა. თუ ისინი არ, ისინი, შესაძლოა 

უკეთ აცნობიერებენ, რომ დღესასწაული საყვირებით სურათები ღვთის 

მომავალი დასჯის ინტერვენციების დედამიწაზე და დაბრუნების იესო 

ქრისტე მეშვეობით შვიდი საყვირი გამოცხადება თავები 8 და 9 და 11: 15-

19. მიუხედავად იმისა, რომ ბერძნულ-რომაული ეკლესიები ზოგადად 

თანხმდებიან, რომ საყვირებით გამოცხადება უნდა გავაკეთოთ იმ 

საკითხებზე (ზოგიერთი ვხედავ ეს საყვირები, როგორც ალეგორიული), 

მათ ვერ ვხედავ მიზეზს, რომ დაიცვან ბიბლიური დღესასწაული 

საყვირები. 

მომავალ შემოდგომაზე წმინდა დღეს არის დღე. ძველი აღთქმის, ამ დღეს 

მოიცავდა ცერემონია, სადაც თხა გაიგზავნა უდაბნოში (ლევიანები 16: 1-

10), ხოლო ქრისტიანები ვნახე ეს გაგზავნის თხა დაშორებით სურათები 

დროს ათასწლეულის როდესაც სატანა იქნება შეზღუდული ათასი წლის 

უძირო ორმოს (გამოცხადება 20: 1-4). ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ვერ შეძლებს 

ცდუნებას და მოტყუება იმ დროს. 

დღესასწაული სურათები სულიერი და მატერიალური სიმდიდრე, 

მოხდება ათასწლიანი მეფობის დროს იესო ქრისტე, როდესაც ხალხი 

დაიცავს ღვთის კანონების გარეშე, სატანის სიცრუისგან (გამოცხადება 20: 

1-6). ეს არის განსხვავებით, თუ რა ხდება ახლა მსოფლიოში მოტყუებული 

სატანა (გამოცხადება 12: 9).  მოტყუებით ნაწილია, რის გამოც ყველაზე, 

ვინც ამბობს, ქრისტიანობა უკვე შეცდომაში შეიყვანეს ცრუ მინისტრები 

(2 კორინთელები 11: 14-15). 

ბოლო ბიბლიური წმიდა დღეებში (ლევიანები 23: 36b) ხშირად 

მოიხსენიებენ ეკლესია ღვთის წრეების როგორც ბოლო დიდი 

დღე.ყურადღება მიაქციეთ, რას ასწავლიდა იესო, რომ: 



ბოლო დღეს, რომ დიდი დღე დღესასწაული დადგა იესუ და 

ღაღადებდეს, ამბობდა, "თუ ვინმეს სწყურია, მოვიდეს ჩემთან და 

დალიოს. 38 რომელსა ჰრწმენეს ჩემი, როგორც წმინდა წერილშია 

ნათქვამი, რომ მისი გული შემოვა ცოცხალი წყლის მდინარეები 

".(იოანე 7: 37-38) 

ეს არის შესრულებას ბოლო დიდი დღე, რომ ყველა, ვინც არ ჰქონდა 

საშუალება გადარჩენისათვის ნამდვილად აქვს, რომ შესაძლებლობა, და 

თითქმის ყველა მიიღებს, რომ შეთავაზება. 

თითქმის ყველა ადამიანს, რომელიც ოდესმე ცხოვრობდა იქნება 

შენახულია! 

ბიბლიური ჭეშმარიტება ის არის, რომ, რადგან ღვთის სიყვარული 

მოვიდა იესუ ყველა: 

ვინაიდან ისე შეიყვარა ღმერთმა ქვეყანა, რომ მისცა თავისი 

მხოლოდშობილი ძე, რათა არავინ, ვინც მას ირწმუნებს, არ 

დაიღუპოს, არამედ ჰქონდეს საუკუნო სიცოცხლე. 17 რამეთუ არა 

მოავლინა ღმერთმან ძე სოფლად, რათა დასაჯოს სოფელი, არამედ 

ის, რომ მსოფლიო მას შეიძლება მოხერხდა. (იოანე 3: 16-17) 

ასე რომ, არც მოსიყვარულე ღმერთმა თავისი ძე მოკვდეს ნათესავი 

რამდენიმე ან მსოფლიოში? 

პროტესტანტები, რომლებიც ხშირად ციტირებას 3:16, როგორც წესი, 

ასწავლის, რომ მსოფლიო ვერ მოხერხდა, მაგრამ, რომ დიდი 

უმრავლესობა, რომელიც ოდესმე ცხოვრობდა განიცდიან ტანჯვა 

სამუდამოდ. ის არის, რომ ტიპის გეგმა ხსნა, რომ ღმერთი, რომელიც 

ყველა იცის და სიყვარული ამუშავება? უჭერს ბიბლია მხარს იმ აზრს, 

რომ ყველას შეუძლია იყოს შენახული ახლა? თუ არა, ის არის, რომ 

სამართლიანი? 

მას შემდეგ, რაც ღმერთი ყველა იცის და ყველა ძლიერი და სიყვარული (1 

იოანე 4: 8,16), რომ ღმერთი არ განწირული ყველაზე, რომელიც ოდესმე 

ცხოვრობდა რომ მარადიული ტანჯვა? 

არარის. 



რა თქმა უნდა, ღმერთი არის ბრძენი, რომ გვაქვს გეგმა, რომელიც 

რეალურად მუშაობს. 

რომაელთა 9: 14-15 ნათქვამია: 

"რა უნდა ვთქვა, მაშინ ხომ არ არის უმართლობას ღმერთთან? რა 

თქმა უნდა არა! 15 მოსეს ეუბნება:" მე შეიწყალებს ვისაც შევიწყალებ, 

და მე უნდა თანაგრძნობა ვისაც მექნება თანაგრძნობას ". 

ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთმა აირჩია ნაწილი ისრაელის ძველი აღთქმის 

გადარჩენისათვის ამ ასაკში, და რამდენიმე, თუ რაიმე სხვა. იმ 

შემთხვევაში, თუ იქნება ყველა, როგორ არის, რომ სიყვარული? 

ბიბლია გვასწავლის, რომ ბევრი უკვე შეგნებულად ბრმა ამ ასაკში (იოანე 

12: 37-40). მათ, ვინც ბრმა ამ ასაკში ჯერ კიდევ აქვს შესაძლებლობა (შდრ 

იოანე 9:41; ესაია 42: 16-18). ყურადღება მიაქციეთ ასევე: 

მე კიდევ ერთხელ გავაკეთოთ საოცარი მუშაობა ამ ხალხს ... 24 ეს 

ასევე ვინც შეცდა სული მოვა გაგება, ხოლო მათ, ვინც დაიჩივლა 

შეისწავლიან დოქტრინა. (ესაია 29: 14,24) 

არ არსებობს ღმერთი მიუკერძოებელია (რომაელები 2:11). იქნება 

შესაძლებლობა, რადგან "ყველა მთავრდება დედამიწის უნდა ხსნას ჩვენს 

ღმერთს" (ესაია 52:10). 

არსებობს მხოლოდ ერთი სახელია ცის ქვეშ, რომელიც ადამიანებზე 

შეიძლება შენახული (საქმეები 4:12) და რომ იესო ქრისტე (საქმეები 

4:10). მას შემდეგ, რაც კაცობრიობის არასოდეს მსმენია რომ იესოს შესახებ 

ჭეშმარიტება და "ყოველი ხორციელი იხილავს ხსნა ღვთის" (ლუკა 3: 6), 

იქნება შესაძლებლობა ყველა მივაღწიოთ გადარჩენისათვის (ესაია 52:10, 

56: 1) -either ამ ასაკის ან ასაკის (შდრ მათე 12: 31-32; ლუკა 13: 29- 30). ეს 

მომავალი ასაკის მოდის მეორე აღდგომა (როგორც ჭეშმარიტი 

ქრისტიანები დროს წამოიჭრება პირველ აღდგომა პოსტი გამოცხადება 

20: 5-6) და მოიცავს დროს თეთრი ტახტი გადაწყვეტილება (გამოცხადება 

20: 11-12). ესაია (ესაია 65:20), ისევე როგორც რომის და 

მართლმადიდებელი კათოლიკე წმინდანი ირინეოსი, ასწავლიდა, რომ ამ 

კონკრეტულ ასაკი მოსვლა იქნება დაახლოებით ასი წლის ხანგრძლივი. 



ახალი აღთქმა გვიჩვენებს, რომ პავლე მოციქული დაფიქსირდა 

ბიბლიური წმიდა დღეებში (მაგ საქმეები 18:21, 20: 6,16, 27: 9; 1 

კორინთელთა 5: 7-8).  დაგმო უყრის წარმართული პრაქტიკა ბიბლიური 

(1 კორინთელები 10: 20-23). პავლე განაცხადა დასასრულს მის 

ცხოვრებაში, რომ იგი ინახება ყველა პრაქტიკის ებრაელები საჭირო 

შენარჩუნება (საქმეები 28: 17-19). რომ ექნებოდა მოიცავს ყველა წმინდა 

დღის ჩამოთვლილი ლევითიცუს 23. 

როგორც წესი, ბერძნულ-რომაული ეკლესიები არ მოჰყვება პავლე 

მოციქულის შეგონება, რომ მივბაძოთ მას, როგორც მან იმიტირებული 

ქრისტე (1 კორინთელთა 11: 1), და ისინი არ შეინახოს ყველა ბიბლიური 

წმინდა დღეებში. 

ამის ნაცვლად, ბერძნულ-რომაული ეკლესიები ტენდენცია შენარჩუნება 

დღის მიძღვნილი სხვადასხვა წარმართული ღვთაებების 

(სათურნ,მითჰრას, პან, იშთარ, დიანა, სთრენუა, იანუს და ა.შ.) " 
რეფაცქაგედ " ერთად გარე განაცხადა, რომ ქრისტიანი. ისტორიული 

ფაქტები ადასტურებს, რომ ადრე ჭეშმარიტი ქრისტიანები არ 

შეინარჩუნოს საშობაო, კვირა, ვალენტინობის, აღდგომა, ამაღლებამდე 

მერი და ა.შ. 

რომ ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია კომპრომისი 

კერპთაყვანისმცემლობა? თუ არა, რატომ ყველაზე ვფიქრობ, რომ 

მაკომპრომეტირებელი ჯგუფების წარმოადგენს ჭეშმარიტი 

ქრისტიანობა? თუ ეგრეთ წოდებული ქრისტიანული ჯგუფების დაიცვას 

პრაქტიკის რა იესო და მისი მოციქულები გააკეთა? 

რა თქმა უნდა, ბერძნულ-რომაული-პროტესტანტული მიიჩნიეს. არც სხვა 

ჯგუფები, როგორიცაა ეკლესია იესო ქრისტეს შესახებ მოგვიანებით 

დღიანი Saints (რომლებმაც დამატებითი წიგნები ბიბლია), ბაპტისტები 

(რომლებიც აცხადებენ, რომ წინ უძღოდა რეფორმაციას, ჯერ იზიარებს 

ბევრი ერეტიკული დოქტრინების ერთად პროტესტანტები), ღვთის 

ებრაელები (რომლებიც ასწავლიან ტრადიციები მამაკაცები 

ანალოგიურია იესო დაგმო მარკოზი 7: 6-13), და იეჰოვას მოწმეები 

(რომელიც უარყოფს ღვთაების იესო ქრისტე). 



ეს არის მხოლოდ ეკლესია ღვთის ჯგუფები, რომლებიც შენარჩუნება 

წმიდა დღე, რომელიც შეიძლება დაიწყოს სამართლიანად აცხადებენ, 

რომ ამტკიცებს, რომ ორიგინალური რწმენა და შესაძლოა ჩაითვალოს 

"ფჰილადელფჰიან ქრისტიანები" ამ დროს. 

 

ეწინააღმდეგება და გმობს მსოფლიო და რელიგიური მოძრაობა 

ბევრი რელიგიური და პოლიტიკური ლიდერები 21-ე საუკუნის 

ხელშეწყობა ეკუმენური და რელიგიათაშორისი მოძრაობები. ეკუმენური 

მოძრაობა ცდილობს მიიჩნევენ, რომ ყველა p rofessed ქრისტიანული 

მრწამსის წინაშე თანასწორი ღმერთი, მაგრამ ბიბლია გვაფრთხილებს 

ცრუ მინისტრები (2 კორინთელები 11: 14-15) და ყალბი " საიდუმლო " 

რწმენა, რომელიც მოიცავს მსოფლიოს პოლიტიკურ ლიდერებს 

(გამოცხადება 17 : 1-9). იესო არ მოვიდეს, რათა საერთაშორისო 

ერთიანობა ამ ასაკში, მაგრამ სამმართველოს (ლუკა 12:51). ქრისტიანები 

გაქცევა იწინასწარმეტყველა ბაბილონის (ზაქარია 2; 6-7; გამოცხადება 18: 

4) და მიერ მსოფლიოს (იაკობი 1:27). 

უფრო და უფრო მეტი ლიდერები ასევე ხელს უწყობს ეკუმენიზმი, მათ 

შორის, ამ რელიგიური ერთიანობა, არსებითად ცდილობს ნიშნავს იმას, 

რომ ყველა რელიგიის წინაშე თანასწორი ღმერთი. ეს არის მტკნარი 

სიცრუე, რადგან ეს არის მხოლოდ იესო ქრისტეს სახელით, რომ 

ნებისმიერი შეიძლება შენახული (საქმეები 4: 10-12). კომპრომატების 

დოქტრინების და ა.შ. მიზნით ერთობა მატყუარა და 

არასწორი: წყეულიმც იყოს, ვინც აკეთებს მუშაობა უფლის 

მოტყუებით (იერემია 48:10). 

იმ ხელშეწყობის ეკუმენური / რელიგიათა ერთობა არ ჩანს, უნდა 

გვესმოდეს, რომ, როგორც ძველი და ახალი აღთქმის ასწავლიან, რომ 

ნამდვილი ერთიანობა რწმენა არ მოხდება მანამ, სანამ მას შემდეგ, რაც 

იესო ბრუნდება: 

ვიდრე ჩვენ ყველა მოვიდა ერთიანობის რწმენა და ცოდნა, ღვთის 

ძე, რათა სრულყოფილი კაცი, ღონისძიების განსხვავებისა 

სისრულეს ქრისტეს. (ეფესოელები 4:13) 



"უმღერეთ და იმხიარულე, სიონის ასულო! აჰა, მოვდივარ და 

დავმკვიდრდები შენთან", ამბობს უფალი. 11 "ბევრმა ქვეყანამ უნდა 

უფალს უერთდება, იმ დღეს, და ისინი ჩემი ხალხი იქნებიან. და 

დავმკვიდრდები შენთან. მაშინ თქვენ იცით, რომ ცაბაოთ უფალი 

გამომგზავნა თქვენ. 12 და უფალი დაიმკვიდრებს იუდას, როგორც 

მისი მემკვიდრეობა წმინდა მიწაზე და კვლავ აირჩევს იერუსალიმს. 

(ზაქარია 2: 10-12) 

ყურადღება მიაქციეთ, არსებობს ერთი ჭეშმარიტი რწმენის: 

არსებობს ერთი სხეული და ერთი სული, ისევე როგორც ხმობილნი 

ერთ იმედი თქვენი ნომრებზე; 5 ერთია უფალი, ერთია რწმენა, 

ერთია ნათლობა 6 ერთი ღმერთი და მამა, რომელიც, უპირველეს 

ყოვლისა, და მთელი, და თქვენ ყველა. (ეფესელთა 4: 4-6) 

რომ ერთი რწმენა არის ჭეშმარიტი ეკლესია ღვთის ქრისტიანული რწმენა, 

არ არის რაღაც იკარგება, რელიგიათა, კონსტანტინეპოლის, ბაბილონის 

(გამოცხადება 17), რომ იესო გაანადგურებს (შდრ გამოცხადება 19). 

რამდენადაც ჭეშმარიტი ქრისტიანული ერთიანობის, ბიბლია გვიჩვენებს, 

რომ არ იქნება საეკლესიო გაყოფა ღმერთი (შდრ გამოცხადება 2 & 3) სანამ 

იესო ბრუნდება. 

მიუხედავად იმისა, რომ გრძელდება ეკლესიის ღმერთი გვჯერა, რომ 

უნდა იყოს მეგობრული ურთიერთობის შორის მაქსიმალურად (შდრ 

რომაელები 12:18), ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ყველა 

რელიგიის ტოლფასად ჭეშმარიტი ეკლესია ღმერთი, ჭეშმარიტი 

ქრისტიანული რწმენა. ჩვენ ასევე დაიცვას იესოს და მოახდინოს, ვინც 

იმედი უფრო ტრადიცია, ვიდრე ბიბლიის (მარკოზი 7: 9-13). 

ნიშნები, მტკიცებულებები და წარმოშობა 

წლის შემაჯამებელი, აქ არის ჩამონათვალი ნიშნები, მტკიცებულებები, 

და წარმოშობა, რაც დაგეხმარებათ იდენტიფიცირება ჭეშმარიტი 

ქრისტიანული ეკლესია, როგორც ეს: 

1. აყენებს ღვთის სიტყვას ზემოთ ტრადიციები მამაკაცები და, 

აქედან გამომდინარე, არ აქვს დამატებული დოქტრინა, რომელიც 

ეწინააღმდეგებოდა ბიბლიას (შდრ მათე 15: 3 9). 



2. გამოყენება ბიბლიური სახელი "ეკლესია ღმრთისა" (მაგ 20:28; 1 

ტიმოთე 3: 5). 

3. ამტკიცებს, გულწრფელად ორიგინალური რწმენა (იუდა 3), 

მაშინაც კი, მუქარა დევნა (მაგ საქმეები 5: 27-32). 

4. კვალი მისი ბიბლიური სწავლებები, მთელი ისტორიის მანძილზე 

(შდრ 1 იოანე 2: 6). 

5. მონეტარული Passover წლის 14 ნისანს (ლევიანები 23: 5; მათე 26:18). 

6. ცნობილია რომელიც წიგნები ბიბლიის ნაწილი, რადგან დრო 

მოციქული იოანე (შდრ 2 ტიმოთე 3: 16-17; გამოცხადება 1: 9-19; 22: 

18-19; ესაია 8:16). 

7. ჭეშმარიტებას ასწავლის შესახებ ღმრთეების (რომაელები 1:20; 

კოლოსელები 2: 2,9). 

8. ასწავლის და ინახავს მოსიყვარულე ღვთის კანონებს (1 იოანე 2: 
4). 

9. ეწინააღმდეგება საქმე ომში მონაწილეობას ეხებოდა ამ სამყაროში 

(იოანე 18:36; ლუკა 3:14). 

10. უკვე დევნიან, მაგრამ არასოდეს ფიზიკური მდევნელი (იოანე 

15: 20-21; შდრ 18:36). 

11. არ მიიღეს გარე წარმართობის თვალსაზრისით საეკლესიო კაბა 

ან შენობა (შდრ კანონი 12: 29-30). 

12. ქადაგებს სრული სახარება სამეფოს (მათე 24:14; 28: 19-20). 

13. "მცირე სამწყსოს" (ლუკა 12:32; რომაელები 11: 5; შდრ 

გამოცხადება 14: 1-9). 

14. კვალი მისი ფიზიკური ადგილმდებარეობა მეშვეობით მრავალი 

უპირატესობა ქალაქებში (ებრაელები 13:14) და შვიდი ეკლესია 

გამოცხადება თავები 2 და 3. 

15. აქვს ნიშანი ბიბლიური (გამოსვლა 31:13; ებრაელთა 4: 9). 



16. ესმის ღვთის გეგმა ხსნა იესო ქრისტეს როგორც სურათები 

მეშვეობით წმინდა (1 კორინთელთა 5: 7-8; იაკობი 1:18) 

17. ასწავლის წინააღმდეგ სადამკვირვებლო წარმართული 

დღესასწაულები (1 კორინთელები 10: 20-22). 

18. არ უერთდებიან ბოლოს დროს კონსტანტინეპოლის 

(გამოცხადება 13: 4-10; 18: 4) 

მხოლოდ ეკლესია ღმრთისა ჯგუფი აკმაყოფილებს ყველა ამ 

კრიტერიუმებს. ბერძნულ რომაული ეკლესიები არ ნამდვილად მესმის 

ღმერთი ან გეგმა ღმერთი არც ისინი წარმოადგენს ჭეშმარიტი 

ქრისტიანული ეკლესია. 

3. რა მოხდა ახალ აღთქმაში დრო? 

გარდა ამ აბზაცს კურსივით და დახურვის პუნქტის კურსივით, ამ თავში 

დაიწერა გვიან ყოფილი ეკლესია ღვთის მწერალი დოქტორი ჰერმან hoeh 

და გამოიცა 1985 წელს დოქტორი hoeh იძლევა მისი იქირავებენ, თუ რა 

მოხდა ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია ახალი აღთქმის ჯერ და 

ზრდის მოღალატე ეკლესია ხშირად იმ მოტივით, რომ KJV. 

ქრისტემ თქვა: "მე ავაშენებ ჩემს ეკლესიას" (მათე 16:18). მან აშენება - 

ერთი ეკლესია, ექსპლუატაციაში ქადაგება და გამოაქვეყნოს მისი 

სახარება - ძალიან გაგზავნა მან ღვთისაგან - ყველა მსოფლიოში. 

მაგრამ რა ჩვენ დღეს? ასობით სხვადასხვა და არ ეთანხმება ეკლესია, 

ყველა დააარსა მამაკაცი, ყოველი ვინც ამბობს, რომ ჭეშმარიტებას 

ასწავლის, მაგრამ ეწინააღმდეგება და არ ეთანხმება ყველა სხვა. 

ეკლესიის წინასწარმეტყველება 

მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ადამიანები ვარაუდობენ, რომ ჭეშმარიტი 

ეკლესია იყო სწრაფად იზრდება დიდი, გახდეს ძლიერი ორგანიზაცია 

ნათქვამი ძლიერი გავლენა მსოფლიოში, რაც მსოფლიო უკეთესობისკენ, 

გახდეს უწევდნენ მსოფლიოს ცივილიზაციის, რეალურად ქრისტეს 

დაარსებული მისი ეკლესია არა ამ მიზნით. მისი საბოლოო ლოცვა მისი 

ერთი ეკლესია, იესო ლოცულობდა: 



"მე ვილოცოთ მათთვის. მე არ სალოცავად მსოფლიოში ... მამაო, 

შენარჩუნება მეშვეობით თქვენი სახელი, ვისაც თქვენ არ მომცა, რომ 

ისინი შეიძლება იყოს ერთი, როგორც ჩვენ ვართ ... მე მივეცი მათ შენი 

სიტყვა, და ქვეყნიერებამ შეიძულა ისინი, რადგან ისინი არ არიან 

მსოფლიოში, ისევე, როგორც მე არა ვარ მსოფლიოში. მე არ 

ვლოცულობთ, რომ თქვენ უნდა მიიღოს მათ გარეთ მსოფლიოში, მაგრამ, 

რომ თქვენ უნდა შეინარჩუნოს მათ ბოროტისაგან. ისინი არ არიან 

მსოფლიოში, ისევე როგორც მე არ ვარ მსოფლიოში "(იოანე 17: 9-16). 

ისინი მისი ეკლესია აღწერილია, როგორც უცნობებს და უცხოელები ამ 

სამყაროში - ელჩები ქრისტეს - რომელიც არის უცხო ამ სამყაროში - ჯერ 

არასოდეს ყოფნის მსოფლიოში. 

ეს ჭეშმარიტი ეკლესია ღმერთი იყო უნდა დევნიან - მიმოფანტული. "თუ 

ისინი მდევნიდნენ, ისინი ასევე გდევნიან", თქვა იესომ თავის მოწაფეებს 

(იოანე 15:20). "ყველა, ვისაც სურვილი იცხოვრონ ღვთის ქრისტე იესო 

განიცდიან დევნას" (II ტიმოთე 3:12). 

იმ ღამით იესო ჩამოართვეს უნდა ჯვარს, მისი თქმით, "ეს წერია:" 

დავკრავ მწყემსს და გაიფანტება ცხვარი "(მარკოზი 14:27). მას შემდეგ, 

რაც, მწყემსი, ჯვარს, "ცხვარი" - მისი ეკლესია - იყო, რომ გახდეს 

მიმოფანტული. 

მანამდე იმავე საღამოს იესომ თავის მოწაფეებს უთხრა: "თქვენ იქნება 

მიმოფანტული" (იოანე 16:32). 

ეს დევნა და გაბნევის დაიწყო ადრეულ. განაცხადის საქმეები 8: 1: "იმ 

დროს დიდი დევნა დაიწყო ეკლესია, რომელიც იერუსალიმში იყო და 

ისინი ყველა მიმოფანტული რეგიონებში იუდეასა და სამარიაში, გარდა 

მოციქულთა". 

არსად არ არის რაიმე წინასწარმეტყველება, რომ ერთი ჭეშმარიტი 

ეკლესია უნდა გახდეს დიდი და ძლიერი, ზემოქმედების ამ 

სამყაროში. იესომ უწოდა "მცირე სამწყსოს" (ლუკა 12:32). ჩააგდო, დევნა, 

მიმოფანტული მსოფლიო - გამოეყოს მსოფლიოში ... 



თქვენ არ წამიკითხავს ისტორიის, რომ ეკლესია. მაშინაც კი, 

ისტორიკოსები არ არის ცნობილი, სად უნდა ვეძებოთ ჭეშმარიტი 

ეკლესიის - მათ არ იციან, თუ რა ჭეშმარიტი ეკლესია. 

ფართო უმრავლესობა მოტყუებული 

მეორეს მხრივ, მსოფლიოში, ყველა ნაწინასწარმეტყველები იყო, 

განდგომილობა, მოტყუებით და გაყოფა. 

იესომ იწინასწარმეტყველა, პირველი ღონისძიება, რომ მოვიდა 

მსოფლიოში - დიდი ტყუილი - ჩვენს დღეებში ახლა მხოლოდ წინ, დიდ 

გასაჭირს. 

"მიიღეთ აღიქვამს," მან განაცხადა, რომ "არავინ შეცდომაში შეყვანას 

თქვენ. ბევრი მოვა ჩემი სახელით და იტყვის: მე ვარ ქრისტე, და 

მრავალთა აცთუნებდენ" (მათე 24: 4-5, უფლებამოსილი). 

ყურადღება მიაქციეთ, ყურადღებით: ეს არ იყო რამდენიმე, რომლებიც 

უნდა შემცდარა, არამედ ბევრი. ეს იყო რამდენიმე, რომლებიც გახდნენ 

ჭეშმარიტი ქრისტიანები! 

იესო სურათები იგივე მდგომარეობა, როდესაც მან თქვა: "ვრცელ არს ბჭე 

და ფართო არის გზა, რომელსაც დაღუპვისაკენ მიჰყავს, და არსებობს 

უამრავი ადამიანი, რომლებიც წავიდეს იგი. იმის გამო, რომ ვიწროა 

კარიბჭე და რთული გზა, რომელსაც მივყავართ ცხოვრების, და არსებობს 

რამდენიმე, რომლებიც მას "(მათე 7: 13-14). 

ეს არ არის ის, რაც მსოფლიო დარწმუნებულია, არის ეს? ალბათ, რომ ეს 

არ არის ის, რაც თქვენ არ ისმის და მოვიდა ვივარაუდოთ. მაგრამ ეს არის 

ის, რაც ქრისტემ თქვა. როგორ ხართა ამ სამყაროში გახდა! 

სატანა ფოტოზე ბიბლია, როგორც ღმერთი ამ სამყაროში. მან, როგორც 

ჩანს, არა როგორც ეშმაკი, მაგრამ, როგორც ღმერთი - როგორც ანგელოზი 

სინათლის. და გამოცხადება 12: 9, თქვენ წავიკითხე "სატანა, რომელიც 

ატყუებს მთელ მსოფლიოში." 

დიახ, ბევრი მოვიდოდა იესოს სახელით, გამოაცხადა, რომ იესო არის 

ქრისტე, - დიახ, ქადაგებდა ქრისტეს მსოფლიოში. და მაინც, გარეშე 

ხვდებიან, იტყუებენ მსოფლიოში. 



მოციქულებმა იცოდნენ, რა მოხდებოდა 

მოციქულები, დაავალა უშუალოდ თავად იესო ქრისტე, გააფრთხილა, 

ეკლესიის შესახებ გამგზავრების რწმენა, რომ დაიწყოს, რათა მოხდეს 

მჭიდრო მსახურება. 

ძლივს 20 წლის შემდეგ ჯვარცმის იესო, პავლე მოციქული, თავის ერთ-

ერთ პირველ წერილში, გააფრთხილა ქრისტიანები არ უნდა ცრუ 

ქადაგება და ცრუ წერილები დასადასტურებლად, იყოს მოციქულთა: 

"არავის მოტყუება თქვენ ნებისმიერი გზით ; რომ Day [დროს ღვთის 

ჩარევა ადამიანის საქმეებში, როდესაც იესო ქრისტე დაბრუნდება მართოს 

ერები] არ მოვა, თუ განდგომა მოდის პირველი "(II თესალონიკელთა 2: 3). 

აქტები 20: 29-30, პედაგოგი წარმართთა განმარტავს, თუ როგორ 

განდგომილება დაიწყება. მან შეკრებილ უხუცესთა (სახელმწიფო 

მინისტრები) ეკლესია ეფესოს სიტყვით, მათ საბოლოო გაგზავნა 

დაკავშირებით მათი პასუხისმგებლობა ადგილობრივი კრება."იყიდება", 

_ განაცხადა პავლე, "მე ვიცი, რომ ჩემი წასვლის შემდეგ საშინელი 

მგლები მოვა თქვენ შორის, და არ დაინდობენ სამწყსოს. გარდა ამისა 

შორის თავი მამაკაცის გაიზრდება, საუბარი რამ." რატომ? "იმისათვის, 

რომ მიაპყროს მოშორებით მოწაფეები საკუთარ თავს." მოსაპოვებლად 

პირადი შემდეგ თავს. იმისათვის, რომ დაიწყოს ახალი დასახელების! 

არ დაჭერა სრული მნიშვნელობას ამ ორი ლექსები? უხუცესები ან 

მინისტრები განსაკუთრებით აწყობილი, რადგან, მაშინვე პავლე 

დატოვებდა ეფესოში, იქ მოვიდოდა ფარგლებში ადგილობრივი 

ეკლესიის კრებების ცრუ მინისტრები, მგლები ცხვრის ტანსაცმელი, რათა 

მტაცებელი ქრისტიანები. და კიდევ იმ უხუცესთა უკვე ეკლესიაში კრება 

ზოგიერთი იქნებოდა დოქტრინა იესო, რათა უზრუნველყოს შემდეგ 

თავს. 

მითითებების მახარებელი პავლემ ტიმოთეს უთხრა მას, რომ 

"დაარწმუნოს, საყვედური, შეაგონე მთელი სულგრძელება და სწავლების. 

იყიდება, დადგება დრო, როდესაც ისინი ვერ გაუძლებს ხმის დოქტრინა, 

თუმცა საკუთარი სურვილით" - სურვილს, რაც მათ გთხოვთ - "... ისინი 

ბევრი თავად მასწავლებლები" - ხელი შეუწყოს მინისტრები, რომლებიც 

იქადაგა, რა უნდათ ისმის - "და ისინი გახდება მათი ყურები დაშორებით 



სიმართლე, და გადაუხვიეს იგავების" (II ტიმოთე 4: 2 -4). ეს იყო ამ 

დღეებში მოციქულთა და ევანგელისტს განასახიერებს. ბევრი, ვინც 

ადგილობრივ კრებებს ადრეული ეკლესია, შემდეგ დაახლოებით ორი 

თაობა, არ განიცდიან ხმის დოქტრინა იმიტომ, რომ ისინი ნამდვილად არ 

მოინანია და ამიტომ არ მიუღია სულიწმინდის. ისინი შემდეგ 

მასწავლებელი რომელიც, გულისთვის ფული, მოხარული მათი 

სურვილები ქადაგებით იგავების - ის მაცდური იგავის მისტიკა და მზე 

თაყვანისცემა, რომელიც გამეფებული რომის იმპერიაში. 

პავლემ თავის მეორე წერილში წარმართობიდან დაბადებული 

თესალონიკელთა, მან დაავალა მათ შესახებ "უკანონობის საიდუმლო", 

რომ "doth უკვე მუშაობენ" (II თესალონიკელთა 2: 7, AV).  სწავლება 

უკანონობა იყო მუშაობა პავლეს. რომის იმპერიაში იყო სავსე საიდუმლო 

რელიგიები, რომელიც მომდინარეობს ძველი მზე საიდუმლოებით. 

ბევრი მათგანი აღმოჩნდა, რომ მათ შორის საქართველოს სახელით იესო 

მათი შემდეგი გაიზარდა. 

ჯუდე ჰქონდა მოიცავს თავის წერილში რჩევას, რომ ყველა ქრისტიანი 

უნდა "ამტკიცებს გულწრფელად რწმენას, რომელიც იყო ერთხელ 

მიეწოდება წმინდანთა. გარკვეული მამაკაცი ჩუმად in შეუმჩნეველი, 

რომელმაც დიდი ხნის წინ იყო აღინიშნება ამ დაგმობას, უღვთო კაცთა, 

ვინც მივმართოთ მადლი ღვთის გარყვნილებასა და უარყოფენ მხოლოდ 

უფალი ღმერთი და ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს .... ეს არის პირები, ვინც 

უთანხმოებებს იწვევს, არ მქონე "(იუდა 3-4, 19). ისინი ასწავლიან, არ 

მონანიება. 

ჯუდე ამბობს, რომ ეს მქადაგებლები გამოყოფილი მათი მიმდევრები 

ორგანოს მორწმუნე. 

იმ დროს, როცა იოანემ თავისი ეპისტოლეები, მას ჰქონდა ეს სამწუხარო 

შენიშვნა მოიცავს მათ შესახებ, ვინც პირველ რიგში შეუმჩნეველი: "ისინი 

ჩვენგან გავიდნენ, მაგრამ ისინი არ იყვნენ ჩვენთვის, თუ ისინი იყო 

ჩვენთვის, რომ ისინი არ გააგრძელა ჩვენთან, მაგრამ ისინი გამოვიდა, 

რომ მათ შეიძლება გაცხადდეს, რომ არც ერთი მათგანი არ იყო ჩვენთვის 

"(I იოანე 2:19). 



მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი მაცდური, გნოსტიკოსებმა, მარცხენა 

ჭეშმარიტი ეკლესია, განუდგეს მოწაფეებს მას შემდეგ, მათ შემდეგ არ 

გაგრძელებულა მეტი რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში. 

იყო, თუმცა, კიდევ უფრო სახიფათო განდგომილობა, რომელიც შეაღწია 

ჭეშმარიტი ეკლესია. 

ჭეშმარიტი ქრისტიანები გამოაძევეს 

პეტრე აფრთხილებდა ეკლესიები, რომ ბევრი შეცდებით. არსებობს ცრუ 

მასწავლებლები იყვნენ ქრისტიანთა შორის ვინც მოუტანს ამ ერესის "და 

მრავალი მოჰყვება მათი დესტრუქციული გზა, იმიტომ, რომელთაგან 

ჭეშმარიტების გზა იქნება გმობდნენ" (II პეტრე 2: 2). 

წერილები პავლე გადაუგრიხეს, რათა კიდევ ერთი მნიშვნელობა აქვს, 

ვიდრე აპირებდა (II პეტრე 3: 15-16). მაგრამ ნაცვლად, რის გამოც 

ადგილობრივი კრება და ფორმირება საკუთარი სექტები, როგორც 

დამართა, პირველ რიგში, ეს ცრუ მქადაგებლების რჩებოდა კრება და 

მალე დაიწყო განდევნა ჭეშმარიტი ქრისტიანები. 

წერილში იოანე მოციქულის to, ვკითხულობთ: "მე დავწერე, რომ 

ეკლესია, მაგრამ დიოტრეფეზე, ვინც უყვარს აქვს მათ შორის, არ 

მიგვიღებენ. ამიტომ, თუ მოვალ, მოვუწოდებთ იბადება მისი საქმეები , 

რასაც იგი აკეთებს ჩვენს წინააღმდეგ მუქარის სიტყვები. და არ არის 

კმაყოფილი, რომ თავადაც არ ძმების, და კრძალავს, ვისაც სურვილი, 

აყენებს მათ გარეთ ეკლესიის "(III ჯონ 9-10). 

ჭეშმარიტი ქრისტიანი, რომელიც მარტო შედგება ჭეშმარიტი ეკლესია, 

მიმდინარეობდა დააყენა ჩანს, კრება! 

ეს იყო მიმოფანტული, ვინც ვის ჯონ განაცხადა, "აქედან გამომდინარე, 

მსოფლიოში არ იცის us" (I იოანე 3: 1). 

სახელი ქრისტიანი იყო წარმოქმნილი მოშორებით ლიდერები, 

რომლებიც დაშვებული იყო სტიპენდიის ღვთის ეკლესიას, ტყვედ 

ადგილობრივი კრება და, ქრისტეს სახელით, მოტყუებული ბევრი შევიდა 

შემდეგ "ცრუ სწავლებების, თითქოს ეს იყო ქრისტეს სახარება.(Hoeh H. 

რატომ ასე ბევრი დასახელების. კარგი ამბები, ჟურნალი, მაისი 1985) 



დამატებითი დაყოფები ჩვენს შორის ჭეშმარიტი ქრისტიანები და სხვები, 

რომლებიც არ იყო ნამდვილად ერთგული, ვხედავ ჩვენი ბროშურა 

"გრძელდება ისტორია ეკლესიის ღმერთი". 

 

4. რომელი ეკლესიის ღმერთი არის ყველაზე ერთგული? 

 

მას შემდეგ, რაც ეკლესიის ღმერთი არის ჭეშმარიტი ქრისტიანული 

ეკლესია, ყველა ასეთი ჯგუფების იგივე? არსებობს ქულა ჯგუფების 

ამტკიცებენ, რომ ეკლესია ღვთის (მათ შორის, მაშინაც კი, რომის ეკლესია) 

და ბევრი მათგანი აცხადებდა, რომ საუკეთესო წარმოადგენს 

ფჰილადელფჰიან დარჩენილ ღვთის ეკლესიას. 

როგორ უნდა წავიდეთ შესახებ გადამწყვეტი რომელი? არსებობს 

მტკიცებულებები, წარმოშობა და ნიშნები დაგეხმარებათ? 

რა თქმა უნდა, არსებობს. 

ხოლო ღმერთი მოუწოდებს ადამიანი (იოანე 6:44), მან ასევე აძლევს მათ 

შესაძლებლობას, რათა არჩევანი. და არჩევის უფლება ეკლესიის ღმერთი 

არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ის, რაც მე ვიცი, რომ გამოცდილება. 

 

ზოგიერთი ბაცქგროუნდ 

 

ჩემი გვიან, მივხვდი, რომ ნამდვილი სახელი ჭეშმარიტი ეკლესია 

"ეკლესია ღმრთისა", ასევე რამდენიმე სხვა მტკიცებულებები, წარმოშობა 

და ნიშნები ეს ბროშურა. რამდენიმე კვირის განმავლობაში მოძრავი 

გარეთ ჩემი მშობლების სახლში, მე მოხდა ვხედავ, რომ ჩამოთვლილი 

ადგილმდებარეობის "ეკლესია ღმერთი" მომსახურება, რომელიც 

გაიმართა შაბათს. 

ასე რომ, შაბათს დავესწარი რა მჯეროდა იქნება ჭეშმარიტი ეკლესია 

ღმრთისა. სამაგიეროდ, მას შემდეგ, რაც, შესაძლოა, 100-ე დროს მღვდელმა 

უთხრა, "იესო", მაგრამ ამაოდ (უაზრო) განმეორება, მივხვდი, რომ ეს ვერ 



შესაძლოა იყოს ბიბლიური და ჭეშმარიტი ეკლესია ღმერთი (შდრ მათე 6: 

7), ასე რომ მე მიატოვა მომსახურება. 

მას შემდეგ, მივხვდი, რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი, რომ აირჩიოთ სწორი 

"ეკლესია ღმერთი" სტიპენდია და მხარდაჭერა. 

მას შემდეგ, რაც სწავლის მეტი საგანი ეკლესიები თავები 2 & 3 

გამოცხადება, მე ასევე დაასკვნა, რომ ყველაზე სწორი ეკლესიის ღმერთი 

იქნება მიბმული ღვთის ეკლესიას ფილადელფიაში, რომ განხილული 

გამოცხადება 3: 7-13. 

ფჰილადელფჰიან სიზმრები და რწმენა 

სხვადასხვა თეოლოგები გაიმართა პოზიცია, რომ ეკლესია ნახსენები 

პირველი სამი თავი გამოცხადება წარმოდგენილია არა მხოლოდ 

რეალური ეკლესია, არამედ მონახაზი შვიდი eras "ისტორიის ჭეშმარიტი 

ეკლესია იმ დროს მოციქული იოანე დაბრუნების იესო ქრისტე.ყველაზე 

ერთგული იმ ეკლესიების ბოლოს, შესაბამისად იესოს სიტყვები, იყო 

ფჰილადელფჰია  ნაწილი. 

ფჰილადელფჰია  ეპოქაში იყო რომ ზოგიერთი დაიწყო 1933 წელს 

ადამიანის ხელმძღვანელობით გვიან ჰერბერთ ვ. არმსთრონგ 

(დაწვრილებითი ისტორია, იხილეთ უფასო ბუკლეტი გრძელდება 

ისტორია ეკლესიის ღმერთი) და რომ მისი სჭარბობს დასრულდა ახლოს 

იმ დროს, მისი გარდაცვალების 1986 წელს ბიბლიის თანახმად, თუმცა, 

დარჩენილ ნაწილს, რომ ფილადელფიის ეკლესია ჯერ კიდევ საჭიროა 

არსებობს ბოლომდე ეკლესია ასაკის (შდრ ებრაელთა 13: 1; გამოცხადება 
3: 10-11). 

ფორმირება რადიო ღვთის ეკლესიას (რომელიც მოგვიანებით ეწოდა 

მსოფლიო ეკლესიის ღმერთი) და დასაწყისში ფჰილადელფჰია  ეპოქაში 

ეკლესია ღვთის წინ უძღოდა ორ ნაწილად გამოცხადების ოცნება, რომ 

ჰერბერთ არმსთრონგ სჯეროდა ღმერთმა მისცა მისი მეუღლე და რომ 

მოგვიანებით დაადასტურა (ავტობიოგრაფია ჰერბერთ ვ. 

არმსთრონგ, 1973, გვ. 187,193-194). მას მიაჩნია, რომ მან შეასრულა რა 

იქნება პირველი ნაწილი, რომ ოცნება (ჰერბერთ არმსთრონგ ძმანო და 

თანამშრომელი წერილი, 28 ნოემბერი, 1956). 



ანალოგიურად, ფორმირების უწყვეტი ეკლესია ღვთის წინ უძღოდა 

ოცნებები (ორი ბობ თჰიელ და სხვა ფესილაფაი ფისო ლეააNა), რომელიც 

შემდგომში დადასტურდა. ჩვენ ასევე ასრულებს მეორე ნაწილი ლომა 

არმსთრონგ მოწოდების ოცნება. არსებობს სხვა ჭეშმარიტი COG ჯგუფი, 

რომელიც აცხადებს, რომ გამოიწვიოს დარჩენილ ფჰილადელფჰია  

ნაწილი COG გააკეთა იმ მოთხოვნებს, მიუხედავად იმისა, რომ ოცნებები 

დაჰპირდა იყოს ნიჭი სულისა ბოლო დღეებში ერთ საქმეები 2: 17-18 (for 

დეტალებისთვის იხილეთ უწყვეტი ისტორია ეკლესიის ღმერთი). ბევრი 

ლაოდიკეელებისადმი იმოქმედოს, როგორც უძველესი სადუკეველები 

და არ მიიღოს, თუ როგორ ღმერთი მუშაობს (მარკოზი 12: 23-32). 

ოქტომბრის 1979 ჩვეულებრივი სიმართლე სტატიაში 7 მტკიცებულებები 

ღვთის ჭეშმარიტი ეკლესია, გვიან ჰერბერთ ვ. არმსთრონგ შვიდ 

მტკიცებულებები, რომ მან იგრძნო ფჰილადელფჰია  ნაწილი ჭეშმარიტი 

ღვთის ეკლესიას ექნება. ეს შედის იცის / სწავლება 1) ვინ და რა არის 

ღვთის ?, 2) საქართველოს მთავრობა ღმერთი და შექმნა წმიდა და 

მართალი პერსონაჟი, 3) ვინ და რა არის კაცი ?, 4) სიმართლე ისრაელში, 5) 

ჭეშმარიტი სახარება, 6) რა და რატომ ეკლესია ?, და 7) პრიორიტეტი 

სწავლების ზეობის ღვთის სამეფოს. მან იგრძნო, რომ, მაშინ, მსოფლიოს 

ღვთის ეკლესიას ჰქონდა ყველა იმ. ჩვენ გრძელდება ღვთის ეკლესიას, 

ისევე. 

 

კონკრეტულად უკავშირდება იმ ჩვენ გასწავლით: 

1) თვალსაზრისი, რომ ადრეული ქრისტიანები ჰქონდა ღმრთეების, 

2) ღვთის ხელისუფლებას (იერარქიული მამა, როგორც ყველაზე 

მაღალი ავტორიტეტი და მოქმედებს მისი მოყვარე კანონები) და 

მისი მიზანი განვითარებადი მართალი ხასიათი (რომაელთა 5: 4; 

მათე 5:48) სწავლებასთან დახმარებას მისი სამინისტროს 

(ეფესელთა 4: 11-16), 

3) ღმერთი განზრახ ადამიანები ფიზიკურად (დაბადება 2: 7) და რომ 

ის მოუწოდებს (იოანე 6:44) შეიძლება გახდეს სულიერი (1 

კორინთელები 15: 45-48) ოჯახში ღმერთი (ეფესელთა 3: 14-19) , 



4) პირადობის თანამედროვე ისრაელის და როგორ, რომ კავშირების 

წინასწარმეტყველება (შდრ დაბადება 48, 49; 1 მეფეები 12: 19-20; 

იაკობი 1: 1; იერემია 30: 7; დანიელ 11:39), 

5) ქრისტეს სახარება სამეფოს (მარკოზი 1: 14-15; საქმეები 1: 1-3), 

6) რომ ეკლესია ყველაფერს აკეთებს, მუშაობის ღმერთი (მათე 24:14; 

28: 19-20; იოანე 6:29; გამოცხადება 3: 7-13; 1 კორინთელთა 12: 1-31; 

16: 9; 2 კორინთელთა 6: 14-18; ეფესოელები 5: 25-32) სიმართლე 

(ფსალმუნი 33: 4; ესაია 61: 8; იოანე 17:17; 2 ტიმოთე 2:15), 

7) სათანადო პრიორიტეტი სახარების სამეფოს მსოფლიოში, 

როგორც მოწმე (მათე 24:14) და მალე მომავალი ათასწლეულის 

(გამოცხადება 20: 4), ხოლო სწავლების მოწაფეებს ყველა რამ, რომ 

იესომ უბრძანა (მათე 28:19 -20). 

შენიშვნა: სიკვდილის შემდეგ ჰერბერტ, მისი ადამიანის მემკვიდრე 

შევიდა განდგომილობა და უარი ყველაზე მეტი უნიკალური ეკლესია 

ღვთის სწავლებებს. ჭეშმარიტი ეკლესია გაგრძელდა, როგორც ბევრი 

დარჩა, რომ ორგანიზაცია და სხვა მრავალი ორგანიზაცია მას შემდეგ, რაც 

ჩამოყალიბდა. განდგომილობა მოხდა ახალი აღთქმის ჯერ (მაგ 1 იოანე 2: 

18-19) და კიდევ ერთი მიზეზი, თუ რატომ მოკვლევისა ჭეშმარიტი 

ქრისტიანული ეკლესიის ისტორია შეიძლება იყოს რთული. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ეკლესია ღვთის ჯგუფებს ლიდერები, 

რომლებიც აცხადებენ, ყველაზე ან ყველა იმ შვიდი ქულა, თითქმის 

ყველა ვერ რეალურად პრაქტიკაში არმსტრონგის რაოდენობა 2, 6, 7, და 

არასწორად ზოგიერთი სხვა. მინიმუმ ერთი ჯგუფი, რომელიც მიიჩნევს, 

რომ ეს არის ლიდერი 6 და 7 ზემოთ, შეგნებულად და განზრახ გააკეთა, 

რომ გამოცხადების მასალები იცოდა, შეიცავს დოქტრინალური 

შეცდომები რომ არ იყო სიმართლე. ეს სურვილი, რომ გავრცელებული 

ცრუ გაგზავნა გვიჩვენებს, რომ ისინი არ არიან წამყვანი საბოლოო ეტაპი 

მუშაობა ღვთის მუშაობის ღმერთი უნდა გაკეთდეს პოსტი ფსალმუნი 33: 

4. უფალმა თქვა: "მე იქნება მიმართული მათი მუშაობა სიმართლე" (ესაია 

61: 8), და ვინც შეგნებულად გამოქვეყნება და გავრცელება 

დოქტრინალური შეცდომები აშკარად არ იღებს უფლის მიმართულებით. 



ბევრი სხვა ჯგუფის ფასდაკლების რაოდენობა 6 და 7. თუმცა, აქ არის 

ასევე ის, რაც ჰერბერთ ვ. არმსთრონგ დაწერა დაკავშირებული 

რაოდენობა 6 და ნაწილები 7-: 

მათე 28: 19-20, ღვთის ბრძანებით, რომელიც 1) წასვლა და იქადაგა 

სახარება (შეადარეთ მარკ ვერსია, იგივე სიტყვა იესო, მარქ 16:15); 2) 

მოინათლება, ვინც ინანიებს და მჯერა; მერე ამის შემდეგ, 3) 

ასწავლონ მცნებები "(ავტობიოგრაფია ჰერბერთ ვ. არმსთრონგ,გვ. 
523). 

მიზნით ეკლესია, 1) გამოაცხადა, რომ უახლოეს სამეფოს ღმერთი 

მსოფლიოს და 2) კვების ფარა. 

"მარტოხელა", - განაცხადა "ქრისტიანი", რომელსაც სურს ასვლა 

სამეფოს რაიმე სხვა გზით, ვიდრე ქრისტე და მისი მეშვეობით მისი - 

არ არის მომზადებული ქრისტე მანერას კურსები, გამორიცხავს და 

ქრისტესთან ერთად თავის სამეფოს! (ბავშვებისათვის, p.270). 

არმსტრონგი ასევე ისწავლება ", თანამედროვე ობიექტების მასობრივი 

კომუნიკაცია - ბეჭდვის პრესის, რადიოს, ტელევიზიას, თუნდაც 

ტელეფონით, რომლითაც შეიძლება მიაღწიოს სხვა ნებისმიერი ნაწილი 

მსოფლიოში რამდენიმე წუთის ან ნაკლები - შეიძლება მეტ ადამიანს 

გაცილებით ვიდრე ყველა პირველ საუკუნეში მოციქულთა შერწყმული 

"(7 მტკიცებულებები ღვთის ჭეშმარიტი ეკლესია, ნაწილი 6. უბრალო 

ჭეშმარიტება, აგვისტო 1979). 

ჩვენ გრძელდება ღვთის ეკლესიას გამოყენებით 21-ე საუკუნეში მეთოდები 

მასობრივი კომუნიკაციის, მათ შორის ბეჭდვის პრესა, რადიო, Yოუთუბე 

ტელევიზიით, ტელეფონით, და რა თქმა უნდა, ინტერნეტით, რომელიც 

შეიძლება იყოს უფრო სწრაფად, ვიდრე ფორმები მასობრივი 

კომუნიკაციის, რომ ჰერბერთ არმსთრონგ გამოიყენება . ჩვენ მივაღწიეთ 

მრავალი მილიონი სახარება სამეფოს და ტიპის გამოცხადების და 

წინასწარმეტყველური ჭეშმარიტება, რომ იესომ თქვა უნდა იყოს 

კრიტერიუმი ვიცით ჭეშმარიტი ცრუ მათე 7: 15-18. 

თვალსაზრისით სწავლებები, ჰერბერთ არმსთრონგ წერდა, "სულ მცირე, 

18 ძირითადი და არსებითი ჭეშმარიტების აღდგა ჭეშმარიტი ეკლესია, 



როგორც" წლის 1933 (ბავშვებისათვის, 1985). ყველა იმ "აღდგენილი 

ჭეშმარიტება" არის ოფიციალური განცხადება რწმენა გრძელდება ღვთის 

ეკლესიას (ხელმისაწვდომია საიტზე www.ccog.org ). ეს არ არის საქმის 

საუკეთესო (თუ არა ყველა) ჯგუფების რომლის ლიდერები ერთხელ 

ნაწილი ძველი მსოფლიოს ეკლესია ღმრთისა. გარდა ამისა, ყველაზე 

რომლებიც აცხადებენ, რომ მჯერა, რომ მათ კი არ გამოიყენოს სია, 

რომელიც გვიან ჰერბერთ ვ. არმსთრონგ რეალურად მისცა (იხ ქადაგების 

სახელწოდებით მისია ფილადელფიის ეკლესია 

Era, იმის გათვალისწინებით, 17 დეკემბერი, 1983), არამედ დაეყრდნონ 

სია მომზადებული შემდეგ მისი გარდაცვალების ლიდერი, რომელიც არ 

გამართავს სწრაფი იმ ფჰილადელფჰიან სწავლებას (ღმერთმა დაუბრუნა 

ამ 18 ჭეშმარიტება: რამდენად მადლიერი ხარ მათთვის? 25 აგვისტო, 
1986). 

იესო გააფრთხილა ფჰილადელფჰიანs "გამართავს სწრაფი, რაც თქვენ 

გაქვთ, რომ არავინ წაგართვას გვირგვინი" (გამოცხადება 3:11), და ეს, 

როგორც ჩანს, უნდა შეიცავდეს სწავლებები, რომ აღდგენილ იქნა 

ფჰილადელფჰია  ნაწილი ეკლესიის ღმერთი. ბიბლია ასევე ნათქვამია, 

რომ ადამიანები, რომლებიც, როგორც ჩანს, მორწმუნე "დემონურ" 

სიმართლე და მიუხედავად იმისა, რომ მოხდა წარსულში, იგი კვლავ 

მოხდება მომავალში (შდრ დანიელი 11: 30-35; 1 ტიმოთე 4: 1 ). ზოგი, ვინც 

ერთხელ განაცხადა, რომ ფჰილადელფჰიანs ვერ ჩატარდა სწრაფად, რომ 

სწავლების ან. 

ყველაზე ჯგუფების ლიდერებმა კიდევ ნაწილში, ძველი მსოფლიოს 

ეკლესიის ღმერთი არ განთავსებული საჯარო გამოცხადების სამეფოს 

ღმერთი მსოფლიოში, როგორც მათი ნამდვილი მთავარი პრიორიტეტი 

(მათე 24:14; 28:19), სრულად არ ესმით ყველა აღდგენილი ჭეშმარიტება 

და არ აფასებენ სიმართლე საკმარისი; აქედან გამომდინარე, ისინი აჩვენა, 

რომ ისინი არ არიან მფლობელების რა ეწოდა "ფჰილადელფჰია  

მოსასხამი" (ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება). ჯგუფი განაცხადა 

მანტია ასევე წარმოდგენილია "ქალი" გამოცხადება 12: 14-17. 

წიგნი ებრაელთა გვასწავლის: 

მოდით ძმური სიყვარული გაგრძელდება. (ებრაელთა 13: 1) 
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რატომ მოიტანს, რომ აქ? იმის გამო, რომ სიტყვა ითარგმნება, როგორც 

"ძმური სიყვარული" ბერძნულ ვერსია 

სიტყვა ფილადელფიაში.ფილადელფიაში იყო, რომ გაგრძელდეს, 

თუნდაც ამ დროს, ისევე როგორც დღემდე (ხარისხი) მთელი ისტორიის 

ეკლესიის ღმერთი. ფჰილადელფჰიანs ღრმად მზრუნველი 

ადამიანი. ფჰილადელფჰიანs ზრუნვა ღარიბი და. 

შეამჩნია ორი მახასიათებლები მართლაც ერთგული ეკლესია, რომ 

მოციქულმა პავლემ დაწერა: 

... ღვთის სახლი, რომელიც არის ეკლესია ცოცხალი ღმერთი, სვეტი 

და საფუძველი სიმართლე. (1 ტიმოთე 3:15) 

იყავით გულმოდგინე თავი წარუდგინო ღმერთს, თანამშრომელი, 

რომელიც არ უნდა იყოს მრცხვენია, სწორად გამყოფი სიტყვა 

სიმართლე. (2 ტიმოთე 2:15) 

ერთგული ფჰილადელფჰია  დარჩენილი ნაწილი, "ქალი" გამოცხადება 

12: 14-16, არის ჯგუფი, რომელიც ყოველთვის ცდილობს სწორად გაყოფა 

(ხვდებოდნენ) ჭეშმარიტების სიტყვას და არის სვეტი და საფუძველი 

სიმართლე. იმ მიზეზით, რომ მე უნდა დამეტოვებინა ჩემი ადრე ეკლესია 

ღვთის ორგანიზაცია, რომ მათ არაერთხელ დაარღვია დაპირებები და 

ასევე, შეგნებულად და განზრახ, განაგრძო გაგზავნის out დაბეჭდილი 

ინფორმაცია, რომ მათ იცოდნენ, რომ არ იყო ნამდვილი (შდრ იერემია 

48:10; ფსალმუნი 33: 4 ; ფსალმუნი 101: 6-7; ესაია 61: 8), რომელიც 

დეტალურად სხვა ადგილებში (მაგ www.cogwriter.com ). აქედან 

გამომდინარე, ამ დაარწმუნა, რომ ისინი ვეღარ საუკეთესო წარმოადგენს 

ფჰილადელფჰია  დარჩენილ ღვთის ეკლესიას და ვერ გამოიყენება ღვთის 

მიერ (შდრ ესაია 61: 8; ფსალმუნი 101: 7) გამოიწვიოს ძალისხმევა უნდა 

შეასრულოს მათე 24:14 და ა.შ. ამიტომ, ეს აუცილებელი 

იყო უწყვეტი ეკლესია ღვთის შექმნას. 

რამდენადაც სვეტი და საფუძველი სიმართლე მიდის, უწყვეტი ღვთის 

ეკლესიას აქვს უფრო სიღრმისეული და დეტალური ისტორიის 

ადრეული ეკლესიის ღმერთი, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ეკლესია ღმრთისა 

ჯგუფი. ჩვენ დაშენებულია იესო ქრისტეს მოციქულთა და 

წინასწარმეტყველთა (ეფესოელები 2:20). ჩვენ ვასწავლით მეტი რა 
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ადრეული მიმდევრები იესო ასწავლიდა, ვიდრე ნებისმიერი სხვა 

ეკლესია ღმრთისა ჯგუფი. ჩვენ ასევე ვცდილობთ, ავუხსნათ, ყოველივე, 

რაც იესომ ჩვენს ქადაგებას და მედია (შდრ მათე 28: 19-20). ჩვენ ასევე 

დაუთმოს მნიშვნელოვანი თანხა ჩვენი შემოსავლის ცუდი (გალატელები 

2:10). გარდა ამისა, ჩვენი წინასწარმეტყველური ახსნა უფრო 

სიღრმისეული და უფრო ბიბლიური, ვიდრე რომელიმე სხვა ცნობილი 

ეკლესია ღმრთისა ჯგუფი (შდრ 2 პეტრე 1:19). 

 

რა შესახებ წინასწარმეტყველება? 

 

არის წინასწარმეტყველება მნიშვნელოვანი? 

რა თქმა უნდა. 

პირველ ჩაწერილი ქადაგებაში, რომელიც მოხდა მას შემდეგ, სასწაული 

(საქმეები 2: 1-11), პეტრე მოციქულის მიბმული news მოვლენების 

ბიბლიური წინასწარმეტყველება (საქმეები 2: 14-40). ნაწილობრივ 

იმიტომ, რომ ადამიანი იცოდნენ მოვლენები, რომ პეტრე განიხილეს, 

ბევრი ყურადღება გაამახვილა და ათასობით მოაქცია (საქმეები 2:41). 

მიუხედავად იმისა, რომ სასწაულები არ უძღვის უმეტესობა სხვა 

ჩაწერილი ქადაგებას ახალი აღთქმა, მშობლიურ არ ცდილობენ 

გვაკავშირებს მოვლენების წინასწარმეტყველება და სხვა ბიბლიის უკეთ 

მიღწევა მათი აუდიტორიის (მაგ საქმეები 17: 22-31). 

ეს შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ პირველი გაგზავნა, 

რომ არის ჩაწერილი, რომ იესო ქადაგებდა (სახარება სამეფოს მარკოზი 

1:14) და ბოლო გაგზავნა იესომ (წიგნში გამოცხადება) 

წინასწარმეტყველური. სხვადასხვა შეტყობინებები, რომ მან (მაგალითად 

მათე 24, 21) იყო მიბმული მომავალი მსოფლიო მოვლენები. 

Prophecy ნიშნად მორწმუნეებს: 

ამდენად ენები ნიშანი არა მორწმუნე მაგრამ ურწმუნოებს, ხოლო 

წინასწარმეტყველების ნიშანი არა ურწმუნოთათვის, მაგრამ 



მორწმუნე. (1 კორინთელთა 14:22, ინგლისური სტანდარტული 

ბიბლია) 

ამიტომ ენები ნიშანია, რომ ვისაც სჯერა, მაგრამ 

ურწმუნოებს; მაგრამ წინასწარმეტყველების არ ურწმუნოთათვის, 

მაგრამ მათთვის, ვისაც სჯერა (1 კორინთელები 14:22, NKJV) 

ბიბლია გვიჩვენებს, არ იქნება სხვადასხვა სახის ენები (1 კორინთელთა 

12:28), და ჩვენი მოხალისე თარჯიმანი და სხვა გრძელდებაეკლესიის 

ღმერთი დაეხმარება შეავსოთ, რომ. მაგრამ შეამჩნია, რომ 

წინასწარმეტყველების, რომელიც მოიცავს სწორად 

წინასწარმეტყველების ახსნა, უნდა იყოს ნიშანი, ვისაც 

სჯერა. ჩვენ გრძელდება ეკლესია ღმერთს არ ესმით და განმარტავენ, 

უკეთესი მრავალი ასპექტი წინასწარმეტყველება, ვიდრე სხვა COG 

ჯგუფები. 

ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს წინასწარმეტყველება არის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი ჭეშმარიტი ეკლესია? არა, სიყვარული 

(შდრ 1 კორინთელები 13: 1,8). 

მიუხედავად ამისა, დევნა სიყვარული ასევე მიბმული 

წინასწარმეტყველება ბიბლიაში (1 კორინთელები 14: 1). იმ მართლაც 

მქონე სიყვარული სიმართლე იქნება დაცული ზოგი 

წინასწარმეტყველებდა მოვლენების მიხედვით 2 თესალონიკელთა 2: 9-
12. 

დღეს, მასიური სოციალური ცვლილებები ხდება. ბევრი მათგანი 

წინასწარმეტყველებდა ბიბლია. მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის, 

ალბათ, ერთი მეოთხედი ერთი მესამედი მთლიანი ბიბლია 

წინასწარმეტყველური, საუკეთესო ჯგუფები, უბრალოდ არ ესმით, რომ 

ჭეშმარიტება სხვადასხვა გასაღები წინასწარმეტყველების ბიბლია - 

გასაღები წინასწარმეტყველება, რომელიც იესომ თავის მიმდევრებს 

მოუწოდა საბოლოოდ უნდა გვესმოდეს, (მაგალითად, მეთიუ 24:15; 

მარკოზი 13:14). 



ზოგიერთი, მიუხედავად იმისა, რომ ამტკიცებენ, რომ სჯერა, რომ 

ბიბლია, ან ფასდაკლების ან შევჩერდეთ წინასწარმეტყველება. თუმცა, ეს 

არ უნდა იყოს საქმე ჭეშმარიტ ქრისტიანებს: 

"შეხედეთ ლეღვს და ყველა ხეები. 30 როცა ისინი უკვე დაწყებული, 

ხედავთ და ვიცი, თავს, რომ ზაფხულში არის ახლოს. 31 თქვენც, 

როცა დაინახავთ, რომ ყველაფერი ეს ხდება, იცოდეთ, რომ ღვთის 

სამეფო ახლოს. 32 ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ეს თაობა არ 

დარჩება წლამდე ყველაფერი გაიმართება. 33 ცა და დედამიწა 

განადგურდება, მაგრამ ჩემი სიტყვები შეუსრულებელი არ დარჩება. 

"მაგრამ ეკრძალენით თავთა თქუენთა, ნუუკუე თქვენი გული 

დამძიმებული, ლოთობა და ზრუნავს ამ ცხოვრებაში, და რომ დღე 

მოდის მოულოდნელად. 35 იგი მოვა როგორც მახე, ყველა, ვინც 

არენაზე სახე მთელ დედამიწაზე. 36  აქედან გამომდინარე, და 

ვილოცოთ, რომ თქვენ შეიძლება ღირსად გაქცევა ეს ყველაფერი, 

რომ მოვა გაივლის, და დადგომად წინაშე ძისა კაცისა. " (ლუკა 21: 
29-36) 

ყურადღება მიაქციეთ, რომ იესომ თქვა, რომ მისი მიმდევრები 

ყოველთვის უნდა ყურადღება მიაქციონ მოვლენები და 

წინასწარმეტყველებები დაკავშირებული მისი დაბრუნების. იესო 

არაერთხელ უთხრა თავის მიმდევრებს მიაქციოს მსოფლიო მოვლენები, 

რომ შესრულებულიყო სხვა მუხლები, კერძოდ, მათე 24:42, 

25:13; მარკოზი 13: 9,33,34,35,37 და გამოცხადება 3: 3. იესო მოელის მისი 

მიმდევრები უყურებს. 

იესომ აგრეთვე ასწავლა, რომ სულიწმინდის, "ჭეშმარიტების სული," 

ხელს შეუწყობს ერთგული გაგება ყველა სიმართლე, მათ შორის 

წინასწარმეტყველური პირობა: 

მე კიდევ ბევრი რამ მაქვს თქვენთვის სათქმელი, მაგრამ თქვენ ვერ 

აგებს მათ ახლა. თუმცა, როდესაც ... ჭეშმარიტების სული, დადგა, 

{ის} წაგიძღვებათ ყველა სიმართლე; ... გეტყვით რამ მოვა. (იოანე 16: 
12-13) 

რა სულიწმინდის და სწორად მიმდინარეობს ხელმძღვანელობით 

სულიწმინდის გვეხმარება გავიგოთ წინასწარმეტყველება. 



ბიბლია ასევე: 

არ ჩაქრობის. ნუ შეურაცხყოფ წინასწარმეტყველება. (1 

თესალონიკელთა 5: 19-20) 

მიუხედავად ამისა, ბევრი, მათ შორის, სხვადასხვა ეკლესიის ღმერთი 

ჯგუფები, როგორც ჩანს, არ მჯერა, რომ ღვთის სული ამჟამად მუშაობს 

წინასწარმეტყველურად არის. ბევრი ასევე, როგორც წესი, სძულთ 

ბიბლიური წინასწარმეტყველნი და, ხშირად, მათ სათანადო ახსნა-

განმარტება (s). 

ამჟამად ამ დედამიწაზე, ღმერთმა მისი ერთგული და ჭეშმარიტი 

მსახურებს, რომლებიც სწორად გამოაცხადა ბოლოს დროს 

წინასწარმეტყველურ გაფრთხილებებს რომელიც უნდა წავიდეს მეოთხე 

ახლა. 

ბიბლია გვასწავლის: 

რა თქმა უნდა, უფალი ღმერთი არაფერს აკეთებს, თუ ის ავლენს 

მისი საიდუმლო თავის მორჩილთ, წინასწარმეტყველებს. 8 ლომი 

ტაშს! ვინ არ ეშინიათ? უფალი ღმერთი ლაპარაკობს! ვინ არ 

აწინასწარმეტყველდება? (ამოსი 3: 7-8). 

მიუხედავად იმისა, რომ ეს, ისევე, როგორც ახალი აღთქმის სწავლებას 

წინასწარმეტყველებს (მაგ საქმეები 2: 17-20; ეფესოელები 4:11; 1 

კორინთელები 14), საუკეთესო 21-ე საუკუნის ეკლესია ღვთის ჯგუფები არ 

მჯერა, რომ არსებობს გაკეთებული არიან წინასწარმეტყველები და ისინი 

ცუდად ესმით ძირითადი ელემენტები ბოლოს დროს ბიბლიური 

წინასწარმეტყველება. 

გარდა ამისა, ყველა, მაგრამ ერთი ეკლესიის ღმერთი ჯგუფების (CCOG 

არის ერთი გამონაკლისი), რომლებიც არ მიიღოს, რომ ღმერთი აქვს 

მინიმუმ ერთი წინასწარმეტყველი, მოვისმინე, სავარაუდოდ, 

წინასწარმეტყველური პირებს, რომლებმაც ნათლად ასწავლიან 

წინასწარმეტყველური და მოძღვრების შეცდომები, აქედან გამომდინარე, 

ისინი იყო / ცრუ წინასწარმეტყველი. 

გრძელდება ეკლესიის ღმერთი არის ფჰილადელფჰიან ლიდერი 



მათთვის, ვისაც სურვილი იყოს ნაწილი ყველაზე ერთგული იუდაელები 

ფილადელფიაში სურს იყოს ეკლესია ღმრთისა ჯგუფი, რომელიც: 

1. იღებს სახარების სამეფოს, როგორც მოწმე, პრიორიტეტული 

(მათე 24:14; 28: 19-20). 

2. მხარდაჭერა ღარიბი ძმები (გალატელთა 2:10), მათ შორის ქვრივი 

და ობოლი (იაკობი 1:27), განსაკუთრებით ღარიბი რეგიონებში 

აფრიკაში და აზიაში. 

3. ჭეშმარიტად ეუფლება ბიბლიური მმართველობის (1 

კორინთელთა 12:28), მათ შორის მათე 18: 15-17. 

4. აქვს გამოცხადების, დოქტრინალური, წინასწარმეტყველური, და 

მოყვარე ხილი იესომ მოიხსენია (იოანე 7: 16-20; 13:35; ლუკა 4:18; 

14:13; მათე 24:14; 28: 19-20; გამოცხადება 3 : 7-13). 

5. აფრთხილებს მათ, ვინც ფიქრობს, რომ ისინი ეკლესიის არ 

დაეცემა მოშორებით (1 ტიმოთე 4: 1). 

6. სულიერი საჩუქრები, მათ შორის მიმღები ოცნებები, ბოლო 

დღეებში (საქმეები 2: 17-18). 

7. ესმის ისტორიული და მიმდინარე როლები ეკლესიების 

გამოცხადება 2 და 3. 

8. განმარტავს და ესმის ბიბლიური წინასწარმეტყველება კარგად 

საკმარისი (მაგ დანიელი 11: 29-45; მათე 24) იცით, როდესაც გაქცევა 

(მათე 24: 15-20; გამოცხადება 3:10, 12: 14-16) ადრე დიდი გასაჭირი 

(მათე 24:21). 

ერთი ჯგუფი, რომელიც საუკეთესო წარმოადგენს დარჩენილ 

ფჰილადელფჰია  ნაწილი ღვთის ეკლესიას (გამოცხადება 3: 7-13), 

რომელიც 21-ესაუკუნეში არის უწყვეტი ეკლესია ღმრთისა. 

იესომ გააფრთხილა ლაოდიკეელებს, რომ მათ აქვთ თბილი მუშაობა და 

უნდა მოვინანიოთ ან წინაშე შედეგები (გამოცხადება 3: 14-

22).წინასწარმეტყველურ მხარეს, რეალობა ის არის, რომ ეკლესია 

სხვადასხვა წინასწარმეტყველური გაუგებრობები. 



მას შემდეგ, რაც ლაოდიკეელებისადმი წარმოადგენს ნაყარი ქრისტიანები 

ჟამს (მათ წარმოადგენს მეშვიდე ეკლესია ან ჯგუფის ეკლესიების 

გამოცხადება 1-3), იქ უნდა იყოს მიზეზი, რომ ისინი ვერ ვხედავ ყველა, 

თუ რა ხდება წინასწარმეტყველურად და რა ნამდვილად გამოიწვიოს 

დაწყების დიდ გასაჭირს. 

ფარგლებში Laodicean ორგანიზაციები, რომლებიც, როგორც ჩანს, ნაწილი 

ეკლესიის ღმერთი, არსებობს სხვადასხვა წინასწარმეტყველური 

პოზიციებზე, რომლებიც გაიმართა, რომელიც ხელს შეუშლის მათ იცის, 

როდესაც დიდი გასაჭირი დაიწყება. 

თვრამეტი იმ არასწორი შეხედულებები ჩამოთვლილია ქვემოთ: 

1. ბევრი Laodicean ჯგუფები არ ოფიციალურად ასწავლიან ან / და 

არ მჯერა იდეა ეკლესია eras დაკავშირებული ეკლესიების 

გამოცხადება თავები 2 & 3 მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ 

ასწავლიან ეკლესიების გამოცხადება. ბევრი მიიღოს უფრო 

(წარსული / ისტორიული) აზრით იმ ეკლესია, მიუხედავად იმისა, 

რომ მრავალი განცხადებისა, რომ მათ უნდა ჰქონდეს მომავალში 

წინასწარმეტყველური შედეგების (მაგალითად გამოცხადება 1:19; 

2:22; 3: 3; 3:10) . იმის გამო, რომ სხვადასხვა ჯგუფებს არ ასწავლიან 

რაღაც წინასწარმეტყველურ ასპექტები ამ, ბევრი ვერ ვხედავ 

საკუთარ პრობლემებს და მოუწევს წასვლა დიდი გასაჭირის დროს. 

2. ჯგუფები არ მჯერა, რომ სახარება სამეფოს მაინც უნდა 

ქადაგებდა, რომ მსოფლიოში, როგორც მოწმე პოსტი მათე 24:14, 

ნამდვილად არ აქვს, რომ მაღალი პრიორიტეტი, ან / და გააკეთოს 

ისეთი გზით, რომელიც ცხადყოფს, მათ აქვთ საკმარისი 

ჭეშმარიტების სიყვარულით (შდრ იერემია 48:10; ფსალმუნი 33: 4), 

ასე რომ მათ არ აქვთ არც გამოიწვიოს რეალური ფჰილადელფჰიან 

მუშაობა. რადგან მხოლოდ ფჰილადელფჰიანs პირობა დადო, რომ 

იყოს დაცული საათი სასამართლო პროცესზე, რომელიც მოდის 

მთელ მსოფლიოში, ლაოდიკეელებისადმი არ მესმის, როდესაც 

მათე 24:14 სრულდება ან როდესაც დაეტოვებინა პოსტი მათე 24:15. 

3. ფართოდ კალენდარი სწავლება, რომ დიდი გასაჭირი არ 

შეიძლება დაიწყოს, სანამ ჩრდილოეთ იჭრება მეფე სამხრეთ 



დანიელ 11:40. ეს მოსაზრება არ ითვალისწინებს იმ ფაქტს, რომ მას 

შემდეგ, რაც დიდი გასაჭირი მოიცავს დროს იაკობის პრობლემები 

(იერემია 30: 7), იგი იწყება ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი 

- მოკავშირეები, როგორიცაა დიდი ბრიტანეთი მიღების შეიჭრა 

(შდრ დანიელ 11:39). ზოგიერთი ჯგუფების რომ ეს მორიგი 

შეცდომა, იმიტომ, რომ ის ოდესღაც გვიან ჰერბერთ ვ. არმსთრონგ, 

რომელმაც შეცვალა მისი აზრით მიერ 1979 წელს (ახლა ვართ, 

ახლა.  გენერალური მდივნის მოხსენება- 1, # 15 20 ნოემბერი, 

1979). მას შემდეგ, რაც მეფე აღმოფხვრის იმ ძლიერი ციხე-

სიმაგრეები (აშშ, კანადა და ა.შ.) დანიელ 11:39, ადრე ოკუპაციის 

მეფე სამხრეთ დანიელ 11:40, ვინც გამართავს ამ თვალსაზრისით არ 

იცით, როდესაც დიდი გასაჭირი დაიწყება, სანამ მას შემდეგ, რაც 

დაიწყო. 

4. სხვადასხვა ლაოდიკეელებისადმი მწამს, რომ საბოლოო 

კონფიგურაციის ძალა გამოცხადება 17: 12-13 უნდა შედგებოდეს 

ზუსტად ათი და თერთმეტი გაკეთებული განსაზღვრული ერებს. ეს 

არის გაუმართავი მრავალი მიზეზის გამო, მათ შორის ის, რომ 

საბერძნეთის ვადები 'ერების არ არის იმ და პასაჟები ვეუბნებოდი 

დროს ორი მომავალი ცვლილებებს. რეორგანიზაცია სამეფოები 

ყოველთვის არ დარჩება ფარგლებში წინასწარი საზღვრები და 

რომელიც, სავარაუდოდ, იმ შემთხვევაში, მომავალში.მიუხედავად 

იმისა, რომ ევროპის კავშირი, რომელიც გაკეთებული აქვს 28 წევრი 

და ბევრი პოტენციური წევრები, ასევე შესაძლოა დაკარგოს 

ზოგიერთი წევრი ქვეყნის (როგორიცაა დიდი ბრიტანეთი), 

ამტკიცებენ, რომ საბოლოო კონფიგურაცია უნდა ჰქონდეს ან ათი 

თერთმეტ ერები არ შეესაბამება ბიბლიას. გარდა ამისა, 

ისტორიული პოზიცია ფჰილადელფჰია  ნაწილი COG (ქვეშ 

ჰერბერთ არმსთრონგ) ისწავლება მინიმუმ ათეული დოკუმენტები 

(სიმართლე, კარგი ამბები, ხვალ, ბუკლეტები, თანამშრომელი 

წერილები, ბიბლია მიწერ კურსი), რომ ათი შეიძლება შედგებოდეს 

ათი ერების ან / და ჯგუფებს ერის (როგორც ეწინააღმდეგებოდა 

ერთ ერს).იმ შემთხვევაში, თუ ნომერი ამცირებს, რომ მათ, ვინც 

დაჟინებით კონფიგურაცია, რომელსაც არც ათი თუ თერთმეტი 



ერები არ შეიძლება გააცნობიეროს, რომ დიდი გასაჭირი დაიწყო 

თუ არ მოინანიებენ, ხედი. 

5. რამდენიმე ჯგუფების ნათლად ესმით დანიელ 9:27, მეორე 

ნახევარი, რომელიც კავშირები დენიელ 11:31 და იესოს სიტყვების 

მათე 24:15 (ისინი თვლიან დანიელ 9:27 შესრულდა 

ქრისტეს). ისინი, ვინც არ ესმით ამ არ აქვს სათანადო წინასწარი 

გაფრთხილება, თუ რა ხდება და არც სავარაუდოდ ვიცით, როდესაც 

დიდი გასაჭირი დაიწყება. 

6. ერთი ან რამდენიმე ჯგუფი ასევე ასწავლიან, რომ დიდი გასაჭირი 

შეიძლება დაიწყოს მომავალ წელს ან ასე. დიდი გასაჭირი არ 

დაიწყოს, სანამ დაახლოებით 3 ½ წლის შემდეგ "სამშვიდობო 

გარიგება" დანიელ 9:27 სწორად დაადასტურა (და ეს ჯერ არ 

მომხდარა), ეს არ არის შესაძლებელი, რომ დიდი გასაჭირი დაიწყოს 

ადრე 2019. მას შემდეგ, რაც გარიგება, სავარაუდოდ, უნდა 

დადასტურდეს შემოდგომის წლის (შდრ ლევიანები 23:24; 1 

კორინთელები 15:52), მაშინაც კი, 2019, სავარაუდოდ, ძალიან მალე. 

7. გარკვეული ჯგუფები ასწავლიან არასათანადო 

ინტერპრეტაციები 1335, 1290 და 1260 დღის დანიელი 12 ან სხვა 

პრობლემები ნაწილები, რომ (ყველაზე COG ჯგუფები), რომ ისინი 

არ მესმის, როცა დიდი გასაჭირი დაიწყება. 

8. ყველაზე ჯგუფების ესმით აბაკუმი 2: 2-8 და სათანადოდ არ 

მიღების, რომ გაფრთხილება, რომ აშშ-სა და დიდ 

ბრიტანეთში. ერთი ჯგუფი ასწავლიდა, მაგრამ უარი სთქვა გამო, 

რაც, როგორც ჩანს, შიდა პოლიტიკას და მისი ერთ-ერთი იზრდება 

ლიდერები. იზრდება "დრო ბომბი" ამერიკის შეერთებული 

შტატების ვალი, რაც უნდა აღინიშნოს, და აბაკუმის 2: 2-8 

აღნიშნავს, ბიბლიური საფრთხე, რომ ეს უქმნის. ეს უნდა იყოს 

გამოცხადებული და ჩვენ CCOG აკეთებენ. ბევრი არ ესმოდეს, რომ 

აბაკუმი 2: 6 უკავშირდება დაწყების ჭირი დიდი, და არის ერთ-

ერთი მიზეზი თავდასხმის ჩაფლული შთამომავლები ტომები 

იოსებ. 



9. ყველაზე ჯგუფებს სხვადასხვა ელია მწვალებლობა. ამის გამო, 

ისინი არ უნდა შეეძლოს აღიარებს საბოლოო ელია.ზოგიერთი 

ფიქრობს, რომ ის უნდა ყოფილიყო ჰერბერთ არმსთრონგ, 

მიუხედავად იმისა, რომ იგი მკვდარი წლიდან 16 იანვარს, 1986 და 

რომ სიკვდილი ვერ მიიღებს მას მისი წერის შესახებ საბოლოო 

ელია (საიდუმლო საუკუნეების. 1985, გვ. 349). ზოგი ფიქრობს, რომ 

საერთოდ არ ელია მოვა და რომ ის არის ეკლესიის და არა 

ინდივიდუალური, რომელიც ეწინააღმდეგება იესოს სწავლებებს 

სათაური მარკოზი 9: 12-13. 

10. მრავალი ჯგუფები არ მესმის განსხვავებული დევნის (და სხვა 

საკითხები) მოსვლა დანიელი 7:25, 11: 30-39, 24: 9, 22 და 

გამოცხადება 12: 14-17. როდესაც იწინასწარმეტყველა წინააღმდეგ 

დევნის ტალღა თავდაპირველად ჰიტები ფჰილადელფჰიანs 

პირველ რიგში, (და არა მათ), ლაოდიკეელებისადმი ვერ ვხედავ ამ 

დროს, როგორც მტკიცებულება, რომ დიდი გასაჭირი დაახლოებით 

უნდა დაიწყოს. ძველი რადიო ღვთის ეკლესიას (იხ 

ვუფრთხილდეთ ცრუ ძმებს! კარგი ამბები, 1960 წლის იანვარში) 

სპეციალურად მიმართა დევნაში წიგნნი დანიელი 11: 32-35 

ბოლომდე დრო ფჰილადელფჰიან ეკლესია ასევეა მიმდინარე CCOG. 

 

11. ნომერი ჯგუფები არ ასწავლიან, რომ არსებობს ფიზიკური 

ადგილი უსაფრთხოების გაქცეულიყო (მიუხედავად იმისა, რომ 

გამოცხადება 12: 14-16 ასწავლის). ასე რომ, იმ ჩატარების, რომ ხედი 

არ ჩართულნი უნდა დაეტოვებინა მიმართ უბრალოდ ადრე 

დაწყების დიდ გასაჭირს. 

12. ყველაზე "დამოუკიდებელი" ლაოდიკეელებისადმი არ მჯერა, 

რომ მათ უნდა "იკრიბებიან ერთად" ადრე დრო დაეტოვებინა 

მიუხედავად იმისა, რომ სოფონია 2: 1-3 ასწავლის. აქედან 

გამომდინარე, ეს არ არის სავარაუდოდ ისინი ჩართულნი უნდა 

დაეტოვებინა ერთად, როდესაც ჯგუფის ისინი არ არიან ნაწილი 

აკეთებს უბრალოდ დაწყებამდე დიდი გასაჭირის (შდრ 

გამოცხადება 12: 14-17). 



13. მინიმუმ ერთი ჯგუფი შეცდომით მიიჩნევს, რომ საძაგელი 

გაპარტახების დანიელ 11:31 ხდება შემდეგ მეფე იჭრება მეფე 

სამხრეთ დანიელ 11:40. მას შემდეგ, რაც ეს არ მოხდება, რომ გზა, 

ვინც გამართავს, რომ პოზიცია არ მესმის, როცა დიდი გასაჭირი 

დაიწყება (შდრ მათე 24: 15,21). 

14. ბევრი ჯგუფების ასწავლის, რომ ადამიანი ცოდვის, რომელიც 

ზის ღვთის ტაძარი (2 თესალონიკელთა 2: 3-4) არის Antichrist / ცრუ 

წინასწარმეტყველი, არ ზღვის. მიუხედავად ამისა, ეს არის ამ Beast 

of ზღვა, საბოლოო მეფე (დანიელი 11: 35-36). ასე რომ, როცა ეს 

მოხდება, ვინც გამართავს არასწორი პოზიცია არ მესმის მისი 

წინასწარმეტყველური დაჯდა. ვინაობის 'ვაჟი "მნიშვნელოვანია 

გვესმოდეს, ბოლომდე ჯერ. 

15. რამდენიმე ჯგუფების ასწავლის, რომ ებრაული ტაძარი 

იერუსალიმში აღდგენილი იქნება სანამ იესო 

ბრუნდება.მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის დისტანციურად 

შესაძლებელია, რომ არ არის საჭირო ( "ტაძრის ღმერთი" ახალი 

აღთქმა უნდა გააკეთოს ქრისტიანი, არ არის თანამედროვე 

ებრაელი, ადგილმდებარეობა). მას შემდეგ, რაც ეს არ მოხდება, 

როგორც რამდენიმე ზოგჯერ ასწავლიან, ვინც გამართავს, რომ 

პოზიცია არ მესმის, როცა დიდი გასაჭირი დაიწყება. 

16. მინიმუმ ერთი ჯგუფი გვასწავლის, რომ ათ მეფეს გამოცხადება 

17:12 უნდა იყოს პასუხისმგებელი ათ რეგიონში მთელს 

მსოფლიოში, როგორც ეწინააღმდეგებოდა მყოფი, პირველ რიგში, 

ევროპის ძალა. დაჟინებული საფუძველზე ეს იმას ნიშნავს, რომ 

ასეთი ჯგუფი ვერ გაიგებენ დიდი გასაჭირის დაიწყება. 

17. მინიმუმ ერთი ჯგუფი გვასწავლის, რომ გამოცხადება 13: 1-10 

ევროპული ქვეყანა არ არის. მას შემდეგ, რაც  

ძალა წარმოიქმნება ევროპაში (შდრ დანიელი 9: 26-27), ვინც არ 

მესმის ეს არ ესმოდეს, დიდი გასაჭირის შესახებ, რომ დაიწყოს. 

18. მინიმუმ ერთი ან ორი დიდი ჯგუფების ასწავლიან, რომ 

პირველი ლექსი, დანიელ 11 თანმიმდევრობა, რომელიც ეხება 



დასაწყისში დიდი დანიელი 11:40. ამის ნაცვლად, ისინი უნდა 

ასწავლოს, რომ იგი იწყება დანიელ 11:39, რომელიც ცოტა ხნის 

შემდეგ დანიელ 11:31, რომელიც ასევე შეესაბამება დაწყების დრო 

იაკობის პრობლემები (იერემია 30: 7). ისინი, ვინც გამართავს, რათა 

დანიელი 11:40 პოზიცია არ მესმის, როცა დიდი გასაჭირი დაიწყება. 

და ბევრი სხვა. თუმცა, ეს მხოლოდ იღებს გაუგებრობა ერთი ან მეტი 

აღნიშნული რაოდენობა არ ესმოდეს, როცა დიდი გასაჭირი 

დაიწყება. მხოლოდ უწყვეტი ეკლესია ღმერთმა "სწორად გამყოფი სიტყვა 

სიმართლე" (2 ტიმოთე 2:15) ყველა ეს საკითხები. 

სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ ეკლესიის ღმერთი ჯგუფები, რადგან 

ისინი არ არიან ნამდვილად ფჰილადელფჰიან (მიუხედავად იმისა, რასაც 

ამტკიცებს, რომ ისინი შესაძლოა), არ მესმის წინასწარმეტყველური 

თანმიმდევრობით და დეტალები დანიელი 11 და როგორ უკავშირდება 

ისინი ერთად, რასაც იესო ასწავლიდა ისეთ ადგილებში, როგორიცაა 24. 

იმის გამო, რომ ამ და სხვა წინასწარმეტყველურ გაუგებრობები, იმ 

ჯგუფებს არ ესმოდეს, როდესაც მათ უნდა დაეტოვებინა პოსტი იესოს 

მითითებებს მათე 24: 15-20 და აქედან გამომდინარე, არ წავა, დაცული 

იქნება დიდი გასაჭირის (მათე 24: 21-22 ). 

ეს ხმა, მაგრამ ამაოდ და ტრაბახა ჩვენი მხრივ, ნება მომეცით, რომ დიდი 

ხნის მაღალი დონის ეკლესია ღვთის ლიდერები სხვა ჯგუფები 

კონკრეტულად მითხრა (ბობ თჰიელ) თითოეული იმ პუნქტებს, რასაც 

ჩვენ უწყვეტი ეკლესია ღვთის ასწავლიან ეს რაოდენობა, მათ შორის ის, 

რომ განსხვავდება თუნდაც ის, რაც საკუთარი ჯგუფების ასწავლიან, არის 

სწორი. მაგრამ ორგანიზაციული "(და არა ჭეშმარიტად ბიბლიური) 

მიზეზების გამო, მათი ჯგუფების საჯაროდ არ ასწავლონ. 

იესომ თქვა, "არ იქნება დიდი გასაჭირი, როგორიც არ ყოფილა წლის 

დასაწყისიდან მსოფლიოში, სანამ ამ დროს, არც ოდესმე უნდა იყოს" 

(მათე 24:21). და იესო დაჰპირდა ფჰილადელფჰიან ქრისტიანები დაცვის 

ის (გამოცხადება 3: 7-10). სხვა ქრისტიანები არ მიუღია, რომ იგივე 

დაპირება. 

მათთვის, ვინც დაეყრდნონ ძალიან ბევრი იკარგება სამინისტროს 

(ეზეკიელი 34: 7-10), რომ ასწავლოს წინასწარმეტყველება, რომელიც არ 



არის ნამდვილად შესაბამისად წმინდა წერილი უნდა გააცნობიეროს, რომ 

თანახმად იესოს სიტყვების თავები 2 & 3 გამოცხადება და 21 ლუკა, 

მხოლოდ რამდენიმე ქრისტიანები იქნება დაცული საათი სასამართლო 

პროცესზე, რომელიც მოვა მთელ მსოფლიოში (შდრ გამოცხადება 12: 14-

17). მათთვის, ვინც არ მოუსმინოს ნამდვილად ერთგული სამინისტროს 

იზიარებენ ბედი (შდრ ეფესოელების 4: 11-16). 

ჩვენ გრძელდება ეკლესიის ღმრთისასა ასწავებ 

"ასევე უფრო დარწმუნებული სიტყვა წინასწარმეტყველება რასა, 

რამეთუ კარგად, რამეთუ აღიქვამს, როგორც უთხრა ნათელი, რომ 

ბნელ ადგილას, დღემდე გამთენიისას, და დღე ვარსკვლავი 

წარმოიქმნება თქვენს გულებში "(2 პეტრე 1:19, KJV). 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ბიბლია აგრეთვე გვაფრთხილებს 

დამოუკიდებელი ვინც ფიქრობს, რომ არ უნდა იყოს ნაწილი 

დასრულების დრო ფჰილადელფჰიან დარჩენილ ღვთის ეკლესიას ასევე 

არ იქნება დაცული (შდრ სოფონია 2: 1-3). ახალი აღთქმა ნათელია, რომ 

ქრისტიანებს ნამდვილად უნდა იყოს ნაწილი ეკლესია (ეფესელთა 4: 11-

16; შდრ 1 კორინთელები 4:17; 10: 32-33) -especially, როგორც ჩვენ უფრო 

ახლოს დასასრულს (ებრაელთა 10:24 -25; შდრ სოფონია 2: 1-3). 

იმ შემთხვევაში, თუ ჯგუფები და / ან კერძო პირებს მოვინანიოთ, 

როგორც იესო მოუწოდებს მათ, რომ გამოცხადება 3:19, ისინი არ 

შეიძლება იცოდეს როცა დიდი გასაჭირი დაიწყება (მათე 24:21) და არც 

ვიცი, დაეტოვებინა მანამდე დაწყების (მათე 24:15 -20). 

COG ჯგუფები, რომლებიც ეყრდნობიან უადგილოა ტრადიცია (არა ბოლო 

დროს ან უფროსი) ზემოთ ბიბლიის მრავალი ასპექტები მათი 

წინასწარმეტყველური რაოდენობა ისწავლით ძალიან გვიან, რომ მათ არ 

აქვთ "დარწმუნებული სიტყვა წინასწარმეტყველება" (2 პეტრე 1:19, KJV) . 

იესომ უთხრა ლაოდიკეელებისადმი, რომ საჭიროა შეიცვალოს ბევრ 

სფეროში (გამოცხადება 3: 17-19), მაგრამ მან ისიც გვასწავლა, რომ მას 

შემდეგ, რაც მათ არ ვფიქრობ, რომ საჭიროა, რომ ისინი განიცდიან, 

რადგან ამ (გამოცხადება 3: 14-16) . 



ასევე არსებობს უფრო წინასწარმეტყველური და სხვა განსხვავებები, რომ 

სხვა COG ჯგუფებს ბიბლიიდან, რომ ეს ბროშურა არ 

გადაიზარდა. რეალობა ის არის, რომ უფლების გარეშე აქცენტი საბოლოო 

ეტაპი მუშაობა, ჩატარების ბიბლია საკმაოდ მაღალი დაკავშირებით, 

პრაქტიკოსი ფჰილადელფჰიან სიყვარული, მართლაც ასწავლის, რომ 

იესო ასწავლიდა, და იგნორირება ცხებული for ორმაგი ნაწილი ღვთის 

სული (თქვენში, 2 მეფეთა 2: 9-13), როგორც CCOG დაბრუნება ადამიანის 

ლიდერი იყო, COG ჯგუფები, რომლებიც იგნორირებას 

წინასწარმეტყველურ გაფრთხილებებს ამით მათი საფრთხის. 

მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ფასდაკლება მნიშვნელობას 

წინასწარმეტყველება, შეამჩნია რა პავლე მოციქული ისწავლება: 

და ამის გაკეთება, რადგან იცის, რომ დრო, რომ ახლა დროა, 

გამოეღვიძა გარეთ ძილის; ხსნა ახლა უფრო ახლოა, ვიდრე მაშინ, 

როცა პირველად სჯეროდა. 12 ღამე შორს გაატარა, დღეს არის 

ხელთ. ამიტომ მოდით, მიცემული სამუშაოები სიბნელის და 

შევიმოსოთ აბჯარი ნათელი. 13 მოდით ფეხით სათანადოდ, 

როგორც დღეს, არ პარპაში და ლოთობა და არა გარყვნილების და 

ვნების, არა დავითა და შური. 14 მაგრამ შეიმოსეთ უფალი იესო 

ქრისტე, და არ ითვალისწინებს ხორცი, შეასრულოს თავისი 

ვნებებს.(რომაელები 13: 11-14) 

ჩვენ არ ვართ ბევრი დაახლოება ბოლოს, ვიდრე როდესაც პავლემ დაწერა, 

რომ? Paul ისიც გვასწავლა, რომ ჭეშმარიტი ქრისტიანები არ უნდა იყოს, 

როგორც სხვები, ვინც არ იცის, დაახლოებით, როცა იესო დაბრუნდნენ (1 

თესალონიკელები 5: 4). 

მოციქული პეტრე წერდა: 

ამიტომ, რადგან ეს ყველაფერი დაიშლება, თუ რა გზით პირთა 

უნდა იყოთ წმინდა ქცევის და ღვთაებრიობა, 12 ეძებენ და დაჩქარება 

მომავალი დღეს ღვთის გამო, რომელიც ზეცას დაიშლება, რომ 

ცეცხლი, და ელემენტები დნება მხურვალე სითბოს? 13 მიუხედავად 

ამისა, ჩვენ, მისი დაპირება, ვეძებოთ ახალი ცა და ახალი დედამიწა, 

სადაც სიმართლე მკვიდრობს. (2 პეტრე 3: 11-13) 



სწორად გადახდის ყურადღება წინასწარმეტყველური მოვლენების არა 

მხოლოდ ეხმარება ერთი უნდა იყოს მზად იესო (ლუკა 21:36;), არამედ 

მიზნად ისახავს იყოს ამრეკლი exercise, ქრისტიანები შეამოწმოს მათი 

ცხოვრება საკმარისია, რომ შეიცვალოს, რადგან ისინი უნდა (შდრ 

რომაელები 13 : 11-14; 2 პეტრე 3: 10-13). თუ არ უნდა თვალს მსოფლიოში 

მიმდინარე მოვლენების, როგორც სწორად განმარტა ბიბლიური 

წინასწარმეტყველება? 

სხვადასხვა ჯგუფების სათანადოდ არ ესმით, ბოლოს დრო 

წინასწარმეტყველება, რომელიც ხელს შეუწყობს მათი წევრები არ 

ტოვებენ, როდესაც მათ უნდა (შდრ მათე 24: 15-21; გამოცხადება 12: 14-
17). 

ლაოდიკეელებს შესახებ არასწორი შეხედულებების დიდი გასაჭირი, არ 

აღუთქვა დაცვა, და იქნება (ერთად იმ Sardis, და როგორც ჩანს, ზოგიერთი 

პოსტი გამოცხადება 2:22) უნდა წასვლას დიდი გასაჭირი და 

ექვემდებარება სიკვდილი და დევნა (დანიელი 7: 25b; გამოცხადება 
12:17). 

ნუ შეცდებით მიერ, ვინც არ ნამდვილად მესმის გასაღები ბოლოს დროს 

ბიბლიური წინასწარმეტყველნი. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი სჯერათ, რომ გრძელდება ეკლესიის 

ღმერთი ჰგავს ქულით მტკიცებით COG ჯგუფები, წინასწარმეტყველური 

რეალობა ის არის, რომ ჩვენ ვართ უნიკალური. ჩვენ ფლობენ 

ფილადელფიაში მანტია (გამოცხადება 3: 7-13; 2 მეფეები 2:13) და 

ნამდვილად გამოირჩევა, რომ სიმართლე (1 ტიმოთე 3:15). ჩვენ წამყვანი 

საბოლოო ეტაპი მუშაობა (რომელიც უნდა გაკეთდეს სიმართლე პოსტი 

ფსალმუნი 33: 4), ხოლო ვმუშაობთ შესრულების მათე 24:14. 

 

5. რეზიუმე მტკიცებულებები, წარმოშობა და ნიშნები 

საიდენტიფიკაციო ჭეშმარიტი ეკლესია 

 



ისევ და ისევ, აქ არის ჩამონათვალი 18 მტკიცებულებები, ნიშნები და 

იმის შესახებ, რომ ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია უნდა იყოს 

ჭეშმარიტი ეკლესია ღმერთი. 

1. აყენებს ღვთის სიტყვას ზემოთ ტრადიციები მამაკაცები და, 

აქედან გამომდინარე, არ აქვს დამატებული დოქტრინა, რომელიც 

ეწინააღმდეგებოდა ბიბლიას (შდრ მათეს 15: 3-9). 

2. გამოყენება ბიბლიური სახელი "ეკლესია ღმრთისა" (მაგ 20:28). 

3. ამტკიცებს, გულწრფელად ორიგინალური რწმენა (იუდა 3), 

მაშინაც კი, მუქარა დევნა (მაგ საქმეები 5: 27-32). 

4. კვალი მისი ბიბლიური სწავლებები, მთელი ისტორიის მანძილზე 

(შდრ 1 იოანე 2: 6). 

5. მონეტარული წლის 14 ნისანს (ლევიანები 23: 5; მათე 26:18). 

6. ცნობილია რომელიც წიგნები ბიბლიის ნაწილი, რადგან დრო 

მოციქული იოანე შდრ 2 ტიმოთე 3: 16-17; გამოცხადება 1: 9-19; 22: 
18-19). 

7. ჭეშმარიტებას ასწავლის შესახებ ღმრთეების (რომაელები 1:20; 

კოლოსელები 2: 9). 

8. ასწავლის და ინახავს მოსიყვარულე ღვთის კანონებს (1 იოანე 2: 
4). 

9. ეწინააღმდეგება საქმე ომში მონაწილეობას ეხებოდა ამ სამყაროში 

(იოანე 18:36; ლუკა 3:14). 

10. უკვე დევნიან, მაგრამ არა მდევნელი (იოანე 15: 20-21). 

11. არ მიიღეს გარე წარმართობის თვალსაზრისით საეკლესიო კაბა 

ან შენობა (შდრ კანონი 12: 29-30). 

12. ქადაგებს სრული სახარება (მათე 24:14; 28: 19-20). 

13. "მცირე სამწყსოს" (ლუკა 12:32; რომაელები 11:15; შდრ 

გამოცხადება 14: 1-9). 



14. კვალი მისი ფიზიკური ადგილმდებარეობა მეშვეობით მრავალი 

უპირატესობა ქალაქებში (ებრაელები 13:14) და შვიდი ეკლესია 

გამოცხადება 2 და 3. 

15. აქვს ნიშანი ბიბლიური (გამოსვლა 31:13; ებრაელთა 4: 9). 

16. ესმის ღვთის გეგმა ხსნა იესო ქრისტეს როგორც სურათები 

მეშვეობით წმინდა Days (1 კორინთელთა 5: 7-8; იაკობი 1:18) 

17. ასწავლის წინააღმდეგ სადამკვირვებლო წარმართული 

დღესასწაულები (1 კორინთელები 10: 20-22). 

18. არ უერთდებიან ბოლოს დროს კონსტანტინეპოლის 

(გამოცხადება 13: 4-10; 18: 4). 

მხოლოდ ღვთის ეკლესიას ჯგუფს შეუძლია დააკმაყოფილოს ყველა იმ 

კრიტერიუმებს. ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია მიიჩნევს, რომ 

ბიბლია, მიიჩნევს, ღმერთს, ესმის ღვთის ბუნებას და გეგმა, და აკეთებს 

ღმერთის სამუშაოს. ეს არ შეიძლება ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ 

ბერძნულ-რომაული ეკლესიები და off-გასროლაც. 

ღვთის ეკლესიას, რომელიც შეიცავს ადამიანის ქვეშ ნამდვილი ორგანოს 

იესო ქრისტე, არის სრულყოფილი. იყო პრობლემები ახალი აღთქმის 

ეკლესია (იხ თავი 3), ისევე როგორც ყველა eras ეკლესია ღმერთს 

(გამოცხადება 2-3). 

წერილი ნათელია, რომ იქნება სხვადასხვა ღვთის ეკლესიას და 

არასამთავრობო ეკლესია ღვთის ჯგუფების აღმსარებელ ქრისტეს დროს 

ბოლომდე. 

იესოს სიტყვების თანახმად, ამ დროს ბოლომდე არ იქნება ეკლესიები 

ღვთის ვინც არიან განსხვავებული მახასიათებლები. იესოს აქვს კრიტიკა 

და გმობს მათთვის, ვინც (გამოცხადება 2: 18-29), (გამოცხადება 3: 1-6), 

ასევე სხვადასხვა ლაოდიკეელებისადმი (გამოცხადება 3: 14-22). აქედან 

გამომდინარე, ჯგუფების იმ კატეგორიაში არ ჩანს, იდეალურია 

ნებისმიერი, ვინც ნამდვილად მინდა, რომ იყოს ნაწილი ყველაზე 

ერთგული ქრისტიანული ეკლესია. 



იმ დროს, საბოლოო ჯამში, მხოლოდ ღვთის ეკლესიას, რომ იესო აქებს და 

არ ვგმობთ არის ერთი "პატარა ძალა," ეკლესია ფილადელფიაში 

(გამოცხადება 3: 7-13). ეს არის, ვინც ასე არ არის განაწყენებული სხვები, 

რომ ისინი არ იძლევა გულის ტკენა ეღირება მათ მათი გვირგვინი 

(გამოცხადება 3:11), არამედ მათ ხელს შეუწყობს ღვთის მუშაობა. 

ამიტომ ის, ვინც მინდა, რომ იყოს ნაწილი ყველაზე ერთგული 

იუდაელები ფილადელფიაში სურს იყოს ეკლესია ღმრთისა ჯგუფი, 

რომელიც: 

1. იღებს სახარების სამეფოს, როგორც მოწმე, პრიორიტეტული 

(მათე 24:14; 28: 19-20). 

2. მხარდაჭერა ღარიბი ძმები (გალატელთა 2:10), მათ შორის ქვრივი 

და ობოლი (იაკობი 1:27), განსაკუთრებით ისეთ ადგილებში, 

როგორიცაა აფრიკაში და აზიაში. 

3. ჭეშმარიტად ეუფლება ბიბლიური მმართველობის (1 

კორინთელთა 12:28), მათ შორის მათე 18: 15-17. 

4. აქვს გამოცხადების, დოქტრინალური, წინასწარმეტყველური, და 

მოყვარე ხილი იესომ მოიხსენია (იოანე 7: 16-20; 13:35; ლუკა 4:18; 

14:13; მათე 24:14; 28: 19-20; გამოცხადება 3 : 7-13). 

5. აფრთხილებს მათ, ვინც ფიქრობს, რომ ისინი ეკლესიის არ 

დაეცემა მოშორებით (1 ტიმოთე 4: 1). 

6. სულიერი საჩუქრები, მათ შორის მიმღები ოცნებები, ბოლო 

დღეებში (საქმეები 2: 17-18). 

7. ესმის ისტორიული და მიმდინარე როლები ეკლესიების 

გამოცხადება 2 და 3. 

8. განმარტავს და ესმის ბიბლიური წინასწარმეტყველება კარგად 

საკმარისი (მაგ დანიელი 11: 29-45; მათე 24) იცით, როდესაც გაქცევა 

(მათე 24: 15-20; გამოცხადება 3:10, 12: 14-16) ადრე დიდი გასაჭირი 

(მათე 24:21). 



ერთი ჯგუფი, რომელიც საუკეთესო წარმოადგენს დარჩენილ 

ფჰილადელფჰია  ნაწილი ღვთის ეკლესიას (გამოცხადება 3: 7-13), 

რომელიც 21-ესაუკუნეში არის უწყვეტი ეკლესია ღმრთისა. 

გრძელდება ეკლესიის ღმერთი არის ერთადერთი ორგანიზებული 

ეკლესია, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომელიც 

ოფიციალურად ჯერ ყველაზემოთ. მყარი მიზეზი, რომ მინდა, რომ იყოს 

ნაწილი არ არის, რომ ჩვენ კარგები ვართ, არამედ ის, რომ ჩვენ ასწავლიან 

შესაბამისად ბიბლია და რწმენა და პრაქტიკა იესოს პირველი 

მიმდევრები. 

ყველაზე ეკლესია გარკვეული სიმართლე, მაგრამ არც სხვა, როგორც ჩანს, 

"სვეტი და საფუძველი სიმართლე" (1 ტიმოთე 3:15). სატანა, ღმერთი ამ 

ასაკის (2 კორინთელები 4: 4), როგორც ჩანს, არა როგორც ეშმაკი, მაგრამ, 

როგორც ანგელოზი სინათლის ბევრი (2 კორინთელები 11: 13-14). იესომ 

თქვა, რომ ბევრი მოდის მისი სახელი, გამოაცხადა, რომ იგი იყო ქრისტე - 

და მაინც, გარეშე ხვდებიან მას, ატყუებს მთელ მსოფლიოში (მათე 24: 4-5). 

ასე რომ, ახლა, რომ თქვენ იცით მტკიცებულებები, წარმოშობა და 

ნიშნები, თქვენ იქნება, როგორც ძველი და "მიიღეს სიტყვა ყველა 

მზადყოფნა და ჩხრეკა წმინდა წერილებს, რათა გაირკვეს, თუ არა ეს 

ყველაფერი იყო ასე. ამიტომ ბევრი მათგანი სჯეროდა "(საქმეები 17: 11-
12)? 

ყურადღება მიაქციეთ, რას ამბობს ბიბლია: 

... მიიღოს ერთად თვინიერება იმპლანტირებული სიტყვა, 

რომელსაც შეუძლია გადარჩენა თქვენი სულები. მაგრამ იყოს 

სიტყვის შემსრულებელნი და არა მხოლოდ მომსმენნი, თავს რომ 

იტყუებენ. 23 თუ ვინმე არის სიტყვას ისმენს და არ ასრულებს, ის 

ჰგავს კაცს, აკვირდება თავის სახეს სარკეში; 24 იგი აღნიშნავს თავს, 

მიდის მოშორებით, და მაშინვე ავიწყდება, თუ რა სახის კაცი 

იყო. 25მაგრამ ის, ვინც უყურებს სრულყოფილი კანონი 

თავისუფლება და გრძელდება, და არ არის გულმავიწყი მსმენელი, 

არამედ საქმის შემსრულებელი, ეს კურთხეული იქნება, თუ რას 

აკეთებს . (იაკობი 1: 21-25) 



იქნება თქვენ რა ხვდები, თქვენ უნდა გავაკეთოთ და 

მხარდაჭერა გრძელდება ღვთის ეკლესიას და იყოს მსმენელი მხოლოდ, 

ატყუებთ საკუთარ თავს? 

თქვენ არ სურვილი, მხარი დაუჭიროს უწყვეტი ღვთის ეკლესიას, 

როგორც ჩვენ ვაგრძელებთ იქადაგა სახარება სამეფოს მსოფლიოში, 

როგორც მოწმე (მათე 24:14), ისევე, როგორც ასწავლიან ყველა იესომ 

უბრძანა (მათე 28: 19-20)? 

ხართ თუ არა მზად უნდა იყოს ნამდვილად ნაწილი ჭეშმარიტი 

ქრისტიანული ეკლესია? 

 

გრძელდება ღვთის ეკლესიას 

 

ამერიკის შეერთებული შტატების ოფისი უწყვეტი ეკლესია ღვთის 

მდებარეობს: 1036 W. გრანდ ავენუე, გროვერ ბეაჩ, ცალიფორნია, 93433 

აშშ. 

 

ჩვენ გვყავს მხარდამჭერები მთელი მსოფლიოს და ყველა დასახლებულ 

კონტინენტზე (ყველა კონტინენტზე, გარდა). 

 

უწყვეტი ეკლესია ღვთის გვერდის ინფორმაცია 

 

CCOG.ORG მთავარი ვებ გრძელდება ღვთის ეკლესიას. 

CCOG.ASIA აზიის ორიენტირებული ნახვა, მრავალი აზიური ენებზე. 



CCOG.IN ინდოეთის ორიენტირებული ნახვა, ზოგიერთი ინდური ენებზე. 

CCOG.EU ევროპის ორიენტირებული ნახვა, მრავალი ევროპულ ენაზე. 

CCOG.NZ საიტი ორიენტირებულია ახალი ზელანდია. 

CCOGCANADA.CA საიტი ორიენტირებულია კანადაში. 

CDLIDD.ES ეს არის სრულიად ესპანური ენის ვებგვერდზე. 

PNIND.PH ფილიპინები ორიენტირებული ნახვა, რამდენიმე თაგალოგ. 

 

რადიო და Yოუთუბე ვიდეო არხები 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET ბიბლია ახალი ამბები წინასწარმეტყველება 

ონლაინ რადიო. 

Bible News Prophecy არხი. Yოუთუბე სერმონეთთეს. 

CCOGAfrica არხი. Yოუთუბე video შეტყობინებები აფრიკაში. 

CDLIDDsermones არხი. Yოუთუბე ქადაგებას ესპანური. 

ContinuingCOG არხი. Yოუთუბე ვიდეო ქადაგებას. 

 

ახალი ამბები და ისტორია საიტები 

CHURCHHISTORYBOOK.COM ეკლესიის ისტორიის ნახვა. 

COGWRITER.COM ახალი ამბები, ისტორია, და წინასწარმეტყველება ნახვა. 

 



არსებობს რომის კათოლიკე, მართლმადიდებელი, პროტესტანტი, 

მორმონს, იეჰოვას მოწმეები, ღვთის ეკლესიას ქრისტიანები, და სხვები, 

ვისაც სჯერა, რომ ისინი, ან თუნდაც ნაწილს, ჭეშმარიტი ქრისტიანული 

ეკლესია. 

 

არსებობს ათასობით ჯგუფი და სტიპენდიებს, რომლებიც აცხადებენ, 

გარკვეული კავშირი ქრისტიანობა. 21-ე საუკუნეში, რომელიც ჯგუფში 

ყველაზე ერთგული? 

 

ბიბლია, ერთად გარკვეული ფაქტები ეკლესიის ისტორია და ეკლესიის 

ხილი (მათე 7: 16-20) შეიცავს მტკიცებულებები, წარმოშობა და ნიშნები, 

რათა დაეხმაროს პასუხი ამ. ეს წიგნი აკავშირებს წერილს ისტორიიდან, 

რათა უზრუნველყოს სასარგებლო ინფორმაციას ამის შესახებ. 
 

მეორე და მესამე თავები წიგნში გამოცხადება შეიცავდეს შეტყობინებები 

იესო ქრისტეს შვიდი ეკლესია. ბევრი მიიჩნევს, რომ ეს ეკლესია 

წარმოადგენს ეკლესიის მთელი ეკლესია ასაკის (დღეს სულთმოფენობის 

აქტები 2 სანამ დაბრუნების იესო ქრისტე). 

 

 
ნარჩენების უძველესი ფჰილადელფჰია  



 

21-ე საუკუნეში, ყველაზე ერთგული მიხედვით იესოს სიტყვები იქნება 

დარჩენილ ფჰილადელფჰია  ნაწილი ღვთის ეკლესიას (გამოცხადება 3: 7-

13). 

 

ვინ წარმოადგენს ყველაზე ერთგული იუდაელები ფილადელფიაში 

ნაწილი ჭეშმარიტი ქრისტიანული ეკლესია? 

 

თუ თქვენ მზად იქნება, როგორიც Bereans ძველი (საქმეები 17: 10-12), 

შეგიძლიათ გაირკვეს, თუ თქვენ გაქვთ ღვთის შთაგონებული 

სიყვარული ჭეშმარიტებას და სჯერა, რომ ბიბლია. თუ თქვენ მზად უნდა 

იყოს ასრულებს, და არა მხოლოდ სიტყვას ისმენს, თქვენ, ალბათ, 

შეიძლება გახდეს დალოცა ნაწილი ფჰილადელფჰია  ერთგული (იაკობი 

1: 22-25; გამოცხადება 3: 7-13). 


