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İsa mezar Onun kiliseye karşı galip söyledi. Bu kilise bugün nerede olduğunu 
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Eğer gerçek Hıristiyan kilise hakkında gerçeği ele verebilir? 
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veya bir sahte tercih edersiniz? Eğer duygular güvenmelisiniz veya Allah'ın sözü 
karar verecek? 
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1. Kilise hangi Devam misiniz? 
 
Kiliseler Binlerce ve insanlar Milyarlarca 
 
Mesih'in kilisesinin bir parçası olduğunu iddia büyük doktriner farklılıklar grupların 
binlerce vardır. Birçoğu ciddi ekümenik birlik bahsediyoruz. İki milyar insan bu 
kiliselerin bir parçası olduğuna inanılmaktadır. büyük bir kilise gerçek Hristiyan 
kilisesi var mı? 
 
Bir gerçeği, şaşırtıcı, ama gerçek, çoğu insan bütün Hıristiyan kiliseleri İncil 
inançlarını ve öğretilerini almak iddia varsaymak gibi görünüyor olsa da, gerçekte 
Hıristiyan olduğunu iddia neredeyse tüm kiliseler genellikle non-İncil ve itimat 
olduğunu inançları için putperest gelenekler! 
 
Bu genellikle rahatlatıcı gelenekler, kültür, ve / veya topluma karşı gider 
neredeyse hiçbiri İncil'den tam gerçekleri öğretecektir. 
 
Eğer gerçekten doğru Hıristiyan kilisesi tespit edebilirsiniz? 
 
Eğer yanlış kiliseleri ortadan kaldırmak için kolay deliller var mı? Bu deliller, 
işaretler ve ipuçları keşfetmek için zihin ve kalp açmak için istekli iseniz, cevap 
ortaya çıkacak ve gerçek Hristiyan kilisesi bugün nerede olduğunu bilmek 
önemlidir ve NEDEN anlayacaksınız biz gayret olmalıdır neden Tanrı'nın planında 
bu noktada hareket ederler. 
 
İncil öğretir keşfetmek ve kendiniz için öğrenin. Tanrı'nın gerçek Kilisesi'ne 
yolculuğa hoş geldiniz. 
 
İsa Kilisesi devam edeceğini Öğretilen 
 
İsa kilise bu çağın sonuna kadar devam edeceğini öğretti: 
 

... Ben kilise inşa edecek ve Hades'in kapıları ona karşı hüküm olmamalıdır. 
(Matta 16:18, Yeni Kral James Versiyonu aksi belirtilmedikçe boyunca) 
 
... Benim kilise inşa edecek ve netherworld kapıları ona karşı hüküm 
olmamalıdır. (Matta 16:18, Yeni Amerikan İncil, Katolik Piskoposlar 



Konferansı ABD tarafından söndürüldü) 
 
   "Tüm yetki Ben her şeye uymayı onlara 20teaching, Baba adına Oğul ve 
Kutsal Ruh'un onları vaftiz, gökte ve yerde bana verildi. Bu nedenle, bütün 
ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin olmuştur Eğer komuta ve ben bile 
çağın sonuna kadar, her an sizinle birlikteyim lo ". (Matta 28: 18- 20) 

 
 
Ne ölüm (Hades / netherworld) ne zaman (bu çağın sonu) gerçek Hıristiyan kilisesi 
karşı geçerli olacaktır. İsa'nın öğretileri tüm kilise çağının boyunca gerçek kilise 
oluşturan bir grup (ya da birden fazla grup) olması gerektiğini kanıtlamak. tüm 
dünyada Baba çağırır kimseler için (Yuhanna 06:44): Bu kilise İsa (19-20 Matta 28) 
buyurduğu bütün öğretmek istiyorum. 
 
İsa ayrıca peşin, gerçek Hıristiyan kilisesinin tarihi hakkında öğretti. O Vahiy Kitabı 
2. ve 3. bölümlerde kiliselere verdiği mesajlarda yaptı. 
 
İncil, dini yazıları ve laik tarih erken Apostolik ve sadık sonrası Apostolik kilise kilise 
çağının boyunca, bu gerçek kilise için tek gerçek adayları inandığı gösterebilirse, 
(cf bu aynı öğretileri ve uygulamaları tuttu olanlar olacaktır . Jude 3). 
 
kilise yaş sona ermedi bu yana İsa henüz dönmedi olarak, gerçek bir kilise 
bulunması gerekir. Ama nerede? 
 
21. yüzyılda İsa'nın gerçek kilise için sadece iki olasılık gerçekten var, birçok 
mürted olmuştur olmasına rağmen: bir veya daha fazla kilise son derece Greko-
Romen etkilemiş grup ya, ya da kilise bir kilise ya da gruptur diğer bazı, daha 
doğrusu Apostolik ve İncil, kaynak (bkz Vahiy 2, 3, ve 17). 
 
İncil iman bizler için başka hiçbir seçenek vardır. Gerçek kilise için tek gerçek aday 
(lar) erken Apostolik kilisesi aslında olduğu gibi bugün hala aynı öğretileri ve 
uygulamaları olan bir veya daha fazla gruplar olacaktır. 
 
İncil Tüm Şeyleri kanıtlayın öğretir 
 
Birçok dikkatle devam Ne kilise düşünmüyoruz. Birçok tüm inançların aynı yerde 
yol ekümenik ve dinlerarası kalabalıklar iddialarını inanıyoruz. Oysa İsa geniş 



yaklaşım ("kolay yolu") yıkıma yol oldu ve sadece bir kaç arayanlar bu yaş (: 13-14, 
KJV Matta 7) düz ve dar bir yol bulmak olacağını öğretti. 
 
Eğer kilise gerçek Hıristiyan bir olup olmadığını kanıtlamak için rahatsız mıdır?  
 
Çoğu kişi hakim din ailelerinin ya da yerel kültürün kabul olursa olsun kabul. 
Ancak, bazıları yaşamları boyunca değişiklikler yapacak. Bazı değişiklikler duygu, 
rahatınız için bazı ve doktrin bazı dayanmaktadır. Bazıları kendilerini en rahat 
hissedecekleri bir kilise seçin. nedense bir kariyerini ilerletmek çünkü Diğerleri 
yakınlığı, gençlik ve / veya diğer sosyal programlarda dayalı birini seçmek ya da. 
 
Ne yapmalısın? 
 
Havari Pavlus (Protestan ve Katolik Yeni Ahit çevirileri kabul göre) yazdı: 
 
 her şeyi kanıtlamak; iyi olanı sımsıkı sarılın. (1 Selanikliler 5:21, KJV)  
 

Ama her şeyi kanıtlamak; iyi olanı sımsıkı sarılın. (1 Selanikliler 5:21, Douay-
Rheims İncil-DRB) 

 
Ve Tanrı'nın iyi ve kabul edilebilir ve mükemmel isteğinin ne ispat edebilir ki 
bu dünyada uyduğu olmayın, ama zihninizin yenilenmesiyle değişin. 
(Romalılar 12: 2, NKJV) 

 
Ve bu dünyada uyduğu olmamak; ama iyi ve kabul edilebilir ve Allah'ın 
kusursuz isteğinin ne ispat edebilir ki aklını yenilik reforma tabi. (Romalılar 
12: 2, DRB) 

 
Gerçek Hristiyan kilisesi bugün nerede olduğunu kanıtladık? Eğer olabilir 
düşünüyorsanız, gerçekten İncil kullanan kriterleri kullandınız? 
 
Ne zaman Kilise başladınız? 
 

Kilise bugün nerede daha iyi bir fikir edinmek için, o nerede başladığını görmek 
için iyi bir fikir olacaktır. Matta 16:18, İsa O, "bu kayanın üzerine" Onun kilise inşa 
edeceğini söyledi (Kendisini, yani 4 Elçilerin: 10-11; 1 Korintliler 10: 4) ve Kutsal 
Ruh (Yuhanna 16 göndermek istiyorsunuz: 7; bakınız John 14:26).  Ne zaman 
başladı? 



Bu O dirildi elli gün sonra başladı. 

Hristiyan kilisesi Pentecost c günü başladı. Kutsal Ruh gönderildiği zaman 31 
AD. Tanrı'nın Kilisesi başladı nasıl Elçilerin İşleri kitabında ikinci bölümünde 
aşağıdaki dikkat edin: 

Pentecost Günü tamamen gelmişti, onlar tek bir yerde bir uyum ile hepsi 
... 4 Ve hepsi Kutsal Ruh'la doluydu ve Ruh onlara söyleneni verdi, diğer 
dillerle konuşmaya başladı. (2 Acts: 1,4) 

Ama Peter, onbir ile ayakta, sesini yükseltti ve onlara şöyle dedi:  

Nasıralı İsa, mucizeleri tarafından size Tanrı tarafından tasdik a Man, 
harikalar: İsrail Erkekler, bu sözleri duymak "Yahudiye Erkekler ve Kudüs'te 
yaşayan herkese, 22 ... Bu sizin için bilinen izin ve benim 
sözlerime kulak" kendinizi de biliyorum senin kadar Tanrı ortasında O'nun 
aracılığıyla yaptı ve işaretler, - 23 Him, belirlenen amaç ve Tanrı'nın önbilgi 
tarafından teslim olma, sen, kanunsuz eller tarafından almış çarmıha adres 
ve idam; 24Tanrı o o onun tarafından yapılması gerektiğini mümkün değildi, 
çünkü yukarı kaldırdı, ölüm acıları boşanmak olan ... 

"Bu nedenle bütün İsrail halkı Tanrım, çarmıha gerilmiş bu İsa'yı, yapılan 
Rab ve Mesih hem ettiğini kesinlikle bildiririz." 

Onlar bunu duyunca şimdi, onlar kalbe kesildi, ve Peter ve elçiler, geri kalanı 
dedi "biz ne yapalım, Erkekler ve kardeşleri?" 

Sonra Petrus, onlara şöyle dedi: 

"Tövbe edin, ve her biriniz günahlarının bağışlanması için İsa Mesih'in 
adıyla vaftiz olsun,. Ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız 39 söz size ve 
çocuklarınıza olan için, ve tüm kim Tanrımız arayacak Rabbin gibi 
birçok, uzaktan kapalıdır. " 

Ve diğer birçok kelimelerle o diyerek ifade verdi ve onları teşvik etti 41 Sonra 
memnuniyetle sözünü almış olanlar vaftiz edildi "bu sapkın nesil 
kurtardı olun."; ve o gün yaklaşık üç bin ruhlar. Onlara 42 eklenmiştir Ve 
onlar ekmek kırma, elçilerin doktrin ve dostluk içinde kararlılıkla devam 
etmiş ve dualar ... 47 Allah'ı yücelterek ve tüm insanların iyilik sahip. Ve Rab 
kaydedilmesini olanlar günlük kiliseye ekledi. (Elçilerin İşleri 02:14, 22-24, 
36-42, 47) 

Tanrı her gün kiliseye katıyordu. İçinde olanlar tövbe etmeyi ve vaftiz edilmesi idi 
edin. Bu nedenle, sadece yapabileceği olanların her ikisi de doğru Hıristiyan 
kilisesine eklenmiştir. Sadık elçilerin doktrin devam dikkat edin. Bu ipuçları size 
gerçek kilise ve sadece Mesih'in kilisesi olduğunu iddia olanlar arasındaki farkı 
anlamanıza yardımcı olabilir. 
 



Kilise nedir? 
 

"Kilise" olarak tercüme Yeni Ahit kelime anlamı "Ekklesia" olarak çevirilir Yunan 
dönem gelen İncil de kilise Mesih'in bedenini temsil ettiğini öğretir "Bir seslendi 
derleme.": 

Ve O, her şeyde O üstünlüğünü olabileceğini, başlangıç, ölümden ilk doğan 
vücut, kilisenin başıdır. (Koloseliler 1:18) 

... İsa, kilise O'nun vücudunun uğruna, (01:24 Koloseliler) için  

Yani, gerçek kilise için bizim arayışı içinde, biz İsa ve O'nun orijinal havarilerin iman 
ve öğretileri ile devam etmiştir sadık müminlerin bir vücut için arıyoruz. Kilise 
"ruhani evi" (1 Petrus 2: 5), ve tarih boyunca bir fiziksel kuruluş veya kurum ile 
sınırlı değildir. 
 

Bir Gerçek Hıristiyan nedir? 
 

Gerçek bir Hıristiyan düzgün, İsa'ya aramayı kabul tövbe, vaftiz edilmiş ve aslında 
Tanrı'nın Kutsal Ruh (Acts 02:38) aldı biridir. Tabii ki, Hıristiyanlar doğru değil kim 
birçok iddia. 
Uyarı da Havari Pavlus bir Hıristiyan Tanrı'nın Ruhu içlerinde konut ve onlar yok 
olanlara göre farklı bir yaşam türünü neden olacağı sahip olduğunu yazdı:  

Gerçekten Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyor ama eğer, eti ama Ruh'un 
değildir. Şimdi herkes Mesih'in Ruhu yoksa, o O'nun. 10 değil Ve Mesih 
içinizde ise, vücut günah yüzünden ölü olmakla birlikte, Ruh nedeniyle 
doğruluk. 11 hayat Ama eğer kaldırdı O'nun Ruhu size ölü yaşar gelen İsa 
Mesih'i ölümden kaldırdı O da senin içinde yaşıyor O'nun Ruh aracılığıyla 
ölümlü organları hayat verecek. 
Bu nedenle, kardeşler, biz borçlular - eti, eti göre yaşamak için değil sen 
öleceksin Bedence yaşıyorsanız için 13;. Ruh ile bedenin ölümü ile amel 
koyarsanız ancak, yaşayacaksın. 14 Tanrı'nın Ruhu tarafından 
yönetilmektedir gibi birçok için, bu Tanrı'nın oğullarıdır.  (Romalılar 8: 9-14) 

Gerçekten Tanrı'nın Ruhu vardır olmayanlar His hiçbiri vardır.  

Hıristiyanlar aşk ve sevgi göstermek, ancak dünya tarafından fark edilemez 
şunlardır: 

Onların sorun yarım satırları ziyaret etmek ve dünyadan kendini lekesiz 
tutmak için: Tanrı ve Baba önce saf ve lekesiz din budur. (James 1:27) 

Havari Peter yazdı: 

Önceden bu biliyorum çünkü bu nedenle, sevgili, siz de kendi sebat düşme 
korkusuyla uzak kötülerin hata ile yürütülüyor, dikkat; 18 ama Rabbimiz ve 



Kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfu ve bilgi büyümek. O'na hem şimdi hem de 
sonsuza dek yücelik olsun. Amin. (2 Petrus 3: 17-18) 

Ruhsal büyüme ile kişinin hayatını değiştirme, gerçek bir Hıristiyan olmanın önemli 
bir parçasıdır. Ayrıca, gerçek Hıristiyanların (Elçilerin İşleri 28:22) gerçek inanç "her 
yerde karşı konuşulan" olmuştur fark, liderleri gelen ihbar tabi olmuştur, çünkü 
onların öğretileri ve eğitim (Elçilerin 4 diğer dini otoriteleri ': 1-21; gerçek 
Hıristiyanlar kendilerini zulüm tabi olacak ve bu 9-14) (Yuhanna 15:20): 6. 
Tanrı evangelist Dibar Apartian geç Kilisesi yazdı: 
 

Bu gerçek bir Hıristiyan Be Cesaret götürür! 
 

Eski peygamberler cesaret erkekti. Allah Vadedilmiş Topraklar girmek için 
savaş başlamak için Joshua söyledim, o "güçlü ve iyi bir cesaret ol", buyurdu 
(Josh 1:. 6). . 
Elçiler Tanrı'nın Kutsal Ruh aldı almasının ardından, aynı zamanda cesaret 
erkekti. Onları sürekli tehdit ve zulüm ortasında İncil'i vaaz etmesi kolay 
değildi. Büyük kapı ve dar bir girme arasında - Onlar Tanrı'ya itaat ve adam 
itaat arasında bir seçim yapmak zorunda. Onlar (RSV 5:28 Elçilerin), 
yetkililer tarafından söylendi "Biz kesinlikle bu adı öğretmek için değil size 
ücret, henüz burada kendi öğretim ile Kudüs'ü doldurdu ve üzerimize bu 
adamın kanını getirmek niyetinde" bulundu. Petrus ve diğer elçiler verdiği 
cevap inanç ve cesaret biriydi: (ayet 29) "Biz bir insandan ziyade Tanrı'ya 
itaat gerektiğini". 
Eğer birgün farkında mısın size zulmedenler için aynı cevabı vermek 
zorunda kalabilirsiniz? 

İbraniler 11 genel inanç bölüm olarak bilinir. Ve öyle inanç hakkında 
konuşmak. Insanların hepsi burada imanla yaşamış zikredilen, ama bu çok 
cesaret gereklidir. (İyi Haber, Ocak 1981) 

İsa dediği gibi gerçek Hıristiyan kilisesi, Elçilerin 2 Pentecost beri it would (; Vahiy 
2 & 3 Matta 16:18) var olmuştur. 
Oysa, sadece doğru Hıristiyan kilisesini bulma yeterli değildir. Bir de şahsen bir 
gerçek Hıristiyan olması gerekir: 

Ama kendinizi aldatıcı kelimenin Zalimlerin ve sadece dinleyenler 
olmak. (James 1:22) 

Ama önce Allah'a ve O'nun doğruluk krallığını aramaya ve bütün bunlar size 
ilave edilecektir. (Matta 06:33) 



Gerçek Hıristiyanlar, Tanrı'nın ruhu, pratik aşk var cesur ve Tanrı'nın krallığı için 
uzundur. Gerçek Hristiyan kilisesi olduğunu ve orijinal inanç diğer yönlerini (Jude 
3) öğretmeye devam ediyor. 
 

2. İşaretler Gerçek Kilisesi belirlenmesi  
 

Şimdi gerçek kilise devam ve orijinal inanç tutmak gerektiğini gördük, şimdi gerçek 
kiliseyi tanımlamaya yardımcı bazı özel işaretler, ipuçları ve doktrinler bakacağız.  
 

Tanrı'nın Hakikat-Word'ün tarafından takdis 
 

İsa dışında gerçek Hıristiyanları set işareti onlar gerçeği ile kutsanmış olduğunu 
söyledi: 

Onlar senin gerçeğin tarafından dünyanın. 17 takdis onları değilim gibi, 
dünyanın değildir. Senin sözün gerçektir. Sen dünyaya Me gönderdi 
gibi 18, ben de dünya. 19 içine gönderdiğiniz adres Ve onların iyiliği için onlar 
da gerçekle kutsal olabileceği, Myself takdis. (Yuhanna 17: 16-19) 

Sahte birçoğundan gerçek Hıristiyan kilisesini ayırt etmek için gerçek bir anahtar 
kilise gerçekten Tanrı sözcüğü için ne kadar kararlı olduğunu. Mesih'i ikrar eden en 
bazılarını veya Tanrı sözcüğü ile çatışma içinde olan putperest ve diğer 
kaynaklardan öğretisinin çok olsun kiliselerin parçasıdır. Sahte tevazu ile insan-icat 
dinler gerçek manevi değeri (Koloseliler 2:23) değildirler.  

Bazı uygun bir kilise belirlemek için duygularını güven tercih ederken, Allah'ın 
sözü, farklı bir standart Tanrı'nın ayarlar: 

Bütün yüreğinizle Rab'be Güven, Ve kendi anlayışına yalın;. Tüm 
şekillerde 6 O'nu kabul, Ve O senin yollarını doğrudan edecektir 7 Kendi 
gözünde bilge olmayın; Rablerinden korkarlar ve kötülük 
kalkıyor. (Atasözleri 3: 5-7) 

Gururlu bir kalp olduğunu o çekişme yaratır, ama Rabbin güvenense 
zenginleşti edilecektir. 26 kendi kalbinde güvenen bir aptal, Ama kim akıllıca 
yürür teslim edilecektir. (Atasözleri 28: 25-26) 

Bu (: 16-17 2 Timoteos 3) insanlar ruhsal tam yapabilirsiniz Allah'ın kelime 
gerçektir. 
Ayrıca aşağıdaki dikkat edin: 

RAB'bin kelime için doğru, Ve tüm Eserleri gerçeği yapılır. (Mezmurlar 33: 4) 

"I, RAB, aşk adalet için ... Ben gerçeği işlerini yönetecek, Ve onlarla birlikte 
sonsuz bir antlaşma yapacağım. (Yeşaya 61: 8) 



Tanrı'nın işi gerçeği yapılır ve İsa altında bu işi lider kilise gerçeği bunu yapıyor 
olması gerekir. 
Tanrı'nın bakanları "gerçeğin kelime" (krş 2 Korintoslular 6: 4-7) tarafından takdir 
edilmektedir değil, erkeklerin geleneklerine tutan bu kutsal (bkz Mark 7 ile 
çatışma: 6-8; Matta 15: 3-9 ). Gerçekten sadık Hıristiyan kilise doktrini için 
gelenekler üzerinde Tanrı'nın sözünü koyar. 

Peter ve diğer havari gibi, sadık Hıristiyan kilisesinin liderleri hükümet ya da dini 
otoriteler (: 27-32 Elçilerin İşleri 5) ile sevilmeyen bile gerçeği vaaz için istekli 
olmalıdır. 
 

Kilisenin İncil adı nedir? 
 

Gerçek Hıristiyan kilisesine bir ipucu adıdır. 

Yeni Ahit gerçek Kilise'nin baskın İncil adı normalde "Tanrı'nın Kilisesi" olarak 
tercüme edilir (Elçilerin İşleri 20:28; 1 Korintliler 1: 2; 10:32; 11: 16,22; 15: 9; 2 
Korintliler 1 : 1; Galatyalılar 1:13; 1 Selanikliler 2:14; 2 Selanikliler 1: 4; 1 Timoteos 
3: 5,15). 
Bazı "katolik kilisesi" orijinal adı olduğu iddia etseler de, ilk kez dönem "katolik 
kilisesi" Roma'ya atıfta değildi kullanıldığı sanılan olduğu belirtilmelidir. Bu Smyrna 
Tanrı'nın Kilisesi Antakyalı Ignatius tarafından bir mektupla 
kullanılmıştır. (Smyrnaeans için Ignatius'un Mektubu, c 120 AD.): O, 
özellikle"Kilisesi'nde Asya'da, Smyrna olan tanrının kilise... için" it 
hitap etti. Tanrı'nın Sürekli Church (CCOG) gibi gruplar Smyrna Tanrı'nın Kilisesi 
torunlarıdır.Ve Greko-Romen kiliseleri aksine, biz erken liderleri vardı vb Fısıh, 
Sabbath, milenyum, Tanrılığın, ilgili aynı öğretilerine tutun.  

Hıristiyan tarihi boyunca, gerçek kilise ifadesi "Tanrı'nın Kilisesi" nin bir versiyonu 
kullanıldı normal (veya Romalılar 16:16 krş "Mesih'in kilise,") olsa sık sık onunla 
başka bir kelime (bkz 1 Korintliler 1 ile: 2; 1 Timothy 03:15). Ama bir isim Tanrı'nın 
Ruhu, gerçek kriter (1 Petrus 2: 5). 
Bu nedenle, sadece doğru ismi olan mutlaka bir kanıtı değildir. Oysa doğru ismi 
olan bir diskalifiye faktör eğiliminde olacaktır:  

Ben senin çalıştığını biliyorum. Senden önce bir açık kapı ayarladınız ve 
kimse kapatabilir, bakınız; Biraz gücü için, benim sözünü tutmuş ve benim 
adını inkar değil 9 Aslında ben Yahudi oldukları ve söylemek Şeytan sinagog, 
bu yapacak, ancak yalan -. Gerçekten ben onları gelip yapacak ve 
ayaklarınızın önce ibadet ve seni sevdim olduğunu bilmek. (Vahiy 3: 8-9) 



İsa, O'nun adını inkar etmez, gerçek Hıristiyan kilisesi, 'manevi' Yahudilerin oluşur 
söyledi biraz gücü vardır, ve İsa sözünü tutar. Ama İsa sadık olduklarını iddia eden 
bazı olmayacağını da açıktı dikkat edin. 
 

Neden Ad "Tanrı'nın Sürekli Kilisesi"? 
 

Dünyanın en kiliselerin bazıları Kilisesi için kutsal isim hakkında gerçeğin doktriner 
noktası keşfettim. Bazıları bu ismin en azından kısmen benimsenen ve kendilerini 
aramasını "Tanrı'nın Kilisesi." 

Ancak, bir isim bir anlam ifade gerekiyordu olduğunu fark etmek önemlidir. Bu 
dünyanın çeşitli "Tanrı'nın Kiliseler" kendi Cetvel olarak Tanrı'yı kabul edilmez Ve 
eğer, O'na veya O'nun sözü tamamen tabi değildir, O'na itaat edilmez ve daha 
sonra bu kitapçık diğer önemli kanıtlarından birçok yok hatta Kutsal kullanılan isim 
sahip olsa da, onlar Tanrı'nın gerçek Kilisesi'nin bir parçası değildir.  

Bu tür insanlar "şeytanın sinagog" parçası olan yalancıdırlar (Vahiy 03:10) yanı sıra 
"doğruluk bakanları" olmalarını görünen kim yanlış bakanlar hakkında gibi çağrıları 
İncil'de uyarıları ile tutarlıdır (2 Korintliler 11: 14-15). 
Dünyevi kuruluşların bir dizi gerçek Kilisesi adına iddia çünkü söyleniyor - sadece 
"professing" Hıristiyanların milyonlarca olarak hatalı İsa (Matta 7: 21-23) adını hak 
iddia etmektedirler isteyen-ne zaman Bu yeryüzünde Tanrı'nın işlerinin 
yürütülmesi amacıyla, Tanrı'nın gerçek Kilisesi'nin bu aşamayı kurmak, biz, sadece, 
"Tanrı'nın Kilisesi." o mevcut değildi gibi, yanı sıra birleştirmek koyamadık 
başından itibaren kiliseye bizim bağlantıyı gösterir (Elçilerin İşleri 2), biz "Tanrı'nın 
Sürekli Kilisesi." terimini seçtim 
 

Ciddiyetle mücadele ve gerçek inanç 
 

Son derece önemli bir işareti gerçek Hıristiyan kilisesi elçilere teslim edildi orijinal 
inanç olmasıdır. 
Havari Jude o konuda yapılacak sadık Hıristiyanları söylediklerini bulundu ve bir 
sorun fark: 

Ben bizim ortak kurtuluşu ile ilgili yazmaya çok çalışkan iken Sevgili, ben 
gerekli fark edilmeden de sızmıştır bütün kutsalları teslim. Bazı erkekler 
için4 kez oldu iman uğrunda mücadele etmek sizi exhorting size yazmak için 
bulundu uzun zaman önce bu kınama, saçıklık içine Tanrı'nın lütfu çevirmek 
ve sadece Rab Tanrı ve Rabbimiz İsa Mesih'i inkâr dinsiz erkekler için 
işaretlenmiş kim. (Jude 3-4) 



Jude yaklaşık iki grup anlattı. Bir zamanlar aziz teslim herkes için oldu orijinal inanç 
için uğraşmak isteyenler ve uygunsuz olarak değiştirmeye çalışıyor olanlar. Gerçek 
Hristiyan kilisesi teslim inancı vardır. A inanç devam henüz 
etmek 21. yüzyılda Mesih ikrar eden çoğu gerçekten (aynı zamanda ücretsiz 
kitapçık, Tanrı'nın Kilisesi Sürekli Tarihi bakınız) orijinal Hıristiyanlar gerçekte 
inanılan bilmek ve pratik yok. 
Tanrı'nın sevgisini tutmak ve rahmetinin doğru seyir, kutsal bir inançtır:  

Ama, Kutsal Ruh'un dua, en kutsal inanç üzerinde kendinizi kadar bina, 
sevgili, 21 sonsuz yaşama kavuşturacak Rabbimiz İsa Mesih'in merhamet 
arıyor, Tanrı sevgisinde kendinizi tutun. (Jude 20-21) 

İncil gerçek bakanları, gerçek İncil öğretilerini kelime vaaz ve tahammül değil, 
değiştirmek için olduğunu göstermektedir: 

Sözlerini aktarayım! Sezon ve sezon dışında hazır olun. . Onlar, ses doktrin 
tahammül olmaz zaman gelecek için tüm nın sabırlı ve öğretim 3, exhort, 
azarlama ikna ama onlar kaşıntı kulakları vardır, çünkü kendi arzularına 
göre, kendileri öğretmenler toplayacaklar edecek, 4 ve gerçeklerden uzak 
onların kulaklarını dönecek ve masallar. 5 kenara açık olması Ama her şeyde 
dikkatli olun, bakanlık yerine, bir müjdeci çalışmalarını yapmak, 
rahatsızlıkları tahammül. (2 Timothy 4: 2-5) 

Hristiyan kilisesinin temel doktrinlerinin Bazı İbraniler 6 bulunur: 1-3. Ölü ve ebedi 
kararın dirilişi, mükemmele doğru gidiyor, ellerini üzerine koyarak, tövbe, vaftiz 
olmak üzere bu doktrinler şimdi Tanrı'nın Sürekli Kilisesi tarafından verilmektedir 
esas olarak elçiler ve ilk Hıristiyanlar tarafından öğretildi. 

İsa Kilisenin Philadelphia bölümü hakkında öğretilen şey fark: 

... Için ... Philadelphia ... 8 kilisenin ... biraz gücü, My sözünü tutmuş olması, 
ve benim adını inkar değil ... 11 Bakın, ben çabuk geliyorum! Kimse tacını 
alabilir, ne var sarılın. (Vahiy 3: 7,8,11) 

İsa bir İncil gerçekleri tutmak ve kendilerini Tanrı'nın sözüne aynı bağlılığı yok 
başkaları tarafından yanıltılmış izin gerektiğini öğretiyor. Tanrı'nın gerçek Kilisesi 
gerçek inanç karşı gitmek kilise konseyleri kabul İncil gerçekleri hızlı değil tutmak 
için, ne de çünkü erkeklerin işi vazgeçmesi olduğunu. 21. yüzyılda,bu en iyi yaptığı 
gerçek Hıristiyan kilisesinin Philadelphia kısmının kalıntısı (bölüm 4 Bazı detaylar 
için bakınız). 
Havari John şey fark: 

Hayatın Sözünü konusunda biz ele sahip biz üzerine baktım gözümüzün, ve 
bizim elleriyle gördük biz duyduk başında, gelen olanı - 2 hayat tezahür ve 
biz gördük ve tanıklık ve size beyan Baba ile oldu ve bize tecelli oldu sonsuz 



hayat - bu hangi 3 gördük ve biz de bizimle arkadaşlık olabileceğini, size 
beyan duydu; ve gerçekten bizim burs Baba ile ve Oğlu İsa Mesih. 4 Ve biz 
sevinç dolu olabileceğini size yazmak bunlardan beraberdir. (1 Yuhanna 1: 
1-4) 

John o baştan öğrendiklerini öğretti söyledi dikkat edin. Gerçek şu ki değiştirmek 
için değildi. 
Elçi Yuhanna İsa'nın öğretisinde, devam etmek için, uymayı öğretti: 

Kim transgresses ve Tanrı yoktur Mesih'in öğretisine uymayan. Mesih'in 
doktrininde uymaktadır O Baba'yı ve Oğul'u hem de sahiptir. (2 John 9) 

Bir İncil çelişen doktrinler ile değiştirerek değil o doktrininde uyar.  

Havari Yuhanna ayrıca sadık ve sadık olduğu iddia edenlere arasındaki fark 
hakkında rapor: 

Küçük çocuklar, bu son saattir; . ve Deccal olduğunu duymuş gibi onlar 
bizden dışarı gitti 19 hangi biz son saat olduğunu biliyorum, şimdi bile birçok 
Mesih karşıtı gelmiş, geliyor, ama onlar bizi değildi; onlar bizi olsaydı için, 
onlar bizimle devam edecekti; ama onlar bunların hiçbiri bizi olduğunu, 
apaçık yapılabilir diye dışarı çıktı. (1 Yuhanna 2: 18-19) 

Havari Yuhanna sadık olanların onun öğretilerini ve uygulamalarını takip olurdu, 
ama vardı o Mesih karşıtı bu uygulamalara devam edeceğini yazdı dikkat edin.  

Greko-Romalılar tarafından kaybolmuş orijinal Hıristiyanlığın pek çok uygulama 
olmakla birlikte, belki de Havari John uygulamaları ve öğretilerinden ilk 
belgelenmiş değişikliklerden biri Fısıh tarih ve gözetilmesi ile ilgisi var burada 
araya girdi edilmelidir . Bu, çeşitli Greko-Romen kiliseleri erken 2. yüzyıldatanıtılan 
bir değişiklik oldu ve tartışmalara (Eusebius'un 'Church History, Kitap V, Bölüm 23-
24) neden oldu. 
Onlar (14 inci reddedenler toplu bir Pazar geçiş) İsa, Havari Yuhanna, ve tarihsel 
yaptığı çeşitli diğer sadık kilise liderleri olarak Nisan 14 th Fısıh tutmak 
içinreddetti. Erken 2. yüzyıla gelindiğinde, Smyrna Kilisesi Tanrı'nın Piskopos 
Polikarp "çok" "sahte doktrini" olduğu sonucuna vardı ve o makyaj / 
değersiz(Filipililer için Polikarp Mektubu) olarak inanç anılacaktır. 

Erken 3. yüzyılda, Greko-Romalılar birçok Antakya Kilisesi Tanrı'nın Piskopos 
Serapion bir "yalan konfederasyonu" (Caricus ve ponticus için Serapion 
enEpistle) olarak adlandırılan şey haline geldi. 
Greko-Romen kiliseleri Polycarp ve Serapion kendi hem (ve Serapion görünüşte 
sadakatsiz Greko-Romen liderleri tarafından Antakya'da 
geçti) iddiarağmen, gerçeklik, onlar (ve sadakatle ecclesiastically ile ilişkili olanlar) 
Allah'ın Kilisesi'ne düzenlenen olmasıdır ve Greko-Romen değil doktrinler. 



Sadakatsiz kiliseler tarafından birçok değişiklik olmasına rağmen, bilim adamları 
genellikle Havari Yuhanna 14 th Fısıh tuttu katılıyorum. Bu nedenle, bu bir doktrin 
kolayca Havari John uygulamaları ve onunla birlikte olanlarda devam başarısız 
olanlardan kutsal dinledi olanlar, anlatmak için bir yoldur. Putperest imparator 
Konstantin, daha sonra konuyu zorla zaman Pazar olarak değiştirildi Fısıh tarihi 
evrensel karar oldu. Konstantin, gerçek bir Hıristiyan değildi. O herhangi bir sözde 
Hıristiyan inancının vaftiz olmasaydı bile, o kendini yatıyordu piskopos ilan ve 
Konstantin o mezarın bir güneş tanrısı tipi gömüldü ölünce MS 325 yılında İznik 
Konseyi sonuçlandırılacaktır Pazar Fısıh sorunu zorladı . İncil'deki uygulamaya 
sadık kalmak isteyenler onu ya da onun Kurulu'nun kararının dinlemek olmaz.  Aynı 
zamanda birçok İznik sonra öldürüldü almıştı. 
 
Tarih boyunca, iki temel grup, orijinal inanç düzenlenen bir olmuştur iken iddia 
ama vermedi diğer önemli bir. 

Ne Apostolik arkaya 'dersiniz? 3. yüzyılın başından civarında, daha sonra Roma 
destekli Tertullian havarilerin bağları iddia iki grup (Smyrnaeans ve Romalılar) 
(Tertullian en Liber de praescriptione haereticorum. Bölüm 32) yazdı, ancak 
bunlardan sadece biriydi ve kalmıştır sadık ve diğer değildi.  Bir grup (Thraseas için 
Polycarp için Havari John, vb yoluyla) Smyrna onu iddia ettiği diğer Roma arkaya 
iddia ve. 

Bildiğim kadarıyla Apostolik arkaya gider gibi, doğru Kilisesi Kardinaller bir College 
ne de pontifex maximus sahip hakkında İncil'de hiçbir talimat olduğunu fark 
etmek önemli olabilir. Bunların her ikisi de putperestliğin kalıntılarıdır. Kardinaller 
Koleji resmen 11 yüzyıla kadar teşkil etmediğine ise Katolik 
Ansiklopedisi göre, başlık Pontifex Maximus geç 4 yüzyıla kadar Roma piskoposlar 
tarafından kabul edilmedi. Roma şimdi üst liderini seçmek için ne yapar? Sadece 
orijinal imanın bir parçası değildi. 

İncil Tanrı'nın bir üst insan lideri ile çalışmak eğilimi olmadığını gösterirken, bu 
lider yağı ile yağlanmış olan biridir (1; Timothy 4:14; 5:22; 2 Korintliler 1:21 2 
Timothy 1: 6) ve kim liderlik gösteren meyveler (:;: 1-07 Ocak Timothy 15-20 Mart 
Matta 7) gösterir. Belki de o orijinal havarilerin doğrudan arkaya vardı erken 
çağdaş kayıtlar arasında kanıtlayabilirim Tanrı'nın tek gerçek Kilisesi olduğunu 
belirtmek gerekir. Hatta Jerome Elçi Yuhanna Polycarp Smyrna (Jerome De Viris 
Illustribus. Bölüm 17) rütbesi belirtti. Greko-Romen Peter ve Linus ve Clement 
konusunda çelişkili raporlar hakkında kendi talepleri için geç 'efsaneler' güvenmek 
eğilimindedir artı doktrinleri değişti. Apostolik arkaya ve orijinal Hıristiyan kilise 



inançları hakkında çok daha fazla detay ücretsiz kitapçık, Tanrı'nın Kilisesi Sürekli 
Tarihi yer almaktadır. 

 

Tanrı'nın Kilisesi Havari zaman John İncil Knew 

 

Hangi Hıristiyan lider Yeni Ahit'in son kitabı yazılmıştır zaman İncil'in tüm kitapları 
biliyordu? 

Eh, mantıksal Havari Yuhanna olacaktır. Sadece ölmek orijinal Havariler son 
olmuştur inanılıyor, o da Vahiy Kitabı'nda (: 9-19 Vahiy 1) dahil olmak üzere İncil 
son birkaç kitap, yazılı olduğuna inanılıyor.  

Orijinal havariler hala hayatta iken onlar Hıristiyanlar bizzat yazılı olarak bilmek 
için gerekli bilgi sağlayabilir. Ama niyet (08:16 bakınız İşaya) Hıristiyanlar ruhen 
tam olması için İncil yeterli olma sona ereceğini olduğunu fark: 

Tüm Kutsal Allah'ın ilhamı tarafından verilen ve her iyi iş için donatılmış 
Tanrı adamı tam olabilir doğruluk, 17 öğretim için, düzeltme için, reproof 
için, doktrin için karlı olduğunu. (2 Timoteos 3: 16-17) 

Olmaz kutsal onları (bkz İşaya 08:16) mümkün olan en erken zamanda biliyoruz 
üzerinde gerçekten onun doktrinleri dayandırır Hıristiyan kilisesi? Yoksa Greko-
Romen kiliseleri yaptığı gibi konuyu tartışmaya insanca-toplanan kilise 
konseylerinin yüzyıllar alacağını? 

 

Tarihsel Kanıt ve Sorunlar 

 

Havari Yuhanna (aynı zamanda Smyrna Polycarp olarak da bilinir) onun adını 
Polycarp bir öğrenciye "kanunları" geçtiğini söylüyor Harris Fragmentsolarak 
bilinen antik bir belge yoktur. Polikarp (onun adını Yunan) Yahudi değildi ve 
muhtemelen ikinci yüzyılda Tanrı'nın gerçek Kilisesi'nde en etkili Gentile 
oldu. Muhtemelen yıllardır bir çift daha sonra ölümüne kadar (Kudüs Yahuda, son 
Yahudi Bishop / Papaz kaybetti) 135 AD en etkili gerçek Hıristiyan lider oldu.  

Filipililer için Polikarp Mektubu alıntılar ya da Yeni Ahit (Yeni Ahit Kutsal 
Açıklamalar ile Filipililer 



için Polikarp Mektubu. Apologetics, Haziran 2008Trinity Dergisi) tüm 27 kitap 
ima etmektedir. Kardeşi Onesimus, Sardis Melito (Polycarp bir halefi) gönderdiği 
bir mektupta, doğrudan ve dolaylı olarakTanrı'nın Sürekli Kilisesi'nde biz hala 
kullanmak Eski Ahit'in 39 kitap listelenir. Ve Melito listesinde Roma ve Doğu 
Ortodoks Katolik kiliselerinin artık kullanıma sözde deuterocanonical kitapların 
herhangi birini içermez. 
Orada esasen erken 2. yüzyılda Kudüs'te sadık Hıristiyanlar Yeni Ahit tamamını 
veya bir kısmını olduğunu bildiren bir Arap belge de, ancak Mesih'in az sadık Roma 
destekleyen profesör vermedi VE onlar dışı dayanıyordu olduğunu -inspired 
kitaplar (Yeni Kaynak, 1966 göre Hıristiyanlığın erken yüzyıllarda Pines 
S. Yahudi Hıristiyanlar). 
Patmos Havari Yuhanna zaman Tanrı'nın Kilisesi (Vahiy 1: 9) Smyrna (ikinci yüzyıl) 
Polycarp kadar Küçük Asya (geç birinci yüzyıl) kutsal tüm Canon vardı.Oysa, Greko-
Romen kiliseleri kendi İncil'den yüzyıllardır kitaplar ve genellikle dahil olmayan 
kanonik olanları tartıştılar. Sadece Greko-Romen doğru Yeni Ahit Canon ile gelip 
nihayet başardık Küçük Asya ve (Church of God bazı dahil) Kudüs'te olanlar ile 
danıştıktan sonra oldu. 
Gerçek Hıristiyan kilise en erken başından itibaren tüm Canon bilmiyor 
istiyorsunuz? 

Daha önce çeşitli Roma listelerde dayanıyordu olduğu gibi Roma'da geldi reform 
Protestanlar, onlar başladığında da 16. yüzyıla kadar bunların kanunları 
sonuçlandırmak vermedi. Ne Roma Kilisesi tam Trent 16. yüzyıl Konseyi dek Canon 
sonuçlandırmak etmedi. Trent Konseyi kabul edilen kitaplar gibi Jerome (onların 
kilisenin bir doktor) olarak erken liderlerinin, gerçek kutsal olarak kabul etmedi 
Eski Ahit kitaplarını dahil. Ne mevcut Protestanları ne Tanrı'nın gerçek Kilisesi'nde 
bizler kutsal olarak kabul ederim. 
Daha fazla bilgi için, Allah'ın Sürekli Kilisesi İncil Haberler Kehanet dergisi kutsal 
kanonizasyon hakkında daha fazla detay açıklayan 2013 yılında iki belgelenmiş 
makaleleri yayınlanmıştır. Bu dergiler Edebiyat sekmesi düğmesi altında, 
www.ccog.org web sitesinde bulunabilir. 
 

Gerçek Kilise Tanrılığın Hakkında gerçek bilir 
 

Gerçek Hristiyan kilisesi her zaman Baba, Oğul ve Kutsal Ruh inanmıştır. İlk 
Hıristiyanlar İncil Baba öğretir anlaşılmaktadır (örneğin John 6:27; Koloseliler 2: 2) 
ve Oğul (örn Yuhanna 20: 28-29; Koloseliler 2: 2) idi tanrısal varlıklar (Koloseliler 2: 
9) ve Kutsal o Ruh Baba (örneğin Matta 10:20) ve Oğul (Filipililer 1:19) gelen 
Tanrı'nın gücü oldu. 



Spirit'in kişiliğin ilişkin: (9 Koloseliler 2 Romalılar 1:20) 381 AD, Greko-Romen 
resmen Tanrılık farklı bir görünüm benimsemiştir. Bazı Greko-Romen önce Spirit'in 
"kişilik" inanıyordu rağmen, çoğunluğu en azından bu "Doğu'da,"  Katolik 
Ansiklopedisi göre, bu ne, hatta birkaç yıl önce üçlü kabul etmemişti.Bu Greko-
Romalılar büyük bir çoğunluğu kabul ettiğini bir doktriner bir değişiklik oldu. Teslis 
doktrini de (esasen de Roma İmparatorluğu'nun inanç olarak daha sonra revize 
Greko-Romen iman karar) zulmeden İmparator Theodosius bir fermanıyla 
tarafından uygulamaya konuldu. 
 

Gerçek Kilise hukuksuzluk-Tanrı'nın Yasasını Onayladı öğretin Vermiyor 
 

Eski Ahit'te, Tanrı'nın kanunları O'na ve sadık (: 1-8 Tesniye 6) arasında bir işaret 
olacağını yazılmıştır. Bazı Protestan liderler On Emir ile uzak yapıldı olduğunu 
öğretmek olsa da, bu İsa'nın, peygamberlerine, ne de erken Hıristiyanların 
konumu değildi. 
İsa 'tares' (yabani otlar) düşman (: 37-40 Matta 13) tarafından kardeşler arasında 
dikilmiş olacağını uyardı. İsa sadakatsiz ortadan sonra (Matta 13:42) 
"kanunsuzluk" (Matta 13:41) pratik ama olacağını öğretti. İsa öğrettiği başka bir 
şey dikkat edin: 

"Bana diyor herkes, 'Ya Rab, ya Rab' cennet krallığı girer, ama o cennette 
Babamın iradesini kimin. 22 O gün birçokları, 'Ya Rab, Rab Bana diyecekler, 
biz var değil, senin adınla peygamberlik Adınız şeytanları kovmak ve Adınız 
birçok mucizeler yapmış '23 ve sonra ben, onlara ilan edecek' sizi 
hiçtanımadım,?!, kim pratik kanunsuzluk bilmiyordum Me yola ' (Matta 7: 
21-23) 

İsa açıkça "Rab" O'na çağrı ve hatta O'nun adına mucizeler yapmış iddia ki çok 
öğretim, ama O bunu yaptı, ama yola "kanunsuzluk" uygulanan olanların 
söylerdim yani. Böylece, doğru kehanetler ve kendilerini şeytan şeytan kovma, 
olmayan sadık gruplar bazen onları olduğu gibi odaklanmak işaretler değildir.  

Havari Pavlus "kanunsuzluk gizemi" zaten onun gün başladığını bildirdi (2 
Selanikliler 2: 7) ve insanlar onları itaatsizlik almak için "boş sözlerle" aldanmamak 
gerektiğini (Efesliler 5: 6). Tanrı'nın yasalarının birçok açıdan söz konusu 
olduğunda "sır" (çevrelerindeki onlar nedeni) Greko-Romalılar tarafından tezahür 
eder. 
Tanrı'nın gerçek Kilisesi Tanrı'nın kanunu (: 1-3 1. Yuhanna 5) onadı. Bu itaat ise, 
bol esenlik ve üretken bir tam hayat da dahil olmak üzere, çok iyi insanlığı 
getireceğini Tanrı, hareket yasaları ayarlamak olduğunu öğretir.  



Tanrı'nın gerçek Kilisesi Allah'ın kanunu ortadan kaldırmış değil, ancak "yüce" ve 
İsa Mesih'in (: 17-48 Matta 5) tarafından "onurlu" (İşaya 42:21) yapılmış ve 
genişletilmiştir görmemektedir. 
Tanrı'nın gerçek Kilisesi İncil neler öğrettiğini öğretir:  

Senin sözün ayaklarımın bir lamba Ve yol bir ışıktır. (Mezmurlar 119: 105) 

Benim dil Tümünü emir doğruluk vardır için, senin kelime konuşmak 
zorundadır. (Mezmurlar 119: 172) 

Gerçek kilise Tanrı'nın On Emir'in hukuk insanlığa O'nun en büyük hediyelerinden 
biridir ve O'nun emirlerine doğruluk olduğunu öğretir. Onları tutmak sevgisini 
yansıtır. "Şimdi buyruğun amacı sevgidir" (1 Timothy 1: 5). 

Tanrı'nın yasasına etrafında gerekçeli: Greko-Romen kiliseleri bazı onların 
militarist "Hıristiyanlığın" kabulü ve diğer kanunsuz doktrinler aracılığıyla bu, 
inanmak iddia ederken, onlar eski Farisiler (3-9 Matta 15) gibi, var uygulamaları ve 
buna aykırı gelenekleri onaylamaz. 
Vaftizci Yahya (Luka 03:14) ve İsa (Yuhanna 18:36) bu çağda askeri katılımı karşı 
öğretti. Tüm gerçek bilginler erken Hıristiyanlar cinsel savaş katılmayacağını 
biliyoruz. Antakya Theophilus Hıristiyanlar bile şiddet spor izlemek karşı yazdığı 
iken böyle Sardis Melito Tanrı liderlerinin Kilisesi, buna karşı 
yazdı. Tanrı'nın Sürekli Kilisesi hala militarist katılımı ve bu çağda kasıtlı şiddet spor 
izlemek karşı öğretir. 
Askeri katılımın ölümünden bir yüzyıl içinde, Roma Bishop ve aziz Hippolytus 
tarafından MS 3. yüzyıldan gibi geç olarak mahkum olsa da, Greko-Romen kiliseleri 
bu noktada değişti. Dini Haçlıları savaşan mücadele isteyenlere 1095 AD Papa 
Urban II kararnameleri kapsamında "günahları remisyon" sunmak için daha sonra 
şimdiye kadar gitti. 
İsa (Yuhanna 4:24) "Tanrı Ruh ve O'na kulluk edenlere ruhu ve gerçeği ibadet 
etmeliyiz" dedi. Oysa, Greko-Romalılar tapınılıyor çeşitli putlara ve simgelerin 
kullanılmasını onaylamaz. On Emir (Çıkış 20: 4-6) 2. yüzyılda Sardis Melito yaptığı 
gibi ve Havari Yuhanna (1 Yuhanna 5:21) buna karşı uyardı. 
İbranilerin Kitap yedinci gün Sabbath Hıristiyanlar için (İbraniler 4: 1-9) emretti 
olduğunu teyit rağmen, çevresinde Hıristiyanlık nedeni çoğu ikrar eden.  

Havari Pavlus Şeytan'ın bakanları aldatıcı "doğruluk bakanları" kendilerini 
dönüştürmek için (: 14-15 Şubat Korintliler 11) görünür olacağı uyarısında 
bulundu. 
Kilise tarihi, ve İncil dışında, bu yüzden yapanlara pek çok aldatıcı başarı olduğunu 
göstermektedir. 
 

Gerçek Kilise işkenceci Asla Zulüm, ama oldu 



 

İsa ve Havari Pavlus gerçek Hıristiyanların zulüm olacağını (:; 10:23; 2 Timothy 
03:12 10-12 Matta 5) öğretti. O Greko-Romen kiliseleri kendi tarihinin zulümleri 
karşı karşıya olduğu doğru olmakla birlikte, onlar da genellikle fiziksel zalimler 
olduğunu gerçek Hıristiyan kilisesi farklıdır.  

(Bunların bir parçası olduğu iddia sapkınlar ve mürtedler olabilir gerçi) tarih 
boyunca Tanrı'nın gerçek Kiliseler olmayan militarist fiziksel zalimler 
organizeolmamıştı. 
Bu neden yardımcı: İncil "Gizem Büyük Babil" (4-5 Vahiy 17) şehit aziz kanıyla 
sarhoş olduğunu öğretir. İncil yedi tepeli tabanlı "Gizem Büyük Babil" Allah'ın 
kınadığı bir kutsal ittifak dünyaların hükümetlerle dolaşmış olduğunu öğretir (bkz 
Vahiy 17: 1-9,18; 18: 1-10). 
Çünkü bedensel Roma ve diğer liderlerle uzlaşı, Greko-Romen kiliseleri sadece 
tarih boyunca çeşitli ekonomik eziyetleri uygulamaya, onlar da İsa ve O'nun 
orijinal takipçileri aynı uygulamaları tutmak için öldürülen gerçek Hıristiyanlar gibi 
Şabat (Acts tutmak gibi, vardı 13: 13-15; 18: 4; İbraniler 4: 9), biblically kirli etler 
kaçınarak, ve 14 Nisan'da Fısıh tutmak. 
Protestan 'reformcular' da vardı insanlar bebek vaftiz olmayan İncil uygulama 
karşı kim öldürdü. 
Greko-Romen Ayrıca Roma sonunu temsil dikkate alınarak, Greko-Romen din 
adamlarının pagan elbise itiraz, idoller / simgeler / haç kabul etmeyerek, böyle 
Uluhiyetten hakkındaki gerçeği gibi orijinal İncil doktrinleri tutarak İncil kutsal gün 
tutmak için Hıristiyanları zulüm Allah'ın krallığını öğretim olmayan İncil'deki itiraz 
'gizini' ve İsa Mesih'in bin yıllık saltanatı öğretim, Babylon -zaman. 
Aynı zamanda aslında Greko-Romen ahir tekrar yapacağız öğretmek Greko-Roman 
'özel kehanetler' olduğunu unutmayın ilgisini çekebilir. 

Tanrı'nın gerçek Kilisesi uzun Tanrı'nın hizmet yapıyor iddia olanlar tarafından 
zulüm gördü. 2-4: İsa Yuhanna 16 bu konuda uyardı. 
 

Dışa ziynet ve Görünüş 
 

Kilise tarihçileri orijinal din adamları (diyakozlarla / büyükleri / bakanlar / 
presbyter / piskoposlar / gözetmen) şimdi Roma ve Doğu Ortodoks, Katolik din 
adamları tarafından kullanılan bu gibi benzersiz bir tanımlayıcı giysilerin türünü 
giymek olmadığını biliyoruz. 
Orijinal Hıristiyan liderler normal insanlar gibi giyinmiş. O çok farklı diğerlerinden 
daha giyinmiş değildi olarak: İsa, Kendisi, Yahuda (43-46 Mark 14) tarafından 



işaret edilmesi vardı. Biri bir Hıristiyan lider uygun giyinmek için beklediğiniz süre 
(bkz Matta 22: 11-14), erken liderler halktan çok farklı elbise yoktu.  

Greko-Romen din adamları genellikle güneş tanrısı Mitra için rahipler giydi giysi 
türü giyerler. Onlar 4. yüzyılda putperest İmparator Konstantin tarafından 
etkilenmektedir (Mitra takipçisi oldu ve hatta onun sözde dönüşüm sonra sikkeler 
üzerinde Mitra 'imajını koymak) edilinceye kadar elbise Bu tür, Roma ve Doğu 
Ortodoks tarafından kabul edilmedi. 
Ne Protestan bakanlar hakkında? Peki, bazı, Anglikanlar (İngiltere Kilisesi) gibi 
birçok, Greko-Romalılar gibi giysi aynı tür giymek. 

Ve diğerleri? Eh, çok sayıda bakan giymek beyaz yakalı İncil'den gelmedi. Modern 
ters beyaz yaka 19. yüzyılda icat edilmiş bildirildi olsa da, güneş rahipler, en 
azından kadar geri M.Ö. 1000 olarak bazıları sürümü giydi iddia edildi 
Tanrı'nın kiliselerinde bakanlığı do Greko-Romalılar gibi birçok rahip yaka 
giymeyin. 
Ne kilise binaları hakkında? 

İlk özel olarak inşa Hıristiyan kilise binası Burada 70s AD tahrip Yahudi tapınak 
tuğladan Kudüs'te inşa bunun bir 4. yüzyıl mozaik temsilidir anlaşılmıştır: 

 
Kudüs'ün Batı Tepesi üzerinde Tanrı'nın Kilisesi Mt. adlandırılan Zion 

 

Yukarıdaki bina 1. yüzyılda inşa ve zamanında Yahudi sinagogları benzer baktım 
inanılıyor. Ama haçlar, dikilitaş, ya da Steeples içermiyordu: Bu güvenlik için 
korkuluklar (8 Tesniye 22) vardı. 

İsa dirildi sonra haçlar, en az 150 yıldır Greko-Romalılar tarafından kabul 
alamadım. Terimleri sık sık 'çapraz' ve 'çarmıha gerilmesi "olarak İncil'de yanlış 
tercüme aslında orijinal Yunanca sırasıyla' kutup 've' dan darbeleri, 'demek.  



Steeples, dikilitaş gibi, bir fallik sembol yanı sıra pagan güneş tanrıları için bir 
sembol oldu. Bir Hıristiyan binanın bu tür semboller ekleme Tanrı'nın insanlara (: 
29-32 krş Tesniye 12) için uygun olacaktır. Gerçekten Tanrı'nın Kilisesi olanlar 
binalarda bu tür semboller koymayın. 

Aynı zamanda Greko-Romen kilise binaların canavarlar kullanımı için de 
geçerlidir. Gargoyles uzakta kiliseden kötü ruhları korkutmak için 
söylenir. 12 thyüzyıl, Clairvauxlu Katolik aziz Bernard olarak putperestlik onlara 
karşı konuşan ünlü oldu (Notre Dame Katolik Katedrali gibi) henüz birçok ünlü 
binaları onlara gargoyles var. 
Ibadet uygun süslü yerler için bir yer var olabileceği gibi (örneğin 1 Krallar 6), 
burada söylemek isterim kurgusal bir hikaye vardır. "Indiana Jones" filmlerinin 
birinde, birkaç kişi İsa'nın iddia Onun son Fısıh (bkz Luka 22:20) sırasında dışarı içti 
fincan için aradılar. Bir sahne sayısız bardak bir tablo gösterdi. Aynı zamanda geldi 
ve çalıştı insanların çeşitli iskeletler gösterdi yanlış fincan olarak, film göre yanlış 
fincan seçme ve ölümle sonuçlanan ile ayrılmak başlayan. Kurşun karakter, 
Indiana Jones, süslü ve sade hem de bardak, seçimi gördükten sonra, pahalı 
görünen bir pick up başladı. Daha sonra ", etkisi bir şey ifade İsa marangoz ve 
Müritleri balıkçılar idi. O mücevherli altın fincan vardı hiçbir yolu yoktur. "Yani, 
Indiana Jones pahalı fincan indirdi.Daha sonra film göre sağ fincan ucuz 
görünümlü fincan, aldı ve yaşadı. 

Benim açımdan? 

Indiana Jones hikayesi kurgu olmasına rağmen, gerçek hayatta, bazı insanlar Allah 
dışa ile hükmetmezse değil net yapar, Eski ve Yeni Ahit hem vb binalarda dış 
görünümü, televizyon sunumlar, elbise, üzerinde çok fazla önem insan gibi 
görünüm (1 Samuel 16: 7; Matta 7: 21-23, 23: 27-28) yapmak. O özellikle iyi bir 
konuşmacı (2 Korintliler 10:10) değildi: Havari Pavlus açıkça o Tanrı tarafından 
seçilmiş (10-18 9 Elçilerin) rağmen belirtti. Ve Yeremya (Yeremya 1: 6): Aynı Musa 
(10-14 Exodus 4) gerçek oldu. Paul, Musa, Yeremya tüm iyi yazılarında için bilinir. 

Hıristiyanlar haklı gerçeği (2 Timoteos 2:15) sözünü bölmek için teşvik ve Allah'ın 
kriterleri (bkz 2 Timoteos 3:16), ve dış görünümü (2 Corinthians olan (John 5:39) 
kutsal kriterlere güveniyor 10: 7-11), sadakatle gerçeği konuşma ve hangi kim 
olduğunu belirlemek için çalışırken gerçek Hristiyan kilisesi. 
 

Gerçek Kilise Tanrı'nın Krallığı Gerçek İncil'i vaaz 
 

İsa, Tanrı'nın Krallığı gospel vaaz geldi: 



Tövbe ye ve gospel inanıyorum: İsa Tanrı'nın, 15 krallığının gospel vaaz Ve 
zaman yerine getirilir, ve Tanrı'nın Egemenliği eli 
olan, diyerek, Celilegirmiştir. (Markos 1: 14-15, KJV) 

İsa krallığının gospel inanmak Onun takipçileri bekleniyor. O benzetmelerle bu 
konuda konuştu (örneğin Matta 13: 3-50; Markos 4: 2-12; Luka 13: 20-21) gibi 
birçok bu çağda Tanrı'nın krallığının sırlarını (Mark 4 anlamak hazır değildi: 11; 
Matta 13: 10-11). 
İsa takipçileri de krallığın müjdesi ilanı ile yer olacağını öğretti:  

Ve Egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanık olarak bütün dünyada 
duyurulacak, ve son o zaman gelecektir. (Matta 24:14) 

Sana emrettiği her şeye uymayı onlara öğretin Baba adına Oğul ve Kutsal 
Ruh, 20 onları vaftiz, Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim 
olarakyetiştirin; İşte ben, hatta çağın sonuna kadar, her an sizinle 
birlikteyim. (Matta 28: 19-20) 

Tanık olarak dünyaya Tanrı'nın Krallığı gospel vaaz biz krallık mesajla tüm ulusları 
ulaşmak anlamına gelir. Ve Tanrı (Yuhanna 06:44) çağırır yanıt verebilir olanlar 
için, biz sonra İsa buyurduğu bütün öğretmek için çalışıyoruz. 
O'nun dirilişinden sonra, İsa, Tanrı'nın krallığının hakkında öğrencilerine öğretti:  

O da kırk gün boyunca ve Tanrı'nın krallığı ile ilgili şeyler konuşan onlar 
tarafından görülmesini çok şaşmaz deliller ile çektiği acılar, sonra Kendisi 
hayatta sundu. (Elçilerin İşleri 1: 3) 

Elçiler sonra Tanrı'nın Krallığı gelen dünya hükümeti aynı mesajı (örneğin 19 
Elçilerin: 8) olduğunu vaaz, hala Tanrı'nın Sürekli Kilisesi yapar. Krallığının gospel 
vaaz geçmişte zulmü getirdi ve ayrıca Matta 24 (sayısız kitaplara göre önümüzdeki 
zulüm tetikleyecek: 9-14; Markos 13: 10-13; bakınız Luka 21: 12-19; Daniel 11: 28-
35). 
 
Gerçek ve özgün gospel mesajı bugün okutulacak biridir:  

Ben başka bir değil, farklı bir gospel, 7, çok yakında O'ndan Mesih'in lütfuyla 
sizi kimin aradığını uzak dönüm olduğunu hayret; ancak bazı kim üzülmene 
ve Mesih'in müjdesini çarpıtmak istiyor. 8 Ama biz, ister gökten bir melek, 
size vaaz var olandan size başka bir müjde vaaz bile, onu melun 
olsun. 9 olarak biz bu yüzden şimdi herkes aldığınız olandan size başka bir 
müjde vaaz eğer, tekrar ediyorum, daha önce söylediğimiz, onu melun 
olsun. 10 Ben şimdi Tanrı, insanları ikna ya da yapmak için mi? Yoksa 
insanları mı hoşnut etmeye mi? Hala erkekleri memnun eğer, ben Mesih'in 
bir kölesidir olmaz. (Galatyalılar 1: 6-10) 



Birçok gelenek ve erkeklerin tercihleri farklıdır olarak birçok krallığın müjdenin 
mesajını öğretmek olmaz. (: Vahiy 5;; Matta 06:10 11-12: 9-10; 20: karş Luka 19 4-
6) İsa dünya üzerinde kural tekrar geliyor ve (O'na kutsalları için İşaya 40 ödül 
getirecek : 10; 62:11). 

Yerine İsa Krallık gospel hakkında öğretti öğretim Ne yazık ki, pek çok yerine 
çoğunlukla İsa'nın kişinin kendi sürümü hakkında öğretmek Bazı yanlışlıkla fikir 
olduğunu tanıtmak. (Ücretsiz kitapçık Tanrı'nın Krallığı İncil de bakınız) uluslararası 
işbirliği yeryüzünde barış ve refah getirecektir. 

Ayrıca, birçok 'bir sürümüne çevirmek için insanlara söylüyorum Mary'-o da yanlış 
bir müjde (: 6-9 Galatyalılar 1)' dir. (Joel 2:13; 26:20 Elçilerin) İncil Allah'a açmak 
için öğretir, ve kilise tarihinin erken Hıristiyanlar açmak, ne de İsa'nın annesi 
Meryem (Ayrıca ücretsiz kitapçık, Süren Tarihi bkz tapınılıyor olmadığını bize 
gösteriyor Tanrı'nın Kilisesi). 

 

Gerçek Kilise Büyük olması gerekiyordu oldu? 

 

Roma Katolik Kilisesi Hıristiyanlığın iddia bağları olan büyük kilisesidir. Bazen 
olarak kendine atıfta rağmen "Tanrı'nın Kilisesi," onun büyüklüğü kanıtı Tanrı'nın 
gerçek Kilisesi olduğunu? 

Ya da nispeten küçük gruplar küçük bir grup ve / veya toplama aslında doğru 
kilisenin devamı olabilir? 

21. yüzyılda, İsa'nın gerçek kilise son derece dünyanın siyasi sahnesinde yer alan 
önemli bir oyuncu dünya tarafından hor veya olurdu?  

Eh, İsa ve Havariler gerçek kilise küçük olacağını öğretti:  

Size krallık vermek için Babanız iyi zevk için, küçük sürüden korkma. (Luka 
:32) 

İşaya ayrıca ilgili İsrail haykırıyor: "İsrail çocuk sayısı denizin kumu gibi 
olacak olsa da, kalıntı kaydedilecektir 28 Lord yapacak Çünkü O, işi bitirmek 
ve doğruluk kısa kesecek için. yeryüzünde kısa çalışma (Romalılar 9: 27-28). 

Öyle olsa bile, daha sonra bu şu anda lütuf seçime göre bir kalıntısı 
vardır. (Romalılar 11: 5) 



İsa, özellikle en çok yıkıma yol açan geniş bir yol gider olarak sadece bir kaç bu 
çağda (20:16 13-14 Matta 7) sonsuz yaşam için yol bulmak olacağını öğretti. Aynı 
zamanda birçok (Luka 13:24) girmek isteyen, ancak bulmak olmaz öğretti.  

Müminlerin çok küçük bir vücut doğru ve en sadık kilise olabilseydi, Tanrı başta 
kilise çağında nispeten az aracılığıyla çalıştığını mantıklı değil? Çoğu professing 
Hıristiyanlar görünüşe gerçeğini şüpheliyim. 

(John 6:44 6-9 Zekeriya 4) ve (Zekeriya 4:10) "küçük şeyler gün nefret" 
kehanetinde olduğu gibi, pek çok Allah nasıl çalıştığını gözardı.  

 

Gerçek Kilise bir şehir kalır ki? 

 

Gerçek Hıristiyan kilisesinin merkezi gibi Roma ya da Konstantinopolis olarak bir 
şehirde kalması oldu? Çoklu milyonlarca öyle görünüyor. 

Oysa, Havari Pavlus'un göre, bu imkansızdı. O (bir Protestan ve kutsal iki Katolik 
çevirileri aşağıda gösterilmiştir) yazdıklarını dikkat edin: 

Burada biz hiçbir devam şehir var, ama biz gelip bir ararlar. (İbraniler 13:14, 
NKJV) 

Biz burada kalıcı bir şehir var: ama biz (İbraniler 13:14, Rheims NT) gelecek 
olanı aramak. 

Burada bizim için hiçbir daimi şehir yok; biz olmak henüz biri 
arıyor. (İbraniler 13:14, New Jerusalem Bible, NJB). 

Açıkça Paul gelecek olan şehir kadar Hıristiyanlar için kalıcı bir şehir olmaz 
olduğunu öğretiyor (Vahiy 21 "Yeni Kudüs": 2). Böylece, Paul Roma da dahil olmak 
üzere hiçbir insan şehir, müminler için sürekli bir karargah 'kent olabileceğini 
öğretiyor. 

Yeni Ahit'e göre, gerçek doktrin (1 Timothy 04:16; 2 Timoteos 3: 14-16; 
Galatyalılar 2: 5; Koloseliler 1: 21-23; Jude 3; Elçilerin 14: 21-22) ve kardeş sevgisi 
(filadelphia orijinal Yunanca, İbraniler 13: 1), bir coğrafi konum, devam etmek 
gerekiyor. Tanrı'nın Sürekli Kilisesi orijinal apostolic doktrinleri ile devam etti ve 
Philadelphian aşkı uygulamaya gayret etti. 



Bize İsa konumu ile ilgili kilisenin gelecekteki liderlik öğretti ne daha bakalım:  

ve sen benim adını bütün insanlara iğrenç olacak, ama sonunda Allah'a 
sebat eder diye, o kaydedilmiş olacaktır 23 Ve onlar başka içine kaçmak, bu 
şehirde size eziyet eder zaman. (Matta 10: 22-23, DRB) . 

Sen evrensel benim adımdan ötürü sizden nefret edecek; ama sonuna kadar 
dayanan herkes kaydedilir 23 onlar, bir kasabada zulüm sonraki 
sığınmak durumunda.; onlar sizi zulmettikleri ve eğer başka sığınırım. Adam 
geliyor ben size gerçeği, Oğul önce İsrail kasaba yuvarlak gitmiş 
olmayacak. (Matta 10: 22-23, NJB) 

Hıristiyanlar sebat ve inanç devam etmek. (Haçlı Seferleri Bunu sağlamak 
yardımcı) İsa henüz gelmedi ve İsa bunu ifade beri Filistin'de olmuştur ne 
Hıristiyanlar bu coğrafi bölgedeki tüm şehirleri ile takip edilmiştir. Bu nedenle, İsa 
açıkça Filistin alanında olanlar daha fazla şehirler atıfta bulundu. ( "İsrail 
kentlerinin" ile bu James başına 1 yurtdışında dağılan İsrail kabileleri içerir:. 1 ve 
sadece yaygın Hıristiyanlar sığınmak için İsrail ya da Filistin denilen bölgede 
olanlar) 

Bu nedenle, İsa ve Havari Pavlus öğrettiği dayalı olamazdı gerçek Hıristiyan kilisesi 
yakın 2.000 yıl Apostolik arkaya kalıcı bir şehir iddia kiliseler. Oysa, tarih Tanrı'nın 
gerçek Kilisesi'nin merkezi Kudüs'te aslen yüzyıllar boyunca değiştiğini gösteriyor 
beri (Elçilerin İşleri 2) muhtemelen çeşitli yerlere Avrupa'ya Smyrna Efes 
Antakya'ya (11:26 Elçilerin) (çeşitli şehirler) 'de Kuzey Amerika'da, bu tür  (şu anda 
Kaliforniya Beş Şehir bölgesinde dayanır) Allah'ın SürekliKilisesi gibi bir grup gerçek 
Hıristiyan kilisesi olabilir bir işaretidir. 

Böylece, bir "sürekli şehir" bu eksikliği başka bir yerde Roma, Antakya, Kudüs, 
İskenderiye, Konstantinopolis, ve multi-yüzyıl sürekliliğini iddia eden kilise 'görür 
Gregoryen' sözde ortadan kaldıran bir 'kanıt' da. 

Belki de İncil özellikle yedi tepe üzerinde oturur 'büyük şehir' (: 9, 18 Vahiy 17) 
kınadığını belirtilmelidir. Roma ve Konstantinopolis California Beş Şehirler bölge 
değil gibi burada 'Yedi tepeli' şehirler, olarak kabul edilir. 

 

Şabat tutulması öğretti ve Devam Was 

 



Pazar gibi Hıristiyanlık hareket ikrar eden çoğu Hıristiyanlar için dinlenme günü 
olmasına rağmen, o hiçbir İncil'de öğretilir. Pazar, kendisi, putperest hükümet 
yetkilileri ve pagan güneş tanrısı ibadet ile uzlaşmalar yoluyla professing Hıristiyan 
dünyasına girdi. 

Eski Ahit yedinci gün Sabbath Allah'a ve O'nun insanlar (: 13-18 Exodus 31) 
arasında bir işareti olduğunu öğretir. 

Ama ne Yeni Ahit hakkında? ; 17 13-15, 42-44: yanı sıra Havariler ve sadık (13 
Elçilerin: Yeni Ahit açıkça İsa (;; 6 13:10 6 Luka 04:16, 21) olduğunu göstermektedir 
1-4; 18 :; 4 İbraniler 4: 9-11)) İngilizce takvimlerde Cumartesi denir yedinci gün 
Şabat (tuttu. 

Bazı ibadet bu gün değiştirildi ve Hıristiyanlar için kalmaya yönelik olmadığını 
söylemek rağmen, Yeni Ahit kendisi aslında (bir Protestan ve iki Roma Katolik 
çeviriler aşağıda gösterilen) ile ne öğretir dikkat edin: 

 

10 herkes için de Tanrı'nın dinlenme girer bize, bu nedenle, bu dinlenme 
girmek için her türlü çabayı yapalım Allah onun 11 den yaptığı gibi, kendi 
çalışmalarından aittir;., Daha sonra, Tanrı'nın insanlar için bir Sabbath-
dinlenme kalıyor hiç kimse itaatsizlik onların örneğini (: 9-11, Yeni 
Uluslararası Sürüm İbraniler 4) aşağıdaki düşecek şekilde. 

Tanrı onun ardından yaptığı gibi hala, bu nedenle, yedinci gün, senin işten 
sonra dinlenmek için dinlenme yeri girmek için 10 yılından bu yana,Tanrı'nın 
insanlar için, ayrılmış dinlenme gerekir. 11 bize, daha sonra ileri tuşuna 
burası girmek için Let dinlenme, ya da biraz sizin inanmak ve kaybedilecek 
ret Bu örnek kopya olabilir (İbraniler 4: 9-11, NJB). 

.. Allah bize bu geri kalanı içine girmek için bu nedenle acele 
edelim onun 11 den olduğu gibi bu nedenle Tanrı'nın insanlar için bir 
sabbatisme orada bırakılır onun geri kalanı girilir Kendisinden 10, aynı 
zamanda candan, eserlerinde dinlenmiş; Herhangi bir insanın diye 
incredulity aynı örnek düşmek (İbraniler 4: 9-11, 1582 Domini Anno Orijinal 
ve True Rheims Yeni Ahit). 

Tarih Sabbath-keeping emperyal yetkilileri ve erkeklerin konseyler tarafından 
kınamasını rağmen, tarih boyunca tutuldu göstermektedir. Erken yüzyıllarda 
Sabbath-keeping Küçük Asya, Afrika, Avrupa ve Asya'ya Kudüs'te orijinal kilise 



yayılmasını Sabbath tutma yüzyıllar boyunca meydana gelmiş belgelenmiş ve en 
geç 1600'lerde daha Batı Hemispheres geldi edilir. 

(: Şekil 4 bu Sabbath kalan yedinci gün ile ilgilidir İbraniler 
4) Sadece 21. yüzyıla kadar Sabbath tutmaya devam kilise Yeni Ahit göre Tanrı'nın 
insanlar için gerçek kilise olabilir. 

Birçok bugün Kutsal Kitap bu konuda ne öğrettiğini anlamıyorum nedenlerinden 
biri belli çevirmenler kasıtlı İbraniler 4 bulundu Yunan 
vadelisabbatismos (ςαββατισμóς) mistranslated olmasıdır: 9. Ayrıca (18. yüzyılda deği
ştirildi) Challoner versiyonu olarak bilinen Rheims Yeni Ahit değişen sürümü, 
olduğu gibi Protestan KJV ve NKJV onu tercüme ediyor. Her üç İncil'de 'geri kalanı' 
olarak tercüme (katapausin olarak dönüştürülmüş) farklı bir Yunan 
terim vardır oysa ', geri kalanı' olarak kelimesini 
tercüme ediyor. Sabbatismos açıkça tüm itiraf edecek bir 'Şabat-geri kalanı' ve 
dürüst bilim adamları ifade eder . Çünkü mistranslations ve bugün çoğu yedinci 
gün Şabat özellikle İncil'de Hıristiyanlara emrettiği olduğunu fark yoktur.  

 

Kutsal Günler ve Kurtuluş Tanrı'nın Planı 

 

Genesis 1:14, yeryüzünde belli ışıklar yapılan belirtmektedir (güneş ve ay gibi) İsa 
iddia henüz birkaç kutsal gün / dini festivaller (Tanrı'nın Sözü Çeviri),kapalı 
işaretlemek için onları tutmak. 

Tanrı'nın bayramlar ve kutsal toplantı davetleri tüm Levililer 
kitabının 23. bölümünde İncil'de yer almaktadır. Onlar Sabbath, Pesah, Mayasız 
Ekmek, Pentecost, Trumpets Bayramı, Kefaret Günü, Çardak Bayramı Günleri ve 
Son Büyük gün yedinci gün vardır. Birçok modernler onları aramak isterken 
"Yahudi," Aslında İsa, O'nun öğrencileri ve onların erken sadık takipçileri sakladı 
olmasıdır. Böylece, Tanrı'nın Sürekli Kilisesi'nde kişiler tarafından tutulur.Bu İncil 
Kutsal Günler birinci ve ikinci İsa'nın gelişi ve yardım gösterisi Tanrı'nın kurtuluş 
planı doğru etmektedir. 

Birçok modernler İlk Hıristiyanlar beklenen gerçekleştirmek için sürpriz olacak 
neredeyse tüm şimdiye kadar kaydedilmiş ve Allah'ın sonsuz krallığının bir parçası 
olacağını yaşayan. Böyle Lyon Irenaeus, İskenderiye Origen, Nyssa Gregory ve 



Milan Ambrose olarak bile erken Greko-Romen destekçileri bu doktrinin en 
azından bölümlerini öğretti. 

Bu doktrin 'kayıp' olduğunu aklın bir parçası daha az ve Greko-Romalıların daha az 
düzgün onlar 2. yüzyılda Fısıh değişti sonra özellikle, İncil kutsal günler devam 
edeceğini oldu. Neredeyse tüm kutsal günler Ortodoks Piskopos John Chrysostom, 
(Fısıh İncil tarihini tutmaya devam cesaret isteyenler için ölüm cezası ilan) 
İmparator Theodosius, hem de geç 4. yüzyılda Laodicea Konseyi yaptığı gibi 
tarafından mahkum edildi . Gibi daha önce o yüzyılda putperest İmparator 
Konstantin tarafından Tablolar yanı sıra zulümler, "Bize o iğrenç Yahudi kalabalık 
ile hiçbir ortak atalım," aynı zamanda bir rol oynamıştır.  

Kurtuluş planının bilgi kaybı için diğer bir nedeni 5. ve 6. yüzyıllarda Origenism 
kınanması oldu. Origen (hatta onun kurtuluş anlayışları içinde) çok kusurları vardı, 
onun öğretilerine değil kaydedilir veya bu çağda incorrigibly kötü olanlar için 
kurtuluş için bir fırsat dahil. Araf Roma Katolik doktrini (Doğu Ortodoks ve 
Protestanlar Araf kabul etmedi ama) Origenism kınandı süre sonra olmayan bir 
İncil alternatif olarak kabul edilmiş gibi görünüyor.  

Geleneksel olarak, Roma Kilisesi ve Protestan kiliseleri artık tek kurtuluş günüdür 
öğretmek eğilimi var ve hepsi (Hades / cehenneme sonsuza dek yanacak bu çağda 
kayıtlı olmasa da mevcut ekümenik ve dinlerarası hareketleri bu olabilir gidiş ile 
değişiklik). Doğu Ortodoks uzun bu konuda çekinceleri vardı, ve Tanrı beyaz taht 
kararında (bkz Vahiy 20: 11-13) zamanında insanlığın geri kalanından çok 
kurtarabilecek belirtmiştir (Florovsky G., ancak belli olmayanson şey ve son 
olaylar. C. 1979. Misyoner Broşür # E95h Kutsal Koruma Rus Ortodoks Kilisesi. Los 
Angeles). Kesinlik Ortodoks olmaması için neden bir parçası onlar gerçekten kutsal 
kutsal günler tutmak ne de onlar Hıristiyanlar için olduğu gerçek anlamını 
anlıyorum kalmamasıdır. Insanlık için Tanrı'nın Kutsal Günler yardım resim 
Tanrı'nın planları. 

Tanrı'nın Sürekli Kilisesi'nde Biz İsa, öğrencilerine ve bu Smyrna ve Sardis Melito of 
Polikarp tuttu Tanrı liderleri Gentile alan Kilisesi olarak sadık takipçileri aynı İncil 
kutsal gün tutun. 

İncil'deki kutsal günleri tutulması kurtuluş ve zarafet Tanrı'nın gerçek planının 
gerçek Hıristiyanları hatırlatıyor. Tanrı'nın Sürekli Kilisesi kutsal günlerin her (ayrıca 
bkz Tanrı Kutsal Günleri veya Şeytani Holidays Uymalı ücretsiz kitapçık?) Tanrı'nın 
kurtuluş planı ile kravat nasıl anlar 



İncil açıkça İsa Fısıh kuzu bizim için feda öğretir ve biz o mayasız ekmek (1 
Korintliler 5: 7-8) ile bu bayram tutmak için. Biz Mayasız Ekmek yardım resmin 
Günleri hayatımızın dışında günahı ve ikiyüzlülüğü koymak için çalışıyoruz (bkz 
Matta 16: 6-12; 23:28). 

Eski Ahit'te ve firstfruits gün (Number 28:26) Hristiyan önemi vardı: Hatta Greko-
Romen kiliseleri Hamsin, aynı zamanda hafta bayram (15-16 Levililer 23) olarak 
adlandırılır farkındayız. Hıristiyanlar olmak firstfruits fikri Yeni Ahit'in (James 1:18) 
olarak teyit edilir. Eski İsrail'de Bahar daha küçük bir hasat ve Güz büyük bir hasat 
oldu. Bahar Kutsal Gün Hamsin, doğru anlaşılması zaman, Tanrı sadece kurtuluş 
için bazı şimdi çağırıyor resmi (1; Corinthians 1:26; Yuhanna 6:44 Romalılar 11:15) 
yardımcı olan bir büyük hasat (Yuhanna 7 sonradan geliyor: 37- 38). 

Genel olarak, Greko-Romen kiliseleri Güz meydana İncil kutsal gün 
tutmuyorum. Yaptılar, onlar daha iyi fark edebilirsiniz toprak ve Vahiy bölümlerde 
8 ve 9 ve 11 yedi borazanlar aracılığıyla İsa Mesih'in dönüşü Trumpets resim 
Bayramı Tanrı'nın geliyor cezalandırmak müdahalelerin olduğunu: 15-19. Greko-
Romen kiliseleri genellikle Vahiy trompet bu konularda (bazı alegorik olarak bu 
trompet bakınız) ile yapmak zorunda olduğunu kabul ederken, onlar Trumpets 
İncille Bayramı gözlemlemek için hiçbir neden görmüyorum.  

Bir sonraki Güz kutsal gün Kefaret Günü. Hıristiyanlar Şeytan için bağlı olacağını, 
bu uzak bin yıl boyunca resim zaman Azazel keçi gönderme gördüm oysa,: Eski 
Ahit'te, bu gün Azazel keçi vahşi (1-10 Levililer 16) gönderilen bir törenle dahil 
dipsiz çukura bir bin yıl (Vahiy 20: 1-4). Bu o dönemde özendirmek ve aldatmak 
mümkün olmayacaktır demektir. 

Çardak Bayramı şeytanın hilesine (: 1-6 Vahiy 20) olmadan, insanlar Allah'ın 
kanunlarını tutacak İsa Mesih'in bin yıllık hükümdarlığı sırasında oluşacak maddi 
ve manevi bolluk resimleri. Bu Şeytan tarafından aldatılan bir dünyada şu anda 
neler olup bittiğini tam tersidir (Vahiy 12: 9). Şeytan aldatma Hıristiyanlık ikrar 
eden en yanlış bakanlar (: 14-15 2. Korintliler 11) tarafından yanıltılmış edilmiştir 
neden bir parçasıdır. 

İncil kutsal gün son (Levililer 23: 36b) sıklıkla Son Büyük Günü olarak Allah 
çevrelerinde Kilisesi'nde anılır. İsa üzerine öğretti dikkat edin: 

Geçen gün, bayram o büyük gün, İsa herkesin susayan ise, onu Bana gelip 
içelim "diyerek ayağa kalktı ve haykırdı. 38 Kutsal kalbi dışarı, dediği gibi, 
bana iman O diri su ırmakları akacaktır. " (Yuhanna 7: 37-38) 



Bu kurtuluş için bir fırsat olmadı herkes gerçekten bu fırsat olacaktır, ve neredeyse 
tüm bu teklifi kabul edeceğini Son Büyük Gün yerine getirilmesi ile. 

Neredeyse şimdiye kadar yaşamış bütün insanların kaydedilecektir!  

İncil gerçeği nedeniyle Tanrı'nın sevgi, İsa FOR ALL DIE geldi, yani: 

Tanrı bu yüzden O, O'nun sadece kim Tanrı dünyayı yargılamak için dünyaya 
Oğlu göndermek vermedi için O'na yok ama sonsuz hayat. 17olmamalıdır 
inandığını, çocuk edindi verdi dünyayı sevdim, ama bu O'nun aracılığıyla 
dünya olabilir kaydedilir. (Yuhanna 3: 16-17) 

Yani seven Tanrı göreceli az veya dünya için ölmeye Oğlu gönderdin?  

Sık sık Yuhanna 3:16 alıntı Protestanlar, dünya kaydedilmiş olabileceğini ancak 
şimdiye kadar yaşamış büyük çoğunluğu sonsuza azap içinde 
yaşayacaktıröğretmek eğilimindedir. Olduğu kurtuluş planının türü olduğunu her 
şeyi bilen ve ile geleceğini aşk bir Tanrı? İncil şimdi herkesin kaydedilebilir fikrini 
destekliyor mu? Değilse, bu adil mi? 

Allah her şeyi bilen ve tüm güçlü ve (1 Yuhanna 4: 8,16) aşk olduğundan hiç ebedi 
azap yaşadı, Allah en mahkumdur olurdu? 

Yok hayır. 

Kesinlikle Allah gerçekten çalışıyor bir planı olması yeterli akıllıca olacaktır.  

Romalılar 9: 14-15 şöyle der: 

Ben merhamet olacak herkese merhamet eder "Ne o Musa'ya diyor 
ki 15 Kesinlikle değil!? Tanrı ile var kötülükten mı? Sonra diyelim", ve ben 
merhamet olacak herkese merhamet sahip olacaktır. " 

Tanrı'nın bu çağda kurtuluşu için Eski Ahit'te İsrail kısmını seçti biliyoruz ve birkaç 
varsa, diğerleri. Hepsi olacaksa, nasıl sevgidir? 

İncil, birçok kasten bu yaşta (: 37-40 Yuhanna 12) kör edildiğini öğretir. (;: 16-18 
İşaya 42 krş Yuhanna 9:41) bu çağda kör olanlar hala bir fırsat var. Ayrıca dikkat 
edin: 

Yine 24 ... Bu insanlar arasında muhteşem bir iş yapacak anlayış gelecek ruhu 
içinde yanıldı da kim Bunlar, Ve doktrin öğreneceksiniz şikayet 
edenler.(İşaya 29: 14,24) 



Tanrı (Romalılar 2:11) ile hiçbir taraflılık yoktur. "Bizim Tanrı'nın sağladığı 
kurtuluşu görecektir yeryüzündeki bütün uçları" (İşaya 52:10) olarak herkes için 
bir fırsat olacaktır. 

Orada hangi kaydedilebilir genellikle insanlara cennet altında tek isim (4:12 
Elçilerin) ve İsa Mesih (Elçilerin İşleri 04:10) 'dir. Insanlığın en İsa hakkındaki 
gerçekleri ve "tüm insanlar Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir" duymadım 
beri (Luka 3: 6), tüm kurtuluşa ermesi için bir fırsat olacaktır (İşaya 52:10, 56: 1) 
ücretin bu yaş veya yaş (:;: 29- 30 Luke 13 31-32 krş Matta 12) gelecek. Bu, 
gelecekteki yaşı (anda gerçek Hıristiyanların Vahiy 20 başına ilk diriliş yetiştirilir 
gibidir: 5-6), ikinci diriliş sonra gelir ve beyaz taht kararın süresi (Vahiy 20: 11-12) 
içerir. İşaya (Yeşaya 65:20) yanı sıra, Roma ve Ortodoks Katolik aziz Irenaeus, gelip 
bu belirli bir yaş yaklaşık bir yüz yıl uzun olacağını öğretti. 

Yeni Ahit Havari Pavlus İncil'deki kutsal gün gözlemlenen olduğunu 
göstermektedir (:, 27 6,16: örneğin, 20 18:21 Elçilerin 9; 1 Korintliler 5: 7-8). Paul 
İncil'deki ayinler (: 20-23 1 Korintliler 10) ile pagan uygulamaları içeren kınadı. Paul 
kendisi Yahudilerin tutmak için gerekli tüm uygulamaları tuttuğu hayatının sonuna 
belirtilen (Acts 28: 17-19). Bu Levililer 23 listelenen tüm kutsal günleri dahil etmek 
zorunda kalacaktı. 

Ve hepsi İncil'deki kutsal günler tutmuyorum: o Mesih'i (1 1 Corinthians 11) taklit 
olarak bir kural olarak, Greko-Romen kiliseleri onu taklit etmeye Havari Pavlus'un 
öğüt takip etmeyin. 

Bunun yerine, Greko-Romen kiliseleri çeşitli pagan tanrılarına dışa ziynet Hıristiyan 
olduğunu iddia ile "paketlenen" (Satürn, Mithras, Pan, İştar, Diana, Strenua, Janus, 
vb) ayrılmış gün tutmak eğilimindedir. Tarihin gerçekleri Noel, Pazar, Sevgililer, 
Paskalya, Meryem yükselişini, vb tutmadığı erken gerçek Hıristiyanları kanıtlamak  

Putperestlikle gerçek Hıristiyan kilisesi ödün misiniz? Değilse, neden en çok ödün 
grupları Hıristiyanlığı doğru temsil ettiğini düşünüyorsunuz? Sözde Hıristiyan 
gruplar İsa ve havarilerin yaptıklarını uygulamalarını takip edecek?  

Kesinlikle Greko-Romen-Protestan olanlar. Ne tür (onlar Reformasyon öncesinde 
iddia henüz Protestanlar ile sapkın öğretilerin bir sürü paylaşmak) İsa (İncil ek 
kitaplar ekledik) Son Gün Azizleri İsa, Baptistlerin Kilisesi, Mesih Yahudiler gibi 
diğer gruplar (İsa Mark 7 mahkum benzer erkeklerin geleneklerini öğretmek 
Kimden: 6-13), ve (İsa Mesih'in tanrılığını inkar) Yehova Şahitleri. 



O haklı, şu anda "Philadelphian Hıristiyanları" orijinal inanç için mücadele etmek 
ve muhtemelen kabul edilebilir iddia başlayabilir Kutsal Günleri tutmak sadece 
dini tatil gününe Kilisesi Allah'ın gruplar. 

 
Dayanıklıdır ve Ekümenik ve Dinler Arası Hareketleri Kınadı 

 

21. yüzyılda birçok dini ve siyasi liderler ekümenik ve dinlerarası hareketleri 
tanıtıyoruz. (Vahiy 17 ve dünyanın siyasi liderlerini içeren sahte "Gizem Babil" 
inanç: ekümenik hareket tüm p Hıristiyan inançların Tanrı'nın önünde eşittir 
rofessed dikkate almak çalışır, henüz İncil hakkında yanlış bakanlarını (14-15 Şubat 
Korintoslular 11) uyardı : 1-9). İsa uluslararası bu çağda birlik, ancak bölünme 
(Luka 00:51) getirmek için gelmedi. Hıristiyanlar kehanette Babylon kaçmak için 
vardır (; 6-7; Zekeriya 2 Vahiy 18: 4) ve dünya tarafından lekesiz olması (James 
1:27). 

Daha fazla liderleri de bu temelde tüm dinler Tanrı'nın önünde eşit olduğunu ima 
etmeye çalışır bir dinlerarası birlik de dahil olmak üzere, ekümenizmi 
tanıtıyoruz. Sadece herhangi bir (: 10-12 Elçilerin 4) kaydedilebilir o İsa'nın adı ile 
olduğu gibi bu apaçık bir yalandır. Birlik amacıyla, vb doktrinlerini ödün hilekar ve 
yanlış: Lanetli deceitfully Rabbin çalışır kim o (Yeremya 48:10). 

Ekümenik / dinler dini birlik teşvik olanlar Eski ve Yeni Ahit, hem inanç gerçek 
birlik İsa döndürür sonrasına kadar meydana DEĞIL olduğunu öğretmek olduğunu 
fark görünmüyor: 

Hepimizin Mesih'in dolgunluk boy ölçüsü, mükemmel bir adam, kader birliği 
ve Tanrı Oğlu'nun bilgi gelene kadar. (Efesliler 4:13) 

"Siyon Ey kızı söyle ve sevin! Çünkü işte, ben geliyorum ve ben aranızda 
yaşayacak," Rab 11 "O gün birçok ulus Rab katıldı edilecektir. Diyor ve onlar 
Halkım olacaktır. .. ve ben Sonra Lord konak sana Beni gönderdi bilecek 
aranızda 12 yaşayacaktır ve Rab Kutsal Topraklarda Onun miras olarak 
Yahuda ele alacak ve tekrar Kudüs'ü seçecek (Zekeriya 2.: 10-12) 

Tek gerçek inanç var Uyarı: 

Tek vücut ve tek Ruh size çağrı biri umuduyla çağrıldı gibi, vardır; 5 tek Rab, 
tek inanç, tek vaftiz, tüm 6 tek bir Tanrı ve Baba, her şeyden ve tüm yoluyla, 
ve size tüm. (Efesliler 4: 4-6) 



Yani BİR inanç Tanrı'nın gerçek Kilisesi Hıristiyan inanç, bazı tehlikeye, dinler, İsa 
yok edeceğini ekümenik, Babil mishmash (Vahiy 17) (bkz Vahiy 19) 'dir.  

Bildiğim kadarıyla gerçek Hıristiyan birlik, İncil İsa dönene kadar Tanrı'nın Kilisesi 
(bakınız Vahiy 2 & 3) bölünmeler olacağını gösteriyor.  

Tanrı'nın Sürekli Kilisesi'nde biz kadar (bakınız Romalılar 0:18), mümkün olduğunca 
anlamına gelmez Tanrı'nın gerçek Kilisesi eşdeğer olarak tüm dinleri düşünün, 
gerçek tüm taraflar arasında samimi ilişkiler olması gerektiğine 
inanıyoruz ederken Hıristiyan inancı. Biz de İsa'nın örneğini takip ve İncil dışında 
geleneğe daha güvenenlerin ihbar edecek (Markos 7: 9-13). 

 

İşaretler, Kanıtları ve İpuçları 

 

Özetle, burada o kadar gerçek Hıristiyan kilise belirlemeye yardımcı işaretler, 
deliller ve ipuçları bir listesidir: 

1. dolayısıyla İncil (: 3- 9 krş Matta 15) karşı olan doktrinleri eklemedi 
erkeklerin gelenekleri üzerinde Tanrı sözünü koyar ve. 

2. (örneğin 20:28 Elçilerin, 1 Timoteos 3: 5) İncil adı "Tanrı'nın Kilisesi" 
kullanır. 

3. (: 27-32 örneğin 5 Elçilerin) bile zulüm tehditleri altında, orijinal inanç 
(Jude 3) için ciddiyetle sürüyor. 

4. tarihi boyunca onun kutsal öğretiler İzler (bkz 1 Yuhanna 2: 6). 

5. Nisan  (Matta 26:18 5 Levililer 23)  14 Nisan'da Fısıh tutar. 

6. kitap Havari Yuhanna zamanından beri İncil'in bir bölümünü hangi bilinen 
Has (bakınız 2 Timoteos 3: 16-17; Vahiy 1: 9-19; 22: 18-19; İşaya 08:16). 

7. Tanrılık hakkındaki gerçeği öğretir (Romalılar 1:20; Koloseliler 2: 2,9).  

8. öğretir ve Tanrı'nın sevgi dolu yasalarını tutar (1 Yuhanna 2: 4). 

9. Bu dünyada (; Luka 03:14 John 18:36) cinsel savaş katılımı Karşı.  



10. zulüm, ama Has asla fiziksel persecutor (Yuhanna 15: 20-21; 18:36 
bakınız). 

11. dini elbise veya bina (: 29-30 krş Tesniye 12) açısından putperestliğin 
dışa ziynet kabul etmemiştir. 

12. krallığının tam gospel (;: 19-20 28 Matta 24:14) vaaz. 

13. (Romalılar 11 Luka 12:32: 5; bakınız Vahiy 14: 1-9) "küçük sürü" mı. 

14. Birden fazla kurşun şehirlerde (İbraniler 13:14) ve Vahiy Fasıl 2 ve 3 yedi 
kiliseden yoluyla fiziksel konumunu izler. 

15. İncil Sabbath işareti vardır (Exodus 31:13; İbraniler 4: 9). 

16. İsa Mesih aracılığıyla Kutsal Günleri aracılığıyla resimdeki gibi Tanrı'nın 
kurtuluş planını anlar (1 Korintliler 5: 7-8; 01:18 James) 

17. pagan tatil (: 20-22 1 Korintliler 10) gözlem karşı öğretir. 

18. bitiş zamanı ekümenik Babylon ile uyum olmaz (Vahiy 13: 4-10; 18: 4) 

Sadece Tanrı grubunun bir dini tatil gününe Kilisesi tüm bu kriterleri 
karşılar. Greco- Roma kiliseleri gerçekten Tanrı'yı ya da Tanrı'nın planı 
anlamıyorum ne de gerçek Hıristiyan kilise temsil ediyor. 

 

3. Yeni Ahit Zamanlar sırasında Ne Oldu? 

 

Italik bu açılış paragrafı ve italik kapanış paragrafı dışında, bu bölümde Tanrı 
yazar Dr. Herman Hoeh geç eski kilisesi tarafından yazılmıştır ve 1985 Dr Hoeh 
yayımlandı gerçek Hıristiyan kilisesine ne onun take verir Yeni Ahit'te kez ve 
genellikle Versiyonu İncil gerekçe sadakatsiz kiliselerin yükselişi. 

İsa (Matta 16:18) "Ben benim kilise inşa edecek" dedi.  Tüm dünya için - Tanrı'ya 
getirilen çok mesaj - vaaz ve O'nun İncil'i yayınlamak için görevlendirildi bir kilise, - 
O inşa yaptı. 

Ama ne biz bugün bulacağız? Farklı ve belirtmiş kiliselerin yüzlerce bütün her 
doğruyu öğretmek için professing henüz çelişen ve tüm diğerleri ile belirtmiş, 
erkekler tarafından kurulmuş. 



 

Kehanet Kilise 

 

Çoğu insan gerçek bugün Kilisesi büyük büyümek için hızla olduğunu varsayalım 
iken, dünya üzerinde güçlü bir etkiye uygulamakla bu daha iyi bir dünya yapmak, 
dünyanın uygarlık stabilize etkisi olma, güçlü bir organizasyon haline, aslında 
Mesih hiçbir Onun Kilisesini kurdu Bu amacın. Onun bir kilise için yaptığı son dua, 
İsa dua etti: 

. "Ben onlar için dua dünya için dua yok ... Kutsal Baba, onlar biz gibi ... Onlara 
senin sözünü verdik biri olabilir, sen Beni verdik kimseler Adınız yoluyla tutmak ve 
onlar dünyanın olmaması nedeniyle dünyanın I dünyanın dışına götürmek 
gerektiğini dua yok. Ben dünyanın değilim gibi, onlardan nefret etti, ama sen kötü 
biri onları tutmak gerektiğini söyledi. onlar değil dünya, ben (Yuhanna 17: 9-16) 
"değil, dünyanın değilim gibi. 

Bu dünyaya yabancı olan - - Mesih için büyükelçiler - henüz hiç dünyanın olmanın 
O'nun Kilisesi olanlar bu dünyada yabancı ve yabancı olarak tarif edilmektedir. 

Dağınık - Tanrı'nın Bu gerçek Kilisesi zulüm oldu. "Onlar Me zulüm varsa, onlar da 
sizi eziyet edecek," O'nun öğrencilerine İsa (Yuhanna 15:20) söyledi. (II Timothy 
03:12) "sıkıntı çekeceksiniz Mesih İsa'ya tanrısal yaşama isteği olan herkes". 

Gece İsa çarmıha gerilmek üzere ele geçirildi, O, "Şöyle yazılmıştır:" Ben Shepherd 
vuracak, ve koyun dağınık olacak ' "dedi (Markos 14:27). O, Çoban, çarmıha 
gerildiği sonra, "koyun" - Onun Kilise - dağınık olmak vardı. 

Daha önce aynı akşam, İsa (Yuhanna 16:32) O'nun öğrencilerine, "Sen dağınık 
olacak" demişti. 

Bu zulüm ve saçılma erken başladı. Uyarı Elçilerin 8: 1: ". Büyük bir zulüm Kudüs 
oldu kiliseye karşı ortaya çıkan O zaman, ve hepsi elçiler hariç, Yahudiye ve 
Samiriye bölgelerinden dağılmış edildi" 

Hiçbir yerde tek gerçek kilise bu dünyada etkisini uygulamakla, büyük ve güçlü 
hale gelmelidir herhangi kehanet yoktur. Aksine, İsa (Luka 00:32) "küçük sürü" 
denir. Hor, zulüm, dünyanın dağılmış - dünyadan ayrı ... 



O Kilisesi tarihinin çok okumamıştır. Hatta tarihçiler nereye doğru Kilisesi aramak 
için bilinen asla - onlar gerçek Kilisesi ne olduğunu bilmiyorum için. 

 

Geniş çoğunluk aldattı 

 

Öte yandan, dünyada bütün kehanetler apostasy, aldatma ve bölme önceden 
haber. 

İsa dünyaya gelmek için ilk olay önceden haber - büyük aldatma - climaxing, 
günümüzde artık sadece önde, büyük sıkıntı içinde.  

(: 4-5, Yetkili Sürüm Matta 24); "Dikkatli," O ". Ve birçok aldatmak zorundadır Ben 
Mesih değilim, diyerek, hiç kimse sizi aldatmasın birçok benim adımla gelip 
olacaktır için" dedi. 

Dikkatlice Uyarı: Bu aldatılmak kim kaç, ama çok değil oldu. Gerçek Hristiyan 
olmak kim kaç oldu! 

Dedi İsa bu aynı durumu resimde: "Geniş kapı ve geniş yıkıma götüren bir yoldur 
ve dar kapısı ve zor yaşam yol açar yoludur Çünkü onun tarafından gitmek kim 
çoktur, ve. onu bulanlar az (: 13-14 Matta 7) "vardır. 

Yani, dünyanın inandığı değil değil mi? Muhtemelen bu duydun ve varsaymak 
gelmiş değil. Ama İsa söyledi. Bu nasıl dünya haline gelmiştir aldattı! 

Şeytan, bu dünyanın tanrısı olarak İncil'de resmedilmiştir. Işık meleği olarak - O bir 
şeytan olarak, görünür, ancak bir tanrı olarak. Ve Vahiy 12: 9, sen okumak "bütün 
dünyayı aldatan Şeytan." 

Evet dünyaya Mesih vaaz - Evet, pek çok İsa'nın Mesih olduğunu ilan, İsa'nın adına 
gelirdi. Ve yine de, farkında olmadan, dünyayı aldatan. 

 

Havariler ne olacağını biliyordu 

 

İsa Kendisi, doğrudan talimat elçiler, kendi bakanlığı kapanışında oluşmaya 
başlayacak inanç kalkış ilgili Kilisesi uyardı. 



Nadiren 20 yıl İsa, Pavlus'un çarmıha gerildikten sonra, onun ilk ilham 
mektuplarından birinde, yanlış vaaz veya havarilerin olmak purporting sahte 
mektuplar tarafından aldatılmak değil Hıristiyanlara uyarıda: "Hiç kimse hiçbir 
şekilde sizi aldatmasın ; uzağa düşen ilk gelmedikçe gelmeyecek [İsa uluslar kural 
dönecektir insan işlerine Tanrı'nın müdahalesi sırasında,] o gün "(II Selanikliler 2: 
3). 

Elçilerin 20: 29-30, Yahudi olmayanlardan öğretmen apostasy başlayacaktı 
açıklar. Onlara yerel cemaatleri üzerindeki sorumluluğu ile ilgili son bir mesaj 
sunmak için Efes'teki Kilisesi büyükleri (bakanları) toplandı.  "Için," Paul "Ben 
ayrıldıktan sonra vahşi kurt sürüyü esirgemeyen aranıza gelecek, bunu biliyorum. 
Ayrıca kendi aranızda adamlar sapık sözler söyleyen yükselecek" 
dedi. Neden? "Sonra kendilerini öğrencilerine uzakta çizmek için." Kendileri için bir 
kişisel aşağıdaki kazandırmak. Yeni mezhepleri başlatmak için! 

Bu iki ayetin tam önemini yakalamak mı? Paul Efes bırakacaktı hemen sonra, sahte 
bakanlar, koyun postuna bürünmüş kurt, Hıristiyanların bir av yapmak için yerel 
kilise cemaatleri içinde orada gelirdi, çünkü yaşlılar ya da bakanlar özellikle monte 
edilmiştir. Ve hatta kilise cemaatleri zaten bu büyüklerinden bazıları kendileri için 
bir takip güvenli İsa'nın öğretisini sapık olur. 

Evangelist Timothy talimat Pavlus "tüm nın sabırlı ve öğretim ile, azarlama ikna 
exhort zaman için onlar ses doktrin tahammül etmeyecektir zaman gelecek, ancak 
kendi tutkularına göre olacak." Ona talimat - ne lütfen yapmak isteyen - "... 
kendileri öğretmenler toplayacaklar olacak" - onlar duymak istediklerini vaaz 
edecek bakanları teşvik - "ve onlar gerçeği uzak kulaklarını dönecek ve masal 
kenara açık olması" (II Timothy 4: 2 -4). Bu elçiler ve misyonerleri gün oldu. Onlar 
gerçekten pişman değil çünkü ses doktrini tahammül etmedi, yaklaşık iki nesil 
sonra, erken Kilisesi yerel cemaatleri içinde fellowshipped ve bu nedenle Kutsal 
Ruh almadım kimin birçok. Roma İmparatorluğu saran edildi tasavvuf ve güneş 
ibadet cazip masal - Onlar para uğruna, masal vaaz ederek isteklerini memnun 
eden, followedteachers. 

Paul gentile doğumlu Selanikliler'e ikinci mektup yazdı, o "kötülük gizemi" 
hakkında onlara talimat olduğunu "dilediğini zaten çalışmak" (II Selanikliler 2: 7, 
AV). Uyarı: kanunsuzluk Öğretileri Paul gün iş yerinde idi. Roma dünyası eski güneş 
tapan gizemleri kaynaklanmıştır gizemli dinler ile doluydu.  

Birçoğu onların artışı sonrası İsa'nın adını ekleyerek bulundu. 



Jude mektubunda her Hıristiyan "aziz teslim herkes için bir kez iman uğrunda 
mücadeleye gereken öğüt dahil etmek zorunda kaldı. Bazı erkekler, uzun zaman 
önce bu kınama için işaretlenmiş kim, farkedilmeden dinsiz erkeklerde sızmıştır 
için, kim Bunlar Ruh "(Jude 3-4, 19) sahip değil, bölünmeleri sebep duygusal kişiler 
vardır .... çapkınlık içine Tanrı'nın lütfu çevirmek ve sadece Rab Tanrı ve Rabbimiz 
İsa Mesih'i inkar. Onlar kefaret değil, tövbe öğretti. 

Jude bu vaizler müminlerin vücuttan takipçilerini ayrılmış diyor. 

John mektuplarını yazdı zaman, o farkedilmeden ilk süzüldü de olanlar hakkında 
eklemek için bu üzücü bir not vardı: "Onlar bizden gitti, ama onlar bizi değildi; 
onlar bizden olsaydı, onlar devam edecekti Bizimle; ancak bunların hiçbiri bizi 
"(Yuhanna 2:19) olduğunu, onlar apaçık bir hale olabileceğini dışarı çıktı.  

Gnostikler denilen bu sayısız sahtekarlıkları rağmen, onların şu birkaç yüzyıl daha 
uzun sürmedi, onlardan sonra öğrencilerine uzak çizim, gerçek Kilisesi bıraktı.  

Gerçek Kilisesi sızmış bir daha da tehlikeli döneklik, ancak vardı. 

 

Gerçek Hıristiyanlar zorla 

 

Peter birçok yanıltılmış olacağını kiliseleri uyardı. Orada sapkınlıkları getirecek 
Hıristiyanlar arasında sahte öğretmenler vardı "ve kime gerçeğin yolu küfür olacak 
çünkü, onların yıkıcı yollarını takip edecek birçok" (II Petrus 2: 2). 

(: 15-16 II Petrus 3) istenenden daha Paul harfler başka bir anlam vermek için 
bükülmüş edildi. Bunun yerine başkalarının ilk yaptığı gibi, yerel cemaatleri 
bırakarak ve kendi mezhepleri oluşturabilen Ancak, bu sahte vaizler cemaatlerin 
içinde kaldığı ve yakında gerçek Hıristiyanları sınırdışı etmeye başladı. 

Gaius için elçi Yuhanna'nın mektubunda, okuruz. Ben gelirsem bizi kiliseye yazdı ", 
ama aralarında üstünlüğü için seviyor Diotrephes, almaz, bu nedenle, ben onun 
yaptıklarını akla arayacak "(III Yuhanna 9-10) olan o kötü niyetli sözlerle bize karşı 
prating yapar. ve bununla yetinmedi, kendisi kardeşleri almaz ve kilisenin dışına 
koyarak, isteyenler yasaklamaktadır. 

Yalnız gerçek Kilisesi oluşan gerçek Hıristiyanların, görünür, örgütlü cemaat 
söndürmek ediliyordu! 



Bunlar John "Bu nedenle, dünya bizi bilmiyor" dedi kime dağınık olanlar vardı (I 
Yuhanna 3: 1). 

Hıristiyan Tanrı Kilisesi dostluk içine süzüldü liderler tarafından uzak karşılanır 
ediliyordu adı Mesih'in adıyla, bu Mesih'in Müjde sanki onların yanlış öğretilerini 
'aşağıdaki içine birçok aldattı, yerel cemaatleri yakalanır ve. (Hoeh H. Neden 
Birçok Mezhepler. Good News dergisi, 1985 Mayıs)  

Gerçek Hıristiyanlar ve gerçekten sadık olmayan diğerleri arasındaki ayrımları 
hakkında daha fazla bilgi için, ücretsiz kitapçığına bakınız "Tanrı'nın Kilisesi Sürekli 
Tarihi." 

 

4. Tanrı'nın hangi Kilisesi En Sadık nedir? 

 

Tanrı'nın Kilisesi gerçek Hristiyan kilisesi olduğundan, tüm bu gruplar aynı 
mı? Orada (hatta dahil Roma Kilisesi) Tanrı'nın Kilisesi olduğunu iddia eden 
grupların puanları ve birçoğu en iyi Tanrı'nın Kilisesi Philadelphian kalıntısını temsil 
etme iddiasında. 

Nasıl bir karar vermeden ilgili gitmeli? Size yardımcı olmak için deliller, ipuçları ve 
işaretler var mı? 

Kesinlikle var. 

Allah insanları (Yuhanna 06:44) çağırır ederken, O da onlara seçimler yapmak için 
yeteneği verir. Ve Tanrı'nın sağ Kilisesi seçiminde çok önemlidir. Bu benim 
deneyimlerinden öğrendim bir şeydir. 

 

bazı Arka Plan 

 

Benim geç gençler, ben gerçek Kilise'nin gerçek adı "Tanrı'nın Kilisesi" yanı sıra bu 
kitapçıkta diğer deliller, ipuçları ve işaretler birkaç olduğunu fark etti.Ailemin 
evine dışarı hareketli bir kaç hafta içinde, ben bir Cumartesi günü düzenlenen bir 
"Kilise Tanrı'nın" servis konumunu listelenen belgesine bakın ne oldu.  



Yani, bu Şabat ben Tanrı hizmetinin gerçek Kilisesi olacağını inandığı katıldı.  , Bu 
yüzden yürüdü: Bunun yerine, yaklaşık muhtemelen 100 inci süre sonrapapaz 
boşuna (anlamsız) tekrarı "İsa" Ben bu muhtemelen Tanrı'nın kutsal ve gerçek 
Kilisesi (7 bakınız Matta 6) olamazdı fark söyledi hizmet. 

O andan itibaren, ben dostluk ve destek doğru "Tanrı'nın Kilisesi" almaya önemli 
olduğunu fark etti. 

7-13: bölüm 2 Vahiy 3 Kiliseleri konu hakkında daha fazla öğrendikten sonra, ben 
de Allah'ın en uygun Kilisesi Vahiy 3 tartışılmıştır Philadelphia Tanrı'nın Kilisesi 
bağlı olacağını sonucuna varmıştır. 

 

Philadelphian Düşler ve İnançlar 

 

Çeşitli ilahiyatçıların Vahiy ilk üç bölümde belirtilen kiliseler, gerçek kilise, aynı 
zamanda dönüşü Havari Yuhanna'nın zaman gerçek Kilisesi'nin tarihinin yedi 
'dönemlerin' bir taslağını sadece temsil ettiği konuma tuttu Yüce isa. İsa'nın 
sözlerine göre, sonunda bu kiliselerin en sadık, Philadelphia bölümü oldu.  

Philadelphia dönemi (tarihi hakkında daha fazla detay, ücretsiz kitapçık Tanrı'nın 
Kilisesi Sürekli Tarih bakınız için) geç Herbert W. Armstrong insan liderliğinde 1933 
yılında başlamış bazıları tarafından inanılan ve baskın yakın sona 
erdiğini oldu İncil'e göre 1986 yılında ölümünden zamanı, ancak yine de gerekli 
Philadelphia kilisenin bir kalıntı kilise çağının sonuna kadar varlığını (bakınız 
İbraniler 13: 1; Vahiy 3: 10-11). 

(Daha sonra Tanrı'nın Dünya Kilisesi olarak değiştirildi) Allah'ın Radyo Kilisesi ve 
Tanrı'nın Kilisesi Philadelphia dönemin başlangıcı oluşumu Herbert Armstrong 
Tanrı eşi verdi ve inanıyordu iki parçalı bir ilan rüya ile başlar sonradan 
teyit (Herbert W. Armstrong, 1973, s. 187,193-194 Otobiyografi)oldu. O bu rüya 
(Armstrong HW. Kardeşleri ve Co-işçi mektubunda, 28 Kasım 1956) ilk bölümü ne 
olacağını yerine inanıyordu. 

Benzer şekilde, Tanrı'nın Sürekli Kilisesi oluşumu sonradan teyit edildi rüyalar 
(Fesilafai Fiso Leaana Bob Thiel iki ve başka) ile başlar. Biz de Loma Armstrong'un 
ilan rüya ikinci bölümünü yerine getiriyoruz. Için (17-18: rüyalar Elçilerin 2 başına 
son günlerinde Ruhun bir hediye söz gerçeğine rağmen, bu iddiaları yaptı COG 
Philadelphia kısmının kalıntısını kurşun iddia Başka hiçbir gerçek COG grubu ) 23-



32. ayrıntılar, Tanrı'nın Kilisesi) ve Sürekli tarihibkz Birçok Laodiceans eski 
Sadducees gibi hareket ve (Allah nasıl çalıştığını Mark 12 kabul etmeyecektir.  

Tanrı Gerçek Kilisesi 7 Kanıtları başlıklı Ekim 1979 Düz Truth yazıda, merhum 
Herbert W. Armstrong Tanrı'nın gerçek Kilisesi Philadelphia bölümü olurdu 
hissettim yedi deliller listelenir. Bunlar Allah ?, Tanrı ve Kutsal Yaratılış ve Adil 
Karakter 2) Hükümet nedir / öğretim 1), 3) Kim ve ne adam ?, bilerek 4) İsrail, 5) 
Gerçek İncil'in Truth About, 6) ne ve Neden Tanrı'nın Krallığı Reign Öğretimi 
Kilisesi ?, 7) Öncelik. O halde, Allah'ın Dünya Kilisesi tüm bu olduğunu 
hissettim. Tanrı'nın Sürekli Kilisesi'nde Biz de yapmak. 

 
Özellikle biz öğretmek olanlara ilişkin bilgiler: 

1) İlk Hıristiyanlar Uluhiyetten vardı görünümü, 

2) yetki yüksek ve O'nun sevgi dolu yasalar altında faaliyet olarak Baba) ve 
salih karakterini ortaya Onun hedefi (Romalılar ile hiyerarşik Tanrı'nın 
hükümeti (5: 4; Onun bakanlığı (Efesliler 4 den doktriner yardımıyla 
Matthew 05:48): 11-16), 

3) fiziksel Allah kasıtlı oluşturulan insanlar (Tekvin 2: That) 14-19: 45-48) 
Allah'ın (Efesliler 3 ailesinin: 7) ve bu o O (Yuhanna 6:44 aramaları) manevi 
(1 Korintliler 15 olabilir , 

4) Modern İsrail kimliği ve nasıl kehanet (bkz Genesis 48, 49 ile bağları, 1 
Krallar 12: 19-20; James 1: 1; Yeremya 30: 7; Daniel 11:39) 

5) Mesih'in müjde Krallığın (Markos 1: 14-15; Elçilerin İşleri 1: 1-3), 

6) Kilise Tanrı (Matta 24:14 arasında çalışır Yani; 28: 19-20; Yuhanna 6:29; 
Vahiy 3: 7-13; 1 Korintliler 12: 1-31; 16: 9; 2 Korintliler 6: gerçekte 25-32) 
(Mezmur 33:; 14-18 Efesliler 5 4; İşaya 61: 8; Yuhanna 17:17; 2 Timoteos 
2:15), 

7) tanık olarak dünyaya (Matta 24:14) ve yakında gelecek binyıl (Vahiy 20 
krallığının gospel ilan doğru öncelik: 4), müritler İsa'nın buyurduğu her şeyi 
öğretirken (Matta 28:19 -20). 

Not: Herbert Armstrong ölümü, onun insan halefi apostasy girmiş ve Allah 
doktrinleri eşsiz Kilisesi'nin en feragat sonra. Gerçek kilise organizasyonu ve diğer 
birçok kuruluşların beri oluşmuş gibi birçok sol sürdürdü. Apostasy Yeni Ahit kez 



(örneğin 1 Yuhanna 2: 18-19) den oldu ve zor olabilir, gerçek Hıristiyan kilisesi 
geçmişi izleme nedenlerinden biridir. 

Kilise Tanrı gruplarının birçoğu bu yedi puan çoğu veya tamamı iddia liderleri 
varken, neredeyse tüm gerçekten Herbert Armstrong'un noktaları 2, 6, ve 7 
uygulamaya başarısız olmuş ve bazı diğerlerinin yanlış var. O bilerek ve isteyerek, 6 
ve üzeri 7'de bir lider olduğuna inanmaktadır en az bir grup, bu gerçeği değildi 
doktriner hataları bulunan biliyordum malzeme ile bu bildiri yaptı. Sahte mesajını 
yaymak için o istekli onlar Mezmur 33 başına GERÇEĞİ yapılmalıdır Tanrı'nın Tanrı 
çalışmalarının çalışmalarının son safhasına lider olmadığını gösteriyor: 4.  RAB 
(İşaya 61: 8) "Ben gerçeği işlerini yönetecek" dedi ve bilerek yayınlamak ve tabii ki 
RAB'bin yönünü kabul etmiyoruz doktriner hataları dağıtmak isteyenler. 

Birçok diğer gruplar indirim noktaları 6 ve 7. Ancak, burada da Herbert W. 
Armstrong noktaları 6 ve nokta 7 parçaları ile ilgili yazdı şeydir: 

Matta 28: 19-20, 1) İncili gidip vaaz Tanrı'nın emri (Mark'ın sürümü, İsa, 
Markos 16:15) aynı kelimelerle karşılaştırmak; 2) tevbe ve iman edenleri 
vaftiz; ondan sonra, 3) emir "Herbert W. Armstrong (Özgeçmiş, s. 
523) gözlemlemek için onlara öğretmek. 

Kilisenin AMAÇ, 1) dünyaya Tanrı'nın gelecek krallığını ilan ve 2) sürünün 
beslenmesi. 

"Yalnız adam" - "bireysel Hıristiyan," krallığın içine diğer bazı MESİH ziyade 
yol ve onun KİLİSESİ ile onun yol yukarı tırmanmak isteyen - EĞİTİM 
Mesih'in ŞEKİLDE eğitiliyor değil kural ve İsa ile saltanatı onun 
krallığında! (Ages Gizem, p.270). 

Matbaa, radyo, televizyon, bir dakika veya daha az bir konuda dünyanın herhangi 
bir yerindeki başka ulaşabilir hangi hatta telefon - - herbert Armstrong modern 
kitle iletişim imkanları ile ", öğretilen çok daha fazla kişiye ulaşmak için kombine 
birinci yüzyılın havarilerin "hepsinden daha (Allah'ın Gerçek Kilisesi 7 Kanıtları, 
Bölüm 6. Düz Truth Ağustos 1979). 

Tanrı'nın Sürekli Kilisesi'nde Biz matbaa, radyo, YouTube televizyon, telefon da 
dahil olmak üzere kitle iletişim için 21. yüzyıl yöntemlerini kullanarak, vetabii ki, 
hatta Herbert Armstrong kullanılan kitle iletişim formları daha hızlı olabilir 
internet, . Biz krallığının gospel ile birden milyonlarca ulaştı ve İsa Matta 7 doğruyu 



yanlıştan bilmek kriterler olması gerektiğini söyledi ilanı ve peygamberlik 
gerçeklerin türü var: 15-18. 

Doktriner gerçekleri açısından, Herbert Armstrong yıl 1933 (Çağ, 1985 Gizem) "En 
az 18 temel ve temel gerçekler beri Gerçek Kilisesi restore edilmiş"yazdı. Tüm bu 
"geri hakikatler" Tanrı'nın Sürekli Kilisesi İnançlar resmi Bildirimi (www.ccog.org 
mevcut çevrimiçi) bulunmaktadır. Yani (hepsi değilse de) olan liderler bir kez 
Tanrı'nın eski Dünya Kilisesi'nin bir parçası olduğunu gruplarının çoğu için durum 
böyle değildir. Ayrıca, iddia edenler en onları bile geç Herbert W. Armstrong 
aslında verdi listesini kullanın (17 Aralık 1983 Verilen Philadelphia Kilisesi 
Dönemi onun vaaz başlıklı Mission, bakınız), ancak bunun yerine daha sonra 
hazırlanan bir listede güvenmeyin inanmak bu Philadelphian öğretilerine sımsıkı 
sarılın vermedi lider tarafından ölümünden (Tanrı bu 18 gerçekleri restore:? Onlar 
için sen ne kadar müteşekkir Dünya Haberleri 25 Ağustos, 1986). 

İsa (Vahiy 03:11) "kimse tacını alabilir, ne var sımsıkı sarılın" Philadelphians 
konusunda uyardı ve bu görünüşte Allah'ın Kilisesi Philadelphia kısmına restore 
edildi doktriner gerçekleri dahil etmek gerekir. Kutsal Kitap aynı zamanda geçmişte 
oldu ise gerçeği "fall away" olacak müminler gibi görünüyor ve insanlar tekrar 
gelecek (bkz Daniel 11 olacağını uyarıyor: 30-35; 1 Timoteos 4: 1 ). Bir kez 
Philadelphians olduğunu iddia eden bazı ya o öğretim hızlı düzenlenen değil.  

Gerçek en öncelikli (Matta 24:14; 28:19) olarak dünyaya Tanrı'nın krallığının kamu 
ilanını yer değil Tanrı'nın eski Dünya Kilisesi'nin bir parçası bir kez liderleri ile 
birçok grup, tam olarak tüm anlamıyorum gerçekleri restore ve yeterince gerçeği 
değerli değil; dolayısıyla onlar "Philadelphia manto" (liderlik otoritesi) olarak 
adlandırılan şeyin sahibi olan olmadığını göstermiştir. 14-17: söz konusu manto 
grup da Vahiy 12 "kadın" ile temsil edilir. 

İbraniler Kitabı öğretir: 

Kardeş sevgisi devam edelim. (İbraniler 13: 1) 

Neden burada bu konuyu? "Kardeş sevgisi" olarak tercüme edilen 
kelime Philadelphia. Philadelphia bile bu Laodicean zaman içine, devam yanı sıra 
Tanrı'nın Kilisesi tarih boyunca (bir dereceye kadar) mevcut olması idi kelimenin 
Yunanca versiyonu olduğu için. Philadelphians derinden sevecen 
insanlardır. Philadelphians yoksul ve ulaşılmamış için bakım.  

Havari Pavlus hakkında yazdı gerçekten sadık kilisenin iki özelliği dikkat edin: 



... Yaşayan Tanrı'nın, gerçeğin direği ve zemin kilise, Tanrı'nın ev. (1 Timothy 
03:15) 

Kendinizi Tanrı, haklı gerçeğin kelime bölen, utanılacak gerekmez bir işçiye 
onaylı sunmak için gayretli olun. (2 Timothy 02:15) 

Sadık Philadelphia kalıntısı, Vahiy 12 "kadın": 14-16, daima gerçeğin direği ve 
zemin haklı gerçeğin kelime bölmek (ayırt) için çaba ve bir gruptur. Benim önceki 
kilise Tanrı'nın organizasyonu terk etmek zorunda kaldı nedeni defalarca sözler 
kırdı ve aynı zamanda, bilerek ve isteyerek, onlar (doğru değildi biliyordu basılı 
bilgi göndermek devam olmasıdır bakınız Yeremya 48:10; Mezmur 33: 4 ; Mezmur 
101: 6-7; İşaya 61: 8), diğer yerlerde ayrıntılı olan (örneğin 
www.cogwriter.com). Yerine getirmek için çaba kurşun Matta 24:14:;: Bu nedenle, 
bu onlar (Mezmur 101 8 7 bakınız İşaya 61) artık en iyi Tanrı'nın Kilisesi 
Philadelphia kalıntısını temsil edebilir ve Tanrı tarafından kullanılan olamazdı beni 
ikna Tanrı'nın Sürekli Kilisesi oluşturmak için gerekli neden vb budur. 

Bildiğim kadarıyla gerçeğin direği ve zemin gider gibi, Tanrı'nın Sürekli Kilisesi 
başka Kilise Tanrı'nın grubuna göre Tanrı'nın erken Kilisesi geçmişiyle ilgili daha 
fazla derinlik ve ayrıntı vardır. Biz İsa'nın elçileri ve peygamberleri (Efesliler 2:20) 
temeli üzerinde inşa edilmiştir. Biz İsa'nın ilk takipçileri herhangi bir başka kilise 
Tanrı'nın grubuna göre öğretti fazla öğretmek. Biz de İsa vaazlarında komuta HER 
ŞEYİ öğretmek için çabalamaktadır ve yayın organlarına (bakınız Matta 28: 19-
20). Biz de fakir bizim gelir (Galatyalılar 2:10) önemli miktarda adamak. Buna ek 
olarak, peygamber açıklama daha derinlemesine ve Tanrı grubu (bakınız 2 Peter 
1:19) herhangi bir başka bilinen Church daha fazla İncil bulunmaktadır.  

 

Ne Kehanet Hakkında? 

 

Kehanet önemli mi? 

Kesinlikle. 

Bir mucize (Elçilerin İşleri 2: 1-11) sonra oldu ilk kaydedilen hutbede, olarak, 
Havari Peter İncil'deki kehanet (: 14-40 Elçilerin İşleri 2) ile haber olayları 
bağladılar. Insanlar Peter tartışılan olayların farkında olduklarını Kısmen, çünkü 
birçok ücretli dikkat ve binlerce (Elçilerin İşleri 2:41) dönüştürülmüştür.  



Mucizeler Yeni Ahit diğer kaydedilen vaazlar çoğu önce yoktu, hoparlörler (: 22-31 
örn Elçilerin İşleri 17) kitlelerini daha iyi ulaşmak için kehanet ve İncil diğer 
bölgelerine olayları bağlamak için çalıştım. 

İsa ve İsa verdi son mesaj (Mark 1:14 de krallığın müjde) vaaz kaydedilmektedir ilk 
mesaj (Vahiy Kitabı) kehanet olduğunu fark etmek önemli olabilir. O (örn Matta 
24, Luka 21) verdi çeşitli mesajlar yaklaşan dünya olayları bağlandı. 

Kehanet inananlar için bir ibret vardır: 

Kehanet değil Kâfirler için ama inananlar için bir ibret vardır Böylece dilleri, 
müminler için değil kâfirler için bir işaret vardır. (1 Korintliler 14:22, İngilizce 
Standart İncil) 

Bu nedenle dilleri değil, iman edenlere ama kâfirlere bir işaret vardır; ancak 
peygamberlik kâfirler için ama inananlar için değil (1 Korintliler 14:22, NKJV)  

İncil dilleri (1 Korintliler 12:28) farklı türde olacağını gösterir 
ve Tanrı'nın Sürekli Kilisesi'nde gönüllü çevirmenler ve diğerleri o doldurmaya 
yardımcı. Ama düzgün kehaneti açıklayan inananlar için bir ibret olması 
gerekiyordu içerir bu peygamberlik, dikkat 
edin. Tanrı'nın Sürekli Kilisesi'nde Biz anlamak ve diğer COG gruplara kıyasla 
kehanet daha iyi pek çok açıdan açıklıyoruz. 

Bu kehanet gerçek Kilisesi'nin en önemli özelliğidir anlamına mı geliyor? Hayır, aşk 
(: 1,8 krş 1 Korintliler 13). 

Oysa, aşk peşinde de İncil'de kehanet ile bağlıdır (1 Korintliler 14: 1). 9-12: 
gerçekten gerçeğin aşkı olanlarda 2 Selanikliler 2'ye göre bazı kehanette 
olaylardan kurtulmuş olacaktır. 

Bugün, masif toplumsal değişiklikler yer alıyor. Birçoğu İncil'de peygamberlik 
edilir. İsa (örneğin Matta anlamak için sonunda O'nun takipçileri çağırdı kilit 
kehanetleri - hatta tüm İncil üçte biri kehanet belki dörtte biri, en gruplar sadece 
İncil'de çeşitli anahtar kehanetleri hakkında bu gerçeği anlamıyorum arasında olsa 
24:15; Markos 13:14). 

Bazı İncil, ya indirim inan ister kehaneti kaçırmak iddia rağmen. Ama bu doğru 
Hıristiyanlar için durum olması gerekiyordu değildir: 

"Incir ağacına bak, ve tüm ağaçlar. 30 zaten tomurcuklanan zaman, görmek 
ve o yaz kendinize bilmek de Şimdi yakın. 31 ise, bu olayların gerçekleştiğini 



gördüğünüzde, Tanrı'nın krallığı olduğunu biliyorum yakın. 32 hiç kuşku, 
ben 33 ve gök ortadan kalkacak. her şey gerçekleşecek kadar size, bu kuşak 
hiçbir şekilde ortadan kalkacak söylüyorlar, ama Sözlerim hiçbir şekilde uzak 
geçecek. 

"Ama kalpleri noktalarken, sarhoşluk ile aşağı tartılır diye, kendinize dikkat 
etmek ve bu hayatın umurunda ve o gün beklenmedik bir şekilde size 
gelir. 35 o yüzünde durmak herkesin üzerinde bir tuzak olarak gelecek için 
bütün dünya. 36 izle bu nedenle, ve geçmek için, ve İnsanoğlu'nun huzuruna 
gelecektir tüm bunları kaçmak için layık sayılır her zaman dua ediyorum. 
" (Luka, 21: 29-36) 

İsa takipçileri her zaman O'nun dönüşü ile ilgili olaylar ve kehanetleri dikkat 
zorunda olacağını öğretti dikkat edin. İsa tekrar tekrar böyle Matta 24:42, 25:13 
gibi diğer kutsal kehaneti yerine getirecek dünya olayları izlemek için O'nun 
takipçileri söyledi; Mark 13: 9,33,34,35,37 ve Vahiy 3: 3. İsa takipçileri izlemek için 
bekliyor. 

İsa da Kutsal Ruh, "Gerçeğin Ruhu," peygamberlik olanlar da dahil olmak üzere 
tüm gerçeği anlamada sadık yardımcı olacağını öğretti: 

Hala sana söyleyecek çok şey var, ama şimdi bunlara dayanamazsınız. ... 
Gerçeğin Ruhu geldi Ancak, {o} size her hakikate yol gösterecek; ... Sana 
gelip bir şeyler söyleyecektir. (Yuhanna 16: 12-13) 

Kutsal Ruh sahip ve düzgün Kutsal Ruh tarafından yürütülüyor bize kehaneti 
anlamamıza yardımcı olur. 

İncil de öğretir: 

Ruh gidermek etmeyin. Kehanetleri hor etmeyin. (1Thessalonians 5: 19-20) 

Allah gruplarının çeşitli Kilisesi de dahil olmak üzere, henüz birçok Tanrı'nın Ruhu 
şu anda artık kehanet çalışıyor inanmak için görünmüyor. Ayrıca birçoğu sık sık, 
İncil'deki kehanetler hor eğilimindedir ve bunların düzgün bir açıklama (ler).  

Şu anda bu yeryüzünde, Tanrı sadık ve doğru şimdi ileri gitmek gerekir bitiş 
zamanı kehanet uyarıları ilan edilir gerçek kulları vardır. 

İncil öğretir: 



O kullarına peygamberleri O'nun sırrı ortaya sürece Şüphesiz Rab Allah, 
hiçbir şey yapmaz. 8 Bir aslan kükredi! Kim korku değil mi? Rab Tanrı 
konuştu! Ama kim bildirmiş olabilir? (Amos 3: 7-8). 

Buna rağmen, peygamberlerin Yeni Ahit öğretileri yanı sıra (örneğin 2 Elçilerin: 17-
20; Efesliler 4:11; 1 Korintliler 14), en çok Allah gruplarından 21. yüzyılda kilise 
inanmıyorum şu anda onlar kötü orada herhangi peygamberler olduğunu ve bitiş 
zamanı İncille kehanet temel unsurları yanlış. 

Ayrıca, Allah gruplarının Kilisesi'nin tüm ama bir Tanrı en azından bir peygamber 
bugün sahip olduğunu kabul ediyorsunuz (CCOG bir istisnadır), dolayısıyla onlar / 
are vardı açıkça kehanet ve doktriner hataları öğretti sözde kehanet kişilere 
dinledik sahte peygamberler. 

 

Tanrı'nın Sürekli Kilisesi Philadelphian Lideri 

 

Philadelphia en sadık kalıntısı bir parçası olmak isteyenler bir kilise, Tanrı'nın 
grubuyla olmak isteyeyim: 

1. tanık olarak öncelikli (;: 19-20 28 Matta 24:14) krallığın müjdesini ilan 
yapar. 

2. Özellikle Afrika ve Asya gibi yoksul bölgelerde dul ve yetimler (James 
1:27) dahil olmak üzere yoksul kardeşlerimizi (Galatyalılar 2:10), destekler.  

3. Gerçekten Matta 15-17: 18 de dahil olmak üzere, İncil'deki yönetim (1 
Korintliler 12:28) uygular. 

4. bildiri, İsa konuştu doktriner 19-20; Vahiy 3:; 13:35; Luka 04:18; 14:13;; 
Matta 24:14 28 16-20:, kehanet, ve sevgi dolu meyveler (Yuhanna 7 Has : 7-
13). 

5. onlar Kilisesi'nde olduğunu düşünenler uzak düşmemesi Uyardı (1 
Timothy 4: 1). 

6. Son günlerde (17-18 Elçilerin İşleri 2) 'de, hayalleri alma da dahil olmak 
üzere manevi hediyeler, Has. 

7. Vahiy 2 & 3 kiliselerin tarihsel ve güncel rolleri kavrar.  



8. açıklar ve (örneğin, Daniel 11: 29-45; Matta 24) yeterince İncil kehaneti 
anlar:;: Büyük Sıkıntı önce (14-16 Vahiy 3:10, 15-20 Aralık Matta 24) 
kaçmaya zaman bilmek (Matta 24:21). 

En iyi Church of God (Vahiy 3: 7-13) Philadelphia kısmının artığını temsil bir 
grup 21. yüzyılda Tanrı'nın Sürekli Kilisesi'dir. 

İsa bir ılık iş var ve tövbe veya sonuçları (: 14-22 Vahiy 3) yüz gerektiğini 
Laodiceans uyardı. Peygamberlik tarafta, gerçeklik Laodicean kiliseler kehanet 
yanlış anlamalar çeşitli olması. 

Laodiceans sonun zamanında Hıristiyanların çoğunluğunu temsil ettiğinden (onlar 
yedinci kilise ya da Vahiy 1-3 kilise grubu temsil), orada onlar isabetli olup 
bitenlerin tüm görmezsiniz nedenleri ve gerçekten ne olacak gerekir Büyük Sıkıntı 
başlangıç olmaktadır. 

Tanrı'nın Kilisesi parçası gibi görünen Laodicean örgütleri içinde, Büyük Sıkıntı ne 
zaman başlayacak bilerek engel olacak tutulur kehanet pozisyonların çeşitli vardır.  

Bu yanlış görüş Onsekiz aşağıda sıralanmıştır: 

1. Birçok Laodicean gruplar resmen öğretmek değil ve / veya Vahiy bölüm 2 
bazen Vahiy kiliseleri hakkında öğretmek olsa 3 Kiliseler ilgili Kilise 
dönemlerin fikrine inanmıyorum. Birçok kendilerine yapılan birçok ifadeler 
gelecekteki peygamberlik etkileri olması gerekiyordu olmasına rağmen, bir 
preterist bu kilise (son tarihsel /) görünümü daha fazla sürebilir (örneğin 
Vahiy 01:19; 02:22; 3: 3; 3:10) . Çeşitli grupların bu bazı peygamberlik 
yönlerini öğretmek değil, çünkü pek çok kendi sorunlarını görmüyorum ve 
Büyük Sıkıntı geçmesi gerekecektir. 

2. Laodicean gruplar gerçekten yüksek öncelikli emin olun, ve / veya 
gösteren bir şekilde bunu yapmazsanız, Krallık İncili hala Matta 24:14 başına 
tanık olarak dünyaya vaaz edilmesi gerektiğini inanmıyorum onlar gerçeği 
yetersiz sevgi var (bakınız Yeremya 48:10; Mezmur 33: 4), bu yüzden var, ne 
de gerçek Philadelphian işi yol açmaz. Sadece Philadelphians tüm dünya 
üzerinde gelecek duruşmanın saat korunmak için söz olarak Matta 24:14 
zaman Matthew 24:15 başına kaçmaya yerine ya da ne zaman, Laodiceans 
anlamayacaktır. 

3. yaygın olan Laodicean görünüm Kuzey Ki ng Daniel 11:40 de Güney Kralı 
işgal kadar Büyük Sıkıntı başlamak olamaz öğretim olduğunu. Bu görüş 



gerçeği bakan o Büyük Sıkıntı Yakup'un sorun (Yeremya 30: 7) zamanını 
içerdiğinden, ABD ve Birleşik Krallık işgal alması gibi, Anglo-Sakson 
müttefikleri (bakınız Daniel 11:39) ile başlar. Bir kez 1979'da onun 
görünümünü değiştirdi merhum Herbert W. Armstrong, (Biz şimdi. Pastor 
Genel Raporu-Vol. 1, In mısınız Time, No. 15 tarafından tutulan çünkü 
gruplardan bazıları, bu ardışık hata sarılmak 20 Kasım 1979). Kuzey Kralı 
Daniel 11:39 güçlü kaleler (vb ABD, Kanada,) olanlar ortadan kaldırır beri, 
Daniel 11:40 de Güney Kralı işgal öncesinde, bu olmayacak bu görüşe kim 
tutun Büyük sıkıntı başladıktan sonra kadar ne zaman başlayacak biliyorum.  

4. Çeşitli Laodiceans Vahiy 12-13 tam on ya da on anda tanımlanmış 
ulusların oluşur GEREKİR: 17 Beast gücün nihai yapılandırma olduğuna 
inanıyoruz. Bu 'ulusların' bu pasajlarda değil Yunan terimler ve pasajlar iki 
gelecekteki reorganizasyon bir süre söylüyorum gerçeği de dahil olmak 
üzere birçok nedenden dolayı, için arızalıdır. Yeniden yapılandırıldı krallıkları 
önce her zaman sınırları içinde kalmaz ve ileride durum olması 
muhtemeldir. Şu anda 28 üye ve birçok potansiyel üyesi olan Avrupa Birliği, 
iyi nihai yapılandırma on ya da on milletler olması gerektiğini ısrar etmek 
(Birleşik Krallık gibi) bazı üye ülkelere, kaybolabilir İncil ile tutarlı 
değil. Ayrıca, COG Philadelphia kısmının tarihsel konumu (Herbert 
Armstrong altında) on oluşur ki en az bir düzine belgeleri (Düz Hakikat, 
Good News, Yarının Dünyası, kitapçıklar, Co-işçi mektupları, İncil Mektupla 
Öğretim) öğretti on uluslar ve / veya (tek ulusların aksine) ulusların 
grupları. Sayı o kadar azalır sürece, on ya da on iki milletleri olan Beast 
yapılandırmasına ısrar edenleri belki o bakış tövbe etmezseniz Büyük Sıkıntı 
başladığını fark olmayacaktır. 

5. Çeşitli Laodicean gruplar açıkça Daniel 11:31 ve Matthew 24:15 İsa'nın 
kelime (onlar Daniel 9:27 İsa tarafından yerine getirilmiştir inanmak eğilimi) 
ile bağlar ikinci yarısı Daniel 9:27, yanlış. Bu pasajlar yanlış olanlar neler 
olduğunu uygun bir ön-uyarı var ne de Büyük Sıkıntı ne zaman başlayacak 
muhtemelen bilmez. 

6. Bir veya daha fazla gruplar da Büyük Sıkıntı gelecek yıl ya da öylesine ile 
başlayabilir öğretir. Büyük sıkıntı düzgün teyit edilmiştir Daniel 9:27 ve 'barış 
anlaşması' sonra yaklaşık 3 ½ yıl kadar başlamaz (ve bu henüz olmadı) 
olarak Büyük Sıkıntı önce 2019 başlamak için, bu mümkün değildir. anlaşma 
yıl Sonbahar teyit edilmesi en muhtemel olduğundan (bakınız Levililer 
23:24; 1 Korintliler 15:52), hatta 2019 çok yakında muhtemeldir. 



7. Bazı gruplar Daniel 12 1335, 1290, ve 1260 gün yanlış yorumların 
öğretmek veya Büyük Sıkıntı ne zaman başlayacağı onlar anlamak olmaz o 
(en COG grubu) parçaları ile başka sorunlar var.  

8. En Laodicean grupları Habakkuk 2 anlamak için başarısız: 2-8 ve düzgün 
ABD ve İngiltere için dışarı uyarı olduğunu almıyorsanız. Bir grup öğretmek 
yaptım, ama ne iç politika ve yükselen liderlerinden biri gibi görünen 
nedeniyle kapalı destek verdi. ABD borç yükselen 'saatli bomba' işaret 
gereken bir şeydir ve Habakkuk 2: 2-8 Bu pozlar İncil tehdidi işaret eder. Bu 
ilan edilmeli ve CCOG biz bunu yapıyoruz. 6 Büyük Sıkıntı başlangıcı ile 
ilgilidir ve Yusuf'un kabilelerin borçlu soyundan karşı saldırı için 
sebeplerinden biridir: Birçok Habakkuk 2 fark yoktur. 

9. Çoğu Laodicean gruplar çeşitli 'İlyas sapkınlıkları.' Var Bu nedenle, nihai 
İlyas'ı tanımak mümkün olmayacaktır. Bazıları onun 16 Ocak 1986 yılından 
bu yana ölü olmasına rağmen, Herbert Armstrong olmalı bence ve ölümün 
nihai İlyas hakkında yazdıklarının göre onu diskalifiye (Çağ Gizem. 1985, s. 
349). 12-13: Bazı ya hiç İlyas gelip ya da o Mark 9 konuyla ilgili İsa'nın 
öğretilerine aykırı kilise ve tek bir olduğunu orada olduğunu düşünüyorum.  

10. Birçok Laodicean gruplar 30-39, Matta 24: 9- 22 ve Vahiy 12: 14-17 
Daniel 7:25, 11 gelip farklı zulümleri (ve diğer konularda) 
anlamıyorum.Zulüm kehanette dalgası başlangıçta Philadelphians öncelikle 
(ve onlardan) çarptığında, Laodiceans Büyük Sıkıntı başlamak üzere 
olduğuna delil olarak bu zulmü görmez. Tanrı'nın eski Radyo Kilisesi (Yanlış 
Kardeşleri dikkat bkz Good News, Ocak 1960!), Özellikle Daniel 11 zulmeden 
kutsal uygulamalı: 32-35 bitiş zamanı Philadelphian kiliseye geçerli CCOG 
yaptığı gibi. 

 
11. sayı Laodicean gruplarından (: 14-16 öğretir Vahiy 12 rağmen ne) 
kaçmaya güvenlik fiziksel yer olduğunu öğretmez. Yani, bu bakış açısına 
sahip olanlar Büyük Sıkıntı başlamasından hemen önce birine doğru 
kaçmaya meyilli olmayacaktır. 

12. En 'bağımsız' 1-3 öğretir: Laodiceans onlar Zephaniah 2 rağmen ne 
kaçmaya zaman önce 'bir araya toplamak' gerek olduğuna 
inanmıyorum.Nedenle, bir grup da bir parçası olmadığı zaman birlikte 



kaçmaya meyilli olacak olası değildir hemen önce Büyük Sıkıntı (bakınız 
Vahiy 12: 14-17) başlangıcından yapar. 

13. En az bir Laodicean grubu yanlışlıkla Kuzey Kralı Daniel 11:40 de Güney 
Kralı işgal sonra Daniel 11:31 arasında ıssızlık iğrençtir meydana 
inanmaktadır. Bu şekilde olmayacak bu yana Büyük Sıkıntı (: 15,21 krş Matta 
24) ne zaman başlayacak, bu konuma sahip olanlar anlayamazlar. 

14. Birçok Laodicean Deccal / Yanlış Peygamber değil, Deniz Beast: gruplar 
Tanrı'nın tapınağı (3-4 2 Selanikliler 2) oturur günah adamı olduğunu 
öğretir. Ancak, bu Denizi'nin bu canavar, Kuzey'in son kralı (: 35-36 Daniel 
11) 'dir. Bu durumda, yani, yanlış pozisyona sahip olanlar onun 
peygamberlik sonuçlarını anlamak olmayacak. 'Cehennem azabı oğlu' kimliği 
ahir anlamak önemlidir. 

15. Birkaç Laodicean gruplar Kudüs'te bir Yahudi tapınağı İsa dönmeden 
önce yeniden inşa edilecek olduğunu öğretir. Bu da gerekli değildir uzaktan 
mümkün olsa da (İncil'de "Tanrı'nın tapınağı" Hıristiyan değil, modern 
Yahudi, konumu ile bir ilgisi yoktur). Birkaç bazen öğretmek olarak bu 
olmayacak bu yana Büyük Sıkıntı ne zaman başlayacak, bu konuma sahip 
olanlar anlayamazlar. 

16. En az bir Laodicean grup Vahiy 17:12 on kralları öncelikle Avrupa güç 
olmanın aksine dünyada on bölgelerin sorumlu olmak olduğunu 
öğretir.Bunun üzerine ısrarı Büyük Sıkıntı başlayacaktı zaman böyle bir grup 
muhtemelen anlayamadık anlamına gelir. 

17. En az bir Laodicean 1-10 Avrupa değil: grup Vahiy 13 Beast öğretir. Beast 
güç Avrupa (bakınız Daniel 9: 26-27) ortaya çıkacaktır beri Büyük Sıkıntı 
başlamak üzereyken, bu anlamıyorum olanların farkında olmayacaktır.  

En az bir ya da daha büyük Laodicean gruplarının iki 18. Büyük Sıkıntı 
başlangıcına ilişkin Daniel 11 sırayla ilk ayeti Daniel 11:40 olduğunu 
öğretir.Bunun yerine onlar da Jacob sorun zaman başlaması ile tutarlı 
Daniel 11:31, kısa bir süre sonra ise Daniel 11:39, ile başlar öğretmek 
gerekir (Yeremya 30: 7). Büyük sıkıntı ne zaman başlayacak Daniel 11:40 
pozisyonuna sahip olanlar anlayamazlar. 

Ve daha birçok vardır. Büyük sıkıntı ne zaman başlayacak henüz, sadece farkında 
değil yukarıdaki noktalarından biri veya daha fazla yanlış anlama 



alır.Sadece Tanrı'nın Sürekli Kilisesi olmuştur bu konularda tümünde (2 Timothy 
02:15) "haklı gerçeğin kelime bölen". 

Onlar, (ne olursa olsun rağmen onlar yapmak olabilir iddia) gerçekten 
Philadelphian değildir Daniel 11 peygamberlik dizisi ve ayrıntıları anlamıyorum ya 
da İsa gibi Matta gibi yerlerde öğretilen ne kravat nasıl bu yana üzücü gerçeklik, 
çoğu Kilise Tanrı'nın gruplar 15-20 ve dolayısıyla gelecek Büyük Sıkıntı (Matta 24 
korunmak için gitmeyecek: 21-22 Matta 24 İsa'nın talimatlarına göre kaçmak ne 
zaman Çünkü, bu ve diğer peygamberlik yanlış anlamalar 24., bu gruplar farkına 
olmaz ). 

Üzerimize düşeni bu ses boşuna ve övünen diye, beni diğer gruplara Tanrı 
liderlerinin uzun süre yüksek düzeyde Kilise özellikle 
ne Tanrı'nın SürekliKilisesi'nde öğretmek o noktaların her konuda bana (Bob Thiel) 
söylediler ifade edelim bu noktalar, hatta kendi grupları öğretmek ne gibi 
farklılıklar da dahil olmak üzere, doğrudur. Ama 'örgütsel' (ve gerçekten kutsal 
değil) nedenlerle, kendi grupları alenen onlara öğretmek değil. 

İsa (Matta 24:21) "büyük sıkıntı bu zamana kadar dünyanın başlangıcından beri 
olmamıştır gibi, olacak, hayır, ne hiç olacak" uyarısında bulundu. Ve İsa ondan 
Philadelphian Hıristiyanlar koruma (: 7-10 Vahiy 3) söz verdi. Diğer Hıristiyanlar 
aynı sözü almadı. 

Bir tehlikeye bakanlık üzerinde çok fazla güvenenlerin (Hezekiel 34: 7-10) onlara 
kutsal uygun gerçekten değil kehaneti öğretmek gerçekleştirmek için gereken 
bölümlerde 2 ve 3 Vahiy ve 21 Luka İsa'nın sözlerine göre, sadece nispeten az 
Hıristiyanlar tüm dünyaya (: 14-17 krş Vahiy 12) üzerine gelecek duruşmanın saat 
korunmuş olacaktır. Bakanlık gerçekten sadık dinlemez olanlar da bu kaderi (: 11-
16 krş Efesliler 4) paylaşacak. 

Gerçekten Allah'ın Sürekli Kilisesi'nde Biz: 

"Ayrıca bir kehanet daha emin kelime var; siz siz gün sabaha kadar, olduğu 
gibi karanlık bir yerde parlar bir ışık Allah'a, aldırmak ve gündüz yıldızı 
yüreklerinizde ortaya "(2 Petrus 1:19, KJV) iyi yapmak whereunto. 

Ayrıca Kutsal Kitap aynı zamanda onlar korumalı olmayacak, aynı zamanda 
Tanrı'nın Kilisesi bitiş saatini Philadelphian kalıntısı bir parçası olması gerekmez 
düşünüyorum bağımsızlar uyarıyor vurgulanmalıdır (bkz Zephaniah 2: 1-3). Yeni 
Ahit Hıristiyanlar gerçekten bir kilisenin parçası olması gerektiği açıktır (Efesliler 4: 



11-16; krş 1 Korintliler 04:17; 10: 32-33) sonuna yaklaştıkça -özellikle olarak 
(İbraniler 10:24 -25; bakınız Zephaniah 2: 1-3). 

Laodicean grupları ve / veya kişilerin İsa Vahiy 03:19 de onları çağrısı olarak tevbe 
sürece, onlar muhtemelen Büyük Sıkıntı (Matta 24:15 (Matta 24:21) başlayacak, 
ne de o başlamadan önce kaçmaya bilecek ne zaman anlayamayacaksınız -20). 

Onların peygamberlik görüşlerini birçok açıdan için İncil üzerinde (ister yeni veya 
eski) yanlış gelenek güveniyor COG gruplar "kehanet emin kelime" yok çok geç 
öğrenmek için gidiyoruz (2 Petrus 1:19, KJV) . 

(: 14-16 Vahiy 3), ama aynı zamanda onlar bu nedenle acı olacağını, onlar 
düşünmüyordu çünkü onlar için gerekli olduğunu öğretti: İsa birçok alanda (17-19 
Vahiy 3) değiştirmek için gerekli olduğunu Laodiceans söyledi . 

Diğer COG gruplar bu kitapçık gitti olmadığını İncil'den var daha peygamberlik ve 
diğer farklılıklar da vardır. Gerçeklik bu işin son aşamasına doğru vurgu, yeterince 
yüksek konuda İncil tutan Philadelphian aşkı pratik, gerçekten İsa öğrettiği her 
öğretim ve Tanrı'nın Ruhu bir çift kısmı için yağlanmış bir göz ardı etmeden 
(anımsatan Elişa, 2 Krallar 2: 9-13) CCOG en üst düzey insan lideri olarak 
peygamberlik uyarıları görmezden COG grupların tehlikesine yapıyorlar, oldu. 

Bazı indirim kehanet önemi olsa da, Havari Pavlus öğretti dikkat edin:  

Ve şimdi uykudan uyandırmak için tam zamanı olduğunu, zaman bilerek, 
bunu; Şimdi bizim kurtuluş ilk iman ettiğimiz zamankinden daha yakın.gece 
kadar harcanan 12 gün yanı başınızda. Bu nedenle bize karanlığın işlerini 
atmak izin ve bize ışığın silahlarını koyalım. 13 bize değil saçıklık ve şehvet 
içinde değil, çekişme ve kıskançlık içinde değil, şenlik ve sarhoşluk içinde, 
gün olduğu gibi, düzgün gidelim. 14 ama Rab İsa Mesih koymak ve onun 
şehvetleriyleydiler yerine getirmek, eti için düzenleme. (Romalılar 13: 11-
14) 

Biz Paul yazdı zaman şimdi daha sonuna çok yakın değil mi? Paul de gerçek 
Hıristiyanlar İsa ne zaman geri döneceğini yaklaşık bilemeyiz diğerleri gibi 
olmamaya olduğunu öğretti (1 Selanikliler 5: 4). 

Havari Peter yazdı: 

Bütün bunlar çözülmüş olacak beri nedenle, yangın olmak için arıyor ve 
hangi göklerin çözülmüş olacak, çünkü Tanrı'nın günün gelişini 



hızlandırıyorkutsal davranış ve dindarlık, 12 kişi ne şekilde 
olması gerektiğidir, ve elemanları ateşli ısı ile eriyecek? 13 Yine de biz, O'nun 
vaadi göre, yeni göklerin ve Doğruların yaşadığı yeni bir toprak arayın. (2 
Petrus 3: 11-13) 

Düzgün kehanet olaylara dikkat sadece bir İsa (Luka 21:36;) hazır olmak için 
yardımcı olur, ama aynı zamanda değiştirmek için yeterince hayatlarını incelemek 
için Hıristiyanları almak için yansıtıcı egzersiz olması amaçlanmıştır gerektiği 
(bakınız Romalılar 13 olarak : 11-14; 2 Petrus 3: 10-13). Eğer dünya olaylarını 
izliyor olmamalı düzgün olarak İncil kehanet ışığında açıkladı? 

Çeşitli Laodicean gruplar düzgün bitiş zamanı kehaneti anlamıyorum ve bu zaman 
gerektiği (bakınız Matta 24: 15-21; Vahiy 12: 14-17) kaçan DEĞİL üyelerine katkıda 
bulunacaktır. 

Laodiceans Büyük Sıkıntı hakkında yanlış fikirler, ondan korunma vaat değil, ve 
irade (Sardis olanlar ile birlikte, ve görünüşe göre Vahiy 02:22 başına Thyatira 
bazı) Büyük Sıkıntı gitmek ve ölüme maruz olması ve zulüm (Daniel 7: 25b; Vahiy 
00:17). 

Gerçekten önemli bitiş zamanı İncil kehanetleri anlamıyorum olanlar tarafından 
yanıltılmış etmeyin. 

Birçok Tanrı'nın Sürekli Kilisesi iddia COG grupların puanları gibi olduğuna inanmak 
gibi görünse de, peygamberlik gerçeği biz benzersiz olmasıdır. Biz Philadelphia 
manto (Vahiy 3: 7-13; 2 Krallar 2:13) sahip yapmak ve gerçekten gerçeği (1 
Timothy 03:15) için stand. Matta 24:14 yerine getirilmesine yönelik çalışırken: Biz 
(4 Mezmur 33 başına gerçeği yapılmalıdır) İşin son safhasına lider vardır.  

 

Gerçek Kilisesi belirlenmesi için Delilleri, İpucları ve 
İşaretler 5. Özet 

 

Yine, burada bir listedir gerçek Hıristiyan kilisesi Tanrı'nın gerçek Kilisesi olması 
gerektiğini göstermektedir 18 deliller, işaretler ve ipuçları olduğunu.  

1. dolayısıyla İncil (: 3-9 krş Matta 15) karşı olan doktrinleri eklemedi 
erkeklerin gelenekleri üzerinde Tanrı sözünü koyar ve. 



2. İncil adı "Tanrı'nın Kilisesi" (örneğin 20:28 Elçilerin) kullanır. 

3. (: 27-32 örneğin 5 Elçilerin) bile zulüm tehditleri altında, orijinal inanç 
(Jude 3) için ciddiyetle sürüyor. 

4. tarihi boyunca onun kutsal öğretiler İzler (bkz 1 Yuhanna 2: 6). 

5. Nisan  (Matta 26:18 5 Levililer 23)  14 Nisan'da Fısıh tutar. 

6. Elçi Yuhanna krş zamanından beri İncil'in parçası olan kitapların bilinen 
Has 2 Timoteos 3: 16-17; Vahiy 1: 9-19; 22: 18-19). 

7. Tanrılık hakkındaki gerçeği öğretir (Romalılar 1:20; Koloseliler 2: 9).  

8. öğretir ve Tanrı'nın sevgi dolu yasalarını tutar (1 Yuhanna 2: 4). 

9. Bu dünyada (; Luka 03:14 John 18:36) cinsel savaş katılımı Karşı.  

10. zulüm, ama değil persecutor (Yuhanna 15: 20-21) Has. 

11. dini elbise veya bina (: 29-30 krş Tesniye 12) açısından putperestliğin 
dışa ziynet kabul etmemiştir. 

12. Tam müjde (;: 19-20 28 Matta 24:14) vaaz. 

13. (Romalılar 11:15; Luka 12:32 bakınız Vahiy 14: 1-9) "küçük sürü" mı. 

14. Birden fazla kurşun şehirlerde (İbraniler 13:14) ve Vahiy 2 & 3 yedi 
kiliseden yoluyla fiziksel konumunu izler. 

15. İncil Sabbath işareti vardır (Exodus 31:13; İbraniler 4: 9). 

16. İsa Mesih Kutsal Günleri aracılığıyla resimdeki gibi aracılığıyla Tanrı'nın 
kurtuluş planını anlar (1 Korintliler 5: 7-8; 01:18 James) 

17. pagan tatil (: 20-22 1 Korintliler 10) gözlem karşı öğretir. 

18. bitiş zamanı ekümenik Babylon ile uyum olmaz (Vahiy 13: 4-10; 18: 4). 

Sadece Kilise Tanrı'nın grup tüm bu kriterleri karşılayabilir. Gerçek Hıristiyan 
kilisesi, Tanrı inanıyor, İncil inanıyor Tanrı'nın doğası ve planını anlar ve Tanrı'nın 
çalışır. Bu gerçekten Greko-Romen kiliseleri ve off-sürgünler söylenemez. 



Tanrı'nın Kilisesi, İsa Mesih'in gerçek otoritesi altında insan içeren, mükemmel 
değildir. Yeni Ahit kilisede sorunlar (ayrıca bkz: bölüm 3) yanı sıra Tanrı'nın Kilisesi 
(Vahiy 2-3) tüm çağları vardı. 

Kutsal Tanrı ve sonunda sırasında Mesih'i professing Allah gruplarının olmayan 
Kilise'nin çeşitli Kilise olacağını açıktır. 

İsa'ya göre, sonun zamanında farklı özellikler gösterdiği Allah'ın Kiliseler olacaktır.  , 
Sardisian (Vahiy 3: 1-6), yanı sıra çeşitli Laodiceans (Vahiy 3: 14-22): İsa, eleştiri ve 
kınama Thyatiran (18-29 Vahiy 2) olanlar için vardır. Bu nedenle, bu kategorilerin 
gruplar gerçekten en sadık Hıristiyan kilisesinin bir parçası olmak isteyen herhangi 
biri için ideal görünüyor olmaz. 

Sonunda zamanında, İsa övgüyle ve mahkum olmadığını Tanrı'nın tek Kilisesi 
"küçük bir kuvvet," Philadelphia Kilisesi (: 7-13 Vahiy 3) ile biridir. Bu yüzden zarar 
duyguları onlara taç maliyeti izin vermez diğerleri (Vahiy 03:11) rahatsız 
olmayanlar, ancak bunun yerine Tanrı'nın işini destekleyecek.  

Böylece, isteyenler Tanrı grubunun Kilisesi olmak isteyeyim Philadelphia en sadık 
kalıntısı bir parçası olmak için: 

1. tanık olarak öncelikli (;: 19-20 28 Matta 24:14) krallığın müjdesini ilan 
yapar. 

2. Özellikle Afrika ve Asya gibi yerlerde dul ve yetimler (James 1:27) dahil 
olmak üzere yoksul kardeşlerimizi (Galatyalılar 2:10), destekler.  

3. Gerçekten 15-17: Matta 18 de dahil olmak üzere, İncil'deki yönetim (1 
Korintliler 12:28) uygular. 

4. bildiri, 19-20; Vahiy 3:; 13:35; Luka 04:18; 14:13;; Matta 24:14 28 16-20: 
İsa konuştu doktriner, kehanet, ve sevgi dolu meyveler (Yuhanna 7 Has : 7-
13). 

5. onlar Kilisesi'nde olduğunu düşünenler uzak düşmemesi Uyardı (1 
Timothy 4: 1). 

6. Son günlerde (17-18 Elçilerin İşleri 2) 'de, hayalleri alma da dahil olmak 
üzere manevi hediyeler, Has. 

7. Vahiy 2 & 3 kiliselerin tarihsel ve güncel rolleri kavrar.  



8. açıklar ve (örneğin, Daniel 11: 29-45; Matta 24) yeterince İncil kehaneti 
anlar:;: Büyük Sıkıntı önce (14-16 Vahiy 03:10, 15-20 Aralık Matta 24) 
kaçmaya zaman bilmek (Matta 24:21). 

En iyi Church of God (Vahiy 3: 7-13) Philadelphia kısmının artığını temsil bir 
grup 21. yüzyılda Tanrı'nın Sürekli Kilisesi'dir. 

Tanrı'nın Sürekli Kilisesi resmen Yukarıdaki tüm kimin farkında olan tek 
örgütlü kilisedir. Zorlayıcı neden bize bir parçası biz mükemmel değil mi olmak 
istiyorum, ama biz İncil ve İsa'nın ilk takipçilerinin inanç ve uygulamalara uygun 
olarak öğretmek anlamına. 

Çoğu kilise bazı gerçekleri var, ama başkası (1 Timothy 3:15) "gerçeğin direği ve 
zemin" olarak görünmektedir. Şeytan, bu yaşta (2 Korintoslular 4: 4) tanrısı değil, 
şeytan olarak görünür, ancak birçok (2 Korintliler 11: 13-14) kadar ışık meleği 
olarak. Tüm dünyayı (: 4-5 Matta 24) aldatıcı, farkında olmadan, henüz ve - İsa 
Mesih olduğunu ilan ederek O'nun adına gelirdi birçok söyledi.  

Yani, deliller, ipuçları ve işaretler artık biliyoruz, sen eski Bereans ve kim gibi 
olacak olan "tüm hazır olan kelime aldı ve bu işler bu kadar olup olmadığını 
öğrenmek için her gün Kutsal aradı. Bu nedenle çoğu (: 11-12 Elçilerin İşleri 17) 
"inandın mı? 

İncil ne diyor dikkat edin: 

... Uysallık ile ruhlarını kurtarmak mümkün implante kelimeyi 
almak. . Ama kendinizi aldatıcı, kelimenin Zalimlerin ve sadece dinleyenler 
olmak herkes kelimenin dinleyici değil, bir fail ise İçin 23 o aynada kendi 
doğal yüzüne gözlemleyerek bir adam gibi, 24 kendini gözlemlediği için, gider 
uzaklıkta ve hemen 25. oydu ne tür bir adam unutur ama özgürlük 
mükemmel kanun haline bakar ve o devam eder ve bir unutkan dinleyici 
değil işin bir niyetlidir, bu o ne de mübarek kim olacak . (Yakup 1: 21-25) 

Sen kendini aldatma, sadece bir 
dinleyicinin yapmak ve Tanrı'nın Sürekli Kilisesi desteklemek ya da 
olması gerektiğini fark biblically ne yapacaksın? 

Hepimizin İsa (: 19-20 Matta 28) komuta bir (Matta 24:14) tanık yanı sıra 
öğretmek olarak dünyaya krallığın Müjde'yi devam 
ettikçe Tanrı'nın SürekliKilisesi desteklemek istemiyor musunuz? 



 

Eğer gerçek Hıristiyan kilise gerçekten parçası olmaya hazır mısınız?  

 

 

Tanrı'nın Kilisesi Devam 

 

Tanrı'nın Sürekli Kilisesi ABD ofisi bulunmaktadır: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 

California, 93433 ABD. 

 

Biz tüm dünyada ve tüm yerleşim kıtada destekçileri (Antartika hariç tüm kıtalara,) var. 

 

Tanrı Sitesi Bilgi Sürekli Kilisesi 

 

CCOG.ORG Tanrı'nın Sürekli Kilisesi için ana web. 

CCOG.ASIA Birden Asya dilleri ile, web sitesi Asya odaklı. 

CCOG.IN Bazı Hint dilleri ile, web sitesi Hindistan odaklı. 

CCOG.EU European-focused website, with multiple European dil. 

CCOG.NZ Yeni Zelanda yönelik hedefli web sitesi. 

CCOGCANADA.CA Web sitesi Kanada doğru hedef. 

CDLIDD.ES Bu tamamen İspanyolca dil sitesidir. 

PNIND.PH Bazı Tagalog ile, web sitesi Filipinler odaklı. 

 



Radyo ve YouTube Video Kanalları 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET İncil Haber Kehanet online radyo. 

Bible News Prophecy kanal. YouTube vaaz net. 

CCOGAfrica kanal. Afrika'dan YouTube video mesajları. 

CDLIDDsermones kanal. İspanyolca YouTube vaazlar. 

ContinuingCOG kanal. YouTube video vaazlar. 

 

Haber ve Tarih Siteleri 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Kilise geçmişi sitesi. 

COGWRITER.COM Haber, tarih ve kehanet web sitesi. 

 

Roma Katolikleri, Doğu Ortodoks, Protestan, Mormonlar, Yehova Şahitleri, Tanrı 
Hıristiyanların kilise ve onlar olduğuna inanıyoruz diğerleri ya da en azından bir 
kısmı, gerçek Hıristiyan kilisesi vardır. 
 
Hıristiyanlığa bazı bağlantı iddia gruplar ve burs binlerce vardır. 21. yüzyılda, en 
sadık hangi grup? 
 
kilise tarihi ve kilise meyve hakkında bazı gerçekler ile birlikte İncil (Matta 7: 16-
20) Bu cevap yardımcı olmak için deliller, ipuçları ve işaretler içermektedir. Bu 
kitap hakkında yararlı bilgiler sağlamak için tarihin gerçekleri ile kutsal bağlar.  
 
Vahiy Kitabı ikinci ve üçüncü bölümler yedi kiliseler için İsa Mesih'in mesajları 
içerir. Pek çok kişi bu kilise (İsa Mesih'in dönüşüne kadar Elçilerin 2 Pentikost Day) 
tüm kilise çağının boyunca kilise temsil ettiğine inanıyoruz. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Antik Philadelphia kalıntıları 

 

21. yüzyılda, İsa'nın sözlerine göre en sadık Church of God (: 7-13 Vahiy 3) 

Philadelphia bölümünün kalıntısı olacaktır. 

 

Kim gerçek Hıristiyan kilisesinin Philadelphia bölümünün en sadık kalıntısını 

temsil? 

 

Eğer gerçeğin Tanrı esinlenen sevgi ve gerçekten İncil inanıyorsanız, 

öğrenebilirsiniz: Eğer eski Bereans gibi olmak isteyen varsa (10-12 Elçilerin İşleri 

17). (Vahiy 22-25 Mart: 7-13 James 1) Eğer bir niyetlidir, ve kelimenin sadece bir 



dinleyici olmak için istekli iseniz, belki Philadelphia sadık bir mübarek parçası 

haline gelebilir. 


