
Πού είναι η αληθινή 

χριστιανική εκκλησία σήμερα; 
 

 

18 αποδείξεις, στοιχεία και ενδείξεις για να προσδιορίσει την πραγματική 
εναντίον ψεύτικη χριστιανική εκκλησία. 
 
Συν 7 αποδείξεις, ενδείξεις και σημάδια για να βοηθήσει στον εντοπισμό της 
Λαοδικείας εκκλησίες. 
 

 

 

Ο Ιησούς είπε ότι η Εκκλησία Του θα συνεχίσει 

(Ματθαίος 16:18) 
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φτάσει όσο το δυνατόν (Κατά Ματθαίον 24:14? 28:. 19-20 Αν και οι μεταφραστές 
είναι προσεκτικοί για να μεταφράσει σωστά, δεδομένου ότι συνήθως δεν είναι 
μέλη της Διαρκούς Εκκλησίας του Θεού, καταλαβαίνουν ότι μπορεί να υπάρχουν 
κάποιες παρερμηνείες των πληροφοριών. Αν κάτι δεν φαίνεται σωστό ή είναι 
ασαφές, συμβουλευθείτε το πρωτότυπο αγγλικό πηγή, www.ccog.org. 
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Θεού και του διαδόχου, μια μοναδική εταιρεία. 1036 W. Grand Avenue, Grover 
Beach, Καλιφόρνια, 93433 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 
 
Εξώφυλλο: Θα αληθινή εκκλησία του Ιησού έχουν καμπαναριά ή οβελίσκοι 
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Ουέστμινστερ, το οποίο ήταν δημόσιο τομέα. 
 
Ο Ιησούς είπε ο τάφος δεν θα επικρατήσουν κατά της Εκκλησίας Του. Ξέρετε 
όταν η εκκλησία είναι σήμερα; 
 
Είσαι σίγουρος? Είστε διατεθειμένος να είναι μια πραγματική «πράττων" 
χριστιανική και όχι απλά ένας ακροατής; Θα μπορούσατε να χειριστεί την 
αλήθεια για την πραγματική χριστιανική εκκλησία; 
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Θα μπορούσε ένα μικρό και δυσφημιστεί ομάδα αντιπροσωπεύουν καλύτερα 
την αληθινή χριστιανική εκκλησία σήμερα; 
 
Θα είναι πρόθυμοι να "υποστηρίζουν με ζήλο για την πίστη μια για πάντα 
παραδόθηκε στους αγίους" ή θα προτιμούσατε ένα πλαστό; Θα πρέπει να 
βασίζονται σε συναισθήματα σας ή ο λόγος του Θεού για να αποφασίσει; 
 
Θα πιστεύετε πραγματικά τα κριτήρια της Αγίας Γραφής; Ξέρετε ποια 
αποδείξεις, ενδείξεις και στοιχεία προσδιορίζουν την αληθινή και 
Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού; 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 
 

1. ποια εκκλησία θα συνεχιστούν; 
 
2. σημεία που προσδιορίζουν το Αληθινή Εκκλησία 
 
3. Τι συνέβη κατά τη διάρκεια της Καινής Διαθήκης Times; 
 
4. Ποιες Εκκλησία του Θεού είναι ο πιο πιστός; 
 
5. Σύνοψη των αποδείξεων, Ενδείξεις, και τα σημάδια για τον 
εντοπισμό των Αληθινή Εκκλησία 
 
CCOG ιστοσελίδες και περισσότερες πληροφορίες 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1. Ποια εκκλησία θα συνεχιστούν; 
 
Χιλιάδες εκκλησίες και τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων 
 
Υπάρχουν χιλιάδες ομάδες με μεγάλες δογματικές διαφορές που ισχυρίζονται ότι 
είναι μέρος της εκκλησίας του Χριστού. Πολλοί από αυτούς είναι σοβαρά μιλάμε 
για οικουμενική ενότητα. Δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι πιστεύεται ότι είναι 
μέρος αυτών των εκκλησιών. Είναι μια τεράστια εκκλησία η αληθινή χριστιανική 
εκκλησία; 
 
Ένα γεγονός, εκπληκτικό, αλλά αληθινό, είναι ότι αν και οι περισσότεροι 
άνθρωποι φαίνεται να υποθέσουμε ότι όλα ισχυρίστηκε χριστιανικές εκκλησίες 
παίρνουν τις πεποιθήσεις και τα δόγματά τους από τη Βίβλο, η πραγματικότητα 
είναι ότι σχεδόν όλες οι εκκλησίες που ισχυρίζονται ότι είναι Χριστιανοί συχνά 
βασίζονται σε μη-βιβλική και παγανιστικές παραδόσεις για τις πεποιθήσεις τους! 
 
Σχεδόν κανένας δεν θα διδάξει τα πλήρη αλήθειες από την Αγία Γραφή, όπως ότι 
συχνά έρχεται σε αντίθεση με τους παρήγορο παραδόσεις, τον πολιτισμό, και / ή 
την κοινωνία. 
 
Μπορείς πραγματικά να προσδιορίσει την αληθινή χριστιανική εκκλησία; 
 
Είναι εύκολο αποδείξεις για να σας βοηθήσει να εξαλείψουμε τους 
λανθασμένους εκκλησίες εκεί; Εάν είστε πρόθυμοι να ανοίξουν το μυαλό και την 
καρδιά σας για να ανακαλύψετε αυτές τις αποδείξεις, τα σημάδια και ενδείξεις, η 
απάντηση θα αποκαλυφθεί και θα καταλάβετε γιατί είναι κρίσιμο να γνωρίζουμε 
όταν η αληθινή χριστιανική εκκλησία είναι σήμερα και γιατί πρέπει να έχουμε το 
ζήλο να ενεργούν σε αυτό το σημείο στο σχέδιο του Θεού. 
 
Ανακαλύψτε τι διδάσκει η Αγία Γραφή και να μάθετε για τον εαυτό σας. Καλώς 
ήλθατε στο ταξίδι σας στην αληθινή Εκκλησία του Θεού. 
 
Ο Ιησούς δίδαξε ότι η Εκκλησία Του θα συνέχιζε 



 
Ο Ιησούς δίδαξε ότι η Εκκλησία Του θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος αυτής της 
εποχής: 
 

... Θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και οι πύλες του Άδη δεν θα 
υπερισχύσουν εναντίον της. (Ματθαίος 16:18, Νέα King James Version όλη 
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
... Θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και οι πύλες του κάτω κόσμο δεν 
θα υπερισχύσουν εναντίον της. (Ματθαίος 16:18, New American Bible, που 
τίθεται από τη Διάσκεψη των ΗΠΑ Καθολικών Επισκόπων) 
 
   "Όλα αρχή έχει δοθεί σε Μένα στον ουρανό και στη γη. Ως εκ τούτου, και 
κάντε μαθητές από όλα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του 
Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, 20teaching τους να τηρούν 
όλα τα πράγματα που έχω που διέταξε? και ιδού, εγώ είμαι μαζί σας 
πάντα, ακόμη και μέχρι το τέλος της εποχής ". (Κατά Ματθαίον 28: 18- 20) 

 
 
Ούτε ο θάνατος (Άδη / η κάτω κόσμο) ούτε το χρόνο (το τέλος αυτής της ηλικίας) 
θα επικρατήσουν κατά την αληθινή χριστιανική εκκλησία. διδασκαλίες του Ιησού 
αποδεικνύει ότι πρέπει να υπάρχει μια ομάδα (ή πολλαπλές ομάδες) που 
αποτελεί την αληθινή εκκλησία σε όλη την ηλικία εκκλησία. Αυτή η εκκλησία θα 
διδάξει όλα όσα ο Ιησούς διέταξε (Κατά Ματθαίον 28: 19-20) σε εκείνους τους 
οποίους θα καλέσει τον Πατέρα (Ιωάννης 6:44) σε ολόκληρο τον κόσμο. 
 
Ο Ιησούς δίδαξε επίσης για την ιστορία της αληθινής χριστιανικής εκκλησίας, εκ 
των προτέρων. Έκανε αυτό με τα μηνύματα που έδωσε στις εκκλησίες στο 2ο και 
3ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης. 
 
Αν η Αγία Γραφή, θρησκευτικές γραφές, και κοσμική ιστορία μπορεί να δείξει ό, 
τι πίστευαν οι αρχές της αποστολικής και πιστός μετα-αποστολική εκκλησία, το 
μόνο πραγματικό υποψήφιοι για αυτή την αληθινή εκκλησία, καθ 'όλη την ηλικία 
εκκλησία, θα είναι εκείνοι που κράτησαν τις ίδιες διδασκαλίες και πρακτικές 
(βλέπε . Ιούδα 3). 
 
Δεδομένου ότι η ηλικία εκκλησία δεν έχει τελειώσει, όπως ο Ιησούς δεν έχει 



ακόμη επιστραφεί, η αληθινή εκκλησία πρέπει να υπάρχει. Αλλά πού? 
 
Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν πολλές αποστάτη, στην πραγματικότητα υπάρχουν 
μόνο δύο δυνατότητες για την αληθινή εκκλησία του Χριστού του 21ου αιώνα: 
είναι είτε ένα ιδιαίτερα ελληνορωμαϊκή επηρεάζονται ομάδα ενός ή 
περισσοτέρων εκκλησίες, ή είναι μια εκκλησία ή ομάδα των εκκλησιών από 
κάποια άλλη, πιο αληθινά αποστολική και βιβλικές, πηγή (βλέπε Αποκάλυψη 2, 
3, & 17). 
 
Για όσους από εμάς πιστεύουν ότι η Αγία Γραφή, δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. 
Το μόνο πραγματικό υποψήφιο (-α) για την αληθινή εκκλησία θα είναι μία ή 
περισσότερες ομάδες που εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες διδασκαλίες και 
πρακτικές που σήμερα όπως η πρώιμη αποστολική εκκλησία στην 
πραγματικότητα το έκανε. 
 
Η Αγία Γραφή διδάσκει να αποδείξει όλα τα πράγματα 
 
Πολλοί δεν εξετάσει προσεκτικά ποια εκκλησία που παρακολουθούν. Πολλοί 
πιστεύουν τους ισχυρισμούς των οικουμενικών και διαθρησκευτικό πλήθη που 
όλες οι θρησκείες οδηγούν στον ίδιο τόπο. Ωστόσο, ο Ιησούς δίδαξε ότι η ευρεία 
προσέγγιση (ο «εύκολος τρόπος») ήταν ο τρόπος για να καταστροφή και μόλις 
λίγα αιτούντες θα βρείτε το ευθύ και στενό δρόμο σε αυτή την ηλικία (Ματθαίος 
7: 13-14, KJV). 
 
Θα πρέπει να μπαίνουν στον κόπο να αποδείξει κατά πόσον ή όχι η εκκλησία σας 
είναι μια αληθινή χριστιανική; 
 
Οι περισσότεροι άνθρωποι αποδέχονται ό, τι η κυρίαρχη θρησκεία οικογένεια ή 
την τοπική κουλτούρα τους αποδέχεται. Ορισμένοι, ωστόσο, θα κάνει αλλαγές 
στη ζωή τους. Ορισμένες αλλαγές με βάση το συναίσθημα, κάποιοι για λόγους 
ευκολίας, και μερικά σε δόγμα. Μερικοί πάρει μια εκκλησία όπου αισθάνονται 
πιο άνετα. Άλλοι πάρει μια βάση της εγγύτητας, της νεολαίας ή / και άλλα 
κοινωνικά προγράμματα, είτε γιατί κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να 
προωθήσει μια σταδιοδρομία. 
 
Τι πρέπει να κάνεις? 
 



Ο Απόστολος Παύλος έγραψε (σύμφωνα με την Προτεσταντική και Καθολική 
αποδεκτό μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης): 
 

Αποδείξτε όλα τα πράγματα? κρατήστε γρήγορα αυτό που είναι καλό. (1 
Θεσσαλονικείς 5:21, KJV) 

 
Αλλά αποδείξει όλα τα πράγματα? κρατήστε γρήγορα αυτό που είναι καλό. 
(1 Θεσσαλονικείς 5:21, Douay-Ρεμς Αγία Γραφή-DRB) 

 
Και δεν είναι σύμφωνη προς αυτόν τον κόσμο, αλλά να μετατραπεί από 
την ανανέωση του νου σας, ώστε να μπορείτε να δοκιμάζετε τι είναι το 
καλό και ευπρόσδεκτο και τέλειο θέλημα του Θεού. (Ρωμαίους 12: 2, 
NKJV) 

 
Και δεν μπορεί να συμμορφωθεί προς αυτόν τον κόσμο? αλλά να 
αναμορφωθεί τον καινοτόμο χαρακτήρα του νου σας, ώστε να μπορεί να 
αποδειχθεί ποια είναι η καλή και η αποδεκτή, και το τέλειο θέλημα του 
Θεού. (Ρωμαίους 12: 2, DRB) 

 
Έχετε αποδείξει, όπου η αληθινή χριστιανική εκκλησία είναι σήμερα; Αν νομίζετε 
ότι μπορεί να έχετε, έχετε χρησιμοποιήσει πραγματικά τα κριτήρια που 
χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή; 
 
Όταν έκανα την Εκκλησία Έναρξη; 
 

Για να πάρετε μια καλύτερη ιδέα για το πού η εκκλησία είναι σήμερα, θα ήταν 
μια καλή ιδέα να δούμε πού ξεκίνησε. Στο Κατά Ματθαίον 16:18, ο Ιησούς είπε 
ότι θα χτίσει την εκκλησία Του "σε αυτό το βράχο» (εννοώντας τον εαυτό Του, 
Πράξεις 4: 10-11? 1 Κορινθίους 10: 4) και θα στείλει το Άγιο Πνεύμα (Ιωάννης 16: 
7? Πρβλ John 14:26). Όταν το έκανε αυτό ξεκινήσει; 

Ξεκίνησε πενήντα ημέρες μετά αναστήθηκε. 
Η χριστιανική εκκλησία άρχισε την ημέρα της Πεντηκοστής c. 31 μ.Χ., η οποία 
είναι όταν στάλθηκε το Άγιο Πνεύμα. Παρατηρήστε την ακόλουθη από το 
δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων για το πώς ξεκίνησε η Εκκλησία του 
Θεού: 

Όταν η ημέρα της Πεντηκοστής είχε έρθει πλήρως, ήταν όλοι με μια 
συμφωνία σε ένα μέρος ... 4 Και όλοι έγιναν πλήρεις από το Άγιο Πνεύμα, 



και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες, όπως το Πνεύμα τους έδωσε 
έκφραση. (Πράξεις 2: 1,4) 

Αλλά ο Πέτρος, όρθιος με τους έντεκα, ύψωσε τη φωνή του και τους είπε, 

«Άνδρες της Ιουδαίας και όλοι όσοι κατοικούν στην Ιερουσαλήμ, αφήστε 
αυτό να είναι γνωστό σε σας, και να λάβουν σοβαρά υπόψη τα λόγια μου 
... 22" άνδρες του Ισραήλ, ακούω αυτά τα λόγια: Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, 
ένας άνθρωπος που πιστοποιείται από τον Θεό σε σας από θαύματα, 
θαύματα και τα σημεία που ο Θεός έκανε διαμέσου αυτού ανάμεσά σας, 
όπως εσείς οι ίδιοι επίσης να γνωρίζετε - 23 'Αυτόν, που θα παραλάβει από 
την αποφασιστική σκοπό και πρόγνωση του Θεού, που έχετε λάβει από 
την άνομη χέρια, έχουν σταυρωθεί, και θανατώθηκε? 24 ο Θεός ανέστησε, 
αφού χαλάρωσε τους πόνους του θανάτου, επειδή δεν ήταν δυνατό ότι 
αυτός θα πρέπει να έχει στην κατοχή του ... 

"Ως εκ τούτου, ας όλος ο οίκος του Ισραήλ γνωρίζουν με βεβαιότητα ότι ο 
Θεός έχει κάνει αυτό ο Ιησούς, τον οποίο σταυρώθηκε, τόσο ο Κύριος και ο 
Χριστός." 

Τώρα όταν άκουσαν αυτό, κόπηκαν στην καρδιά, και είπε στον Πέτρο και 
τον υπόλοιπο των αποστόλων, «Άνδρες αδελφοί, τι θα κάνουμε;" 

Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, 
«Μετανοείτε, και αφήστε κάθε ένας από σας να βαπτιστεί στο 
όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών?. Και θα λάβετε τη 
δωρεά του Αγίου Πνεύματος 39 Για την υπόσχεση είναι προς εσάς και 
τα παιδιά σας, και σε όλους όσους είναι από μακριά, όσο ο Κύριος ο 
Θεός ημών ». 

Και με πολλές άλλες λέξεις που κατέθεσε και τους προέτρεψε, 
λέγοντας, 41 Τότε εκείνοι που έλαβαν πρόθυμα το λόγο του 
βαφτίστηκαν "να σωθεί από αυτή την διεστραμμένη γενιά."? και εκείνη την 
ημέρα περίπου τρεις χιλιάδες ψυχές προστέθηκαν σε αυτά. 42 Και 
συνέχισαν ακλόνητα στο δόγμα και την υποτροφία των αποστόλων, στο 
σπάσιμο του ψωμιού, και στις προσευχές ... 47 δοξάζοντας τον Θεό και να 
έχουν την εύνοια με όλους τους ανθρώπους. Και ο Κύριος προστίθεται 
στην εκκλησία καθημερινά όσοι είχαν σωθεί. (Πράξεις 2:14, 22-24, 36-42, 
47) 

Ο Θεός ήταν η προσθήκη στην εκκλησία καθημερινά. Παρατηρήστε εκείνες ήταν 
να μετανοήσει και να βαφτιστεί. Έτσι, μόνο εκείνοι που θα μπορούσε να κάνει 
τόσο προστέθηκαν στην αληθινή χριστιανική εκκλησία. Παρατηρήστε ότι ο πιστός 
συνεχίστηκε το δόγμα των αποστόλων. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να σας βοηθήσει 



να καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ της αληθινής εκκλησίας και εκείνων που 
απλώς ισχυρίζονται ότι είναι εκκλησία του Χριστού. 
 

Τι είναι η Εκκλησία; 
 

Η λέξη Καινή Διαθήκη μεταφράζεται ως "εκκλησία" προέρχεται από την ελληνική 
λέξη μεταφράστηκε ως "Εκκλησία", που σημαίνει Η Αγία Γραφή διδάσκει επίσης 
ότι η εκκλησία αντιπροσωπεύει το σώμα του Χριστού "μια φώναξε συνέλευση.": 

Και Αυτός είναι η κεφαλή του σώματος, της εκκλησίας, που είναι η αρχή, 
πρωτότοκος εκ των νεκρών, ότι σε όλα τα πράγματα Αυτός μπορεί να έχει 
την υπεροχή. (Κολοσσαείς 1:18) 

... Ο Χριστός, για χάρη του σώματός Του, που είναι η εκκλησία (Κολοσσαείς 
1:24) 

Έτσι, στην προσπάθειά μας για την αληθινή εκκλησία, ψάχνουμε για ένα σώμα 
πιστών που συνέχισαν με την πίστη και τις διδασκαλίες του Ιησού και πρωτότυπο 
αποστόλους Του. Η εκκλησία είναι ένα «πνευματικό σπίτι" (1 Πέτρου 2: 5), και 
δεν περιορίζεται σε ένα φυσικό οργανισμό ή εταιρεία σε όλη την ιστορία. 
 

Τι είναι ένας αληθινός Χριστιανός; 
 

Ένας αληθινός Χριστιανός είναι εκείνος που έχει αποδεχθεί την πρόσκληση προς 
τον Ιησού, σωστά μετανόησε, έχουν βαφτιστεί, και πράγματι έλαβε το Άγιο 
Πνεύμα του Θεού (Πράξεις 2:38). Φυσικά, πολλοί που δεν είναι αλήθεια 
χριστιανοί ισχυρίζονται ότι. 
Σημειώστε επίσης ότι ο Απόστολος Παύλος έγραψε ότι ένας Χριστιανός έχει το 
Πνεύμα του Θεού που ζουν μέσα τους και ότι θα οδηγήσουν ένα διαφορετικό 
είδος ζωής από εκείνους που δεν κάνουν: 

Αλλά εσείς δεν είσθε της σαρκός, αλλά του Πνεύματος, αν το Πνεύμα του 
Θεού κατοικεί μέσα σας. Τώρα, αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του 
Χριστού, ούτος δεν είναι αυτού. 10 Και αν ο Χριστός είναι μέσα σας, το 
σώμα είναι νεκρόν διά την αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή διά την 
δικαιοσύνην. 11 Αλλά, αν το Πνεύμα Εκείνου που έθεσε Ιησού από τους 
νεκρούς κατοικεί μέσα σας, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους 
νεκρούς, θα δώσει, επίσης, τη ζωή και τα θνητά σώματα σας με το Πνεύμα 
του που κατοικεί μέσα σας. 
Ως εκ τούτου, αδελφοί, είμαστε οφειλέτες - όχι με τη σάρκα, να ζουν 
σύμφωνα με τη σάρκα 13 Επειδή, αν ζείτε σύμφωνα με τη σάρκα σας 
θαπεθάνει?. αλλά αν το Πνεύμα να σας βάλει στο θάνατο τα έργα του 



σώματος, θα ζήσετε. 14 Για όσες οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, 
αυτοί είναι γιοι του Θεού. (Ρωμαίους 8: 9-14) 

Όσοι δεν έχουν πραγματικά το Πνεύμα του Θεού είναι κανένας Του.  

Οι Χριστιανοί είναι να αγαπούν και να δείξει την αγάπη, αλλά δεν μπορεί να 
εντοπιστεί από τον κόσμο: 

Καθαρή και αμόλυντη θρησκεία ενώπιον του Θεού και Πατέρα είναι αυτή: 
να επισκεφθούν τα ορφανά και τις χήρες στη θλίψη τους, και να τηρεί τον 
εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο. (Ιακώβου 1:27) 

Ο Απόστολος Πέτρος έγραψε: 

Μπορείτε λοιπόν, αγαπημένη, από τη στιγμή που το γνωρίζουν αυτό εκ 
των προτέρων, προσέξτε μήπως μπορείτε επίσης να πέσει από τη δική σας 
επιμονή, που οδήγησε μακριά με το λάθος του πονηρού? 18, αλλά 
αυξάνονται στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού 
Χριστού. Για αυτόν είναι η δόξα και τώρα και για πάντα. Αμήν. (2 Πέτρου 3: 
17-18) 

Αλλάζοντας τη ζωή του μέσα από την πνευματική ανάπτυξη είναι ένα σημαντικό 
μέρος του να είναι μια πραγματική χριστιανική. Επίσης, οι αληθινοί Χριστιανοί 
αντιλαμβάνονται ότι η αληθινή πίστη έχει "μιλήσει εναντίον παντού» (Πράξεις 
28:22), οι ηγέτες της έχουν υποβληθεί σε καταγγελία από άλλα θρησκευτικά 
«αρχές», λόγω των διδασκαλιών τους και της εκπαίδευσης (Πράξεις 4: 1-21? 6: 9-
14), και ότι οι ίδιοι οι πραγματικές Χριστιανοί θα υπόκεινται σε διώξεις (Ιωάννης 
15:20). 
Ο αείμνηστος Εκκλησία του Θεού ευαγγελιστή Dibar Απαρτιάν έγραψε: 
 

Χρειάζεται θάρρος για να είναι αληθινός Χριστιανός! 
 

Οι προφήτες του παλιού ήταν άνδρες του θάρρους. Όταν ο Θεός είπε ο 
Ιησούς του Ναυή για να ξεκινήσει η μάχη για να εισέλθουν στην Γη της 
Επαγγελίας, διέταξε, «να είναι ισχυρή και μιας καλής θάρρος» (Josh 1:. 6). . 
Οι απόστολοι ήταν επίσης άνδρες του θάρρους, ιδιαίτερα μετά έλαβαν το 
Άγιο Πνεύμα του Θεού. Δεν ήταν εύκολο για αυτούς να κηρύξουν το 
Ευαγγέλιο, εν μέσω συνεχών απειλών και διώξεων. Είχαν να επιλέξουν 
μεταξύ υπακούοντας τον Θεό και την υπακοή του ανθρώπου - μεταξύ μιας 
εισόδου στην μεγάλη πύλη και το στενό ένα. Τους είπαν από τις αρχές, 
«Είμαστε απολύτως σας χρεώνεται δεν είναι να διδάξει σε αυτό το όνομα, 
αλλά εδώ έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας και 
σκοπεύετε να φέρει το αίμα αυτού του ανθρώπου πάνω μας» (Πράξεις 
5:28, RSV). Η απάντηση Πέτρος και οι άλλοι απόστολοι έδωσαν ήταν μια 



από πίστη και θάρρος: «Πρέπει να πειθαρχούμε στον Θεό μάλλον παρά 
στους ανθρώπους" (στίχος 29). 
Έχετε συνειδητοποιήσει ότι κάποια μέρα ίσως χρειαστεί να δώσει την ίδια 
απάντηση σε όσους σας καταδιώκουν; 

Εβραίους 11 είναι γενικά γνωστό ως κεφάλαιο πίστη. Και μιλάμε για την 
πίστη που κάνει. Όλα τα άτομα που αναφέρονται σ 'ζήσει με πίστη, αλλά 
ότι απαιτείται πολύ θάρρος. (Good News, Ιανουάριος 1981) 

Η αληθινή χριστιανική εκκλησία υπήρχε από Πεντηκοστής στις Πράξεις 2, όπως 
είπε ο Ιησούς θα ήταν (Κατά Ματθαίον 16:18? Αποκάλυψη 2 & 3).  

Ωστόσο, απλά να βρουν την αληθινή χριστιανική εκκλησία δεν είναι 
αρκετή. Κάποιος πρέπει επίσης να προσωπικά είναι ένας αληθινός Χριστιανός:  

Αλλά είναι πράττοντες της λέξης, και μόνο δεν ακροατές, εξαπατώντας τον 
εαυτό σας. (Ιακώβου 1:22) 

Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, και 
όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να προστεθούν σας. (Κατά Ματθαίον 6:33) 

Οι αληθινοί Χριστιανοί έχουν το πνεύμα του Θεού, η αγάπη πράξη, είναι 
θαρραλέα, και καιρό για τη βασιλεία του Θεού. Η αληθινή χριστιανική εκκλησία 
συνεχίζει να διδάξει ότι και οι άλλες πτυχές της αρχικής πίστης (Ιούδα 3). 
 

2. σημεία που προσδιορίζουν το Αληθινή Εκκλησία 
 

Τώρα που έχουμε δει ότι η αληθινή εκκλησία πρέπει να συνεχιστεί, και να 
κρατήσει την αρχική πίστη, θα δούμε τώρα σε ορισμένα συγκεκριμένα σημεία, 
στοιχεία, και τα δόγματα που βοηθούν τον προσδιορισμό της αληθινή εκκλησία.  
 

Αγιασμένο Με την Αλήθεια-ο Λόγος του Θεού 
 

Ο Ιησούς είπε ότι η πινακίδα που να ξεχωρίζει τους αληθινούς Χριστιανούς ήταν 
ότι ήταν αγιάζεται από την αλήθεια: 

Δεν είναι του κόσμου, όπως ακριβώς εγώ δεν είμαι εκ του 
κόσμου. 17 αγιάσει από την αλήθεια σας. Λέξη σας είναι αλήθεια. 18 Όπως 
Στείλατε μου στον κόσμο, θα ήθελα επίσης να τους αποσταλούν στον 
κόσμο. 19 Και για χάρη τους εγώ τον εαυτό μου αγιάσει, ότι μπορεί επίσης 
να αγιάζεται από την αλήθεια. (Ιωάννης 17: 16-19) 

Ένα πραγματικό κλειδί για να διακρίνει την αληθινή χριστιανική εκκλησία από 
πολλά από τα πλαστά είναι πως διέπραξε η εκκλησία είναι πραγματικά προς το 
λόγο του Θεού. Οι περισσότεροι που πρεσβεύουν τον Χριστό αποτελούν μέρος 
των εκκλησιών που παίρνουν μέρος ή το μεγαλύτερο μέρος της θεωρίας τους 



από την ειδωλολατρική και άλλες πηγές που είναι σε σύγκρουση με το λόγο του 
Θεού. Θρησκείες του ανθρώπου-επινοήθηκε με ψευδή ταπεινοφροσύνη δεν 
είναι πραγματική πνευματική αξία (Κολοσσαείς 2:23). 

Ενώ μερικοί προτιμούν να εμπιστεύονται τα συναισθήματά τους για να 
καθορίσουν μια κατάλληλη εκκλησία, ο λόγος του Θεού θέτει ένα διαφορετικό 
πρότυπο-Θεού: 

Εμπιστοσύνη στον Κύριο με όλη σου την καρδιά, και άπαχο όχι με δική 
σας αντίληψη?. 6 Σε όλους τους δρόμους σου γνωρίσω αυτόν, και αυτός 
θέλει διευθύνει τα διαβήματά σας 7 Μην είναι σοφός στα μάτια 
σας? Φοβούνται τον Κύριο και αναχωρούν από το κακό. (Παροιμίες 3: 5-7) 

Αυτός που είναι μια περήφανη καρδιά ανακατώνει επάνω διαμάχες, όμως, 
αυτός που εμπιστεύεται στον Κύριο θα ευημερήσει. 26 Αυτός που 
εμπιστεύεται στη δική του καρδιά είναι ένας ανόητος, Αλλά όποιος 
περπατά με σύνεση θα παραδοθεί. (Παροιμίες 28: 25-26) 

Είναι η αλήθεια από το λόγο του Θεού που μπορεί να κάνει τους ανθρώπους 
πνευματικά πλήρεις (2 Τιμόθεο 3: 16-17). 
Παρατηρήστε επίσης τα εξής: 

Για τον λόγον του Κυρίου είναι σωστή, καθώς και η εργασία του γίνεται 
πραγματικότητα. (Ψαλμός 33: 4) 

"Για Εγώ, ο Κύριος, την αγάπη της δικαιοσύνης ... εγώ θα διευθύνει το 
έργο τους στην αλήθεια, και θα κάνει μαζί τους μια αιώνια διαθήκη. 
(Ησαΐας 61: 8) 

Το έργο του Θεού γίνεται στην αλήθεια, και η εκκλησία που οδηγεί αυτή η 
εργασία υπό τον Χριστό θα πρέπει να το κάνει στην πραγματικότητα.  

Οι υπουργοί του Θεού επαινεθεί από «τον λόγον της αληθείας» (πρβλ 2 
Κορινθίους 6: 4-7), όχι για κρατώντας τις παραδόσεις των ανδρών ότι έρχονται σε 
σύγκρουση με την Αγία Γραφή (πρβλ Μαρκ 7: 6-8? Ματθαίος 15: 3-9 ). Το 
πραγματικά πιστοί χριστιανική εκκλησία βάζει το λόγο του Θεού πάνω από τις 
παραδόσεις για το δόγμα. 
Όπως έκανε ο Πέτρος και τους άλλους Αποστόλους, οι ηγέτες των πιστών 
χριστιανικής εκκλησίας πρέπει να είναι πρόθυμοι να κηρύξουν την αλήθεια, 
ακόμη και όταν δεν είναι δημοφιλές με κυβερνητικές ή θρησκευτικές αρχές 
(Πράξεις 5: 27-32). 
 

Ποιο είναι το βιβλικό όνομα της Εκκλησίας; 
 

Μια ένδειξη για την αληθινή χριστιανική εκκλησία είναι το όνομα.  



Το κυρίαρχο βιβλικό όνομα της αληθινής Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη είναι 
συνήθως μεταφράζεται ως «Εκκλησία του Θεού» (Πράξεις 20:28? 1 Κορινθίους 1: 
2? 10:32? 11: 16,22? 15: 9? 2 Κορινθίους 1 : 1? Γαλάτας 1:13? 1 Θεσσαλονικείς 
2:14? 2 Θεσσαλονικείς 1: 4? 1 Τιμόθεο 3: 5,15). 

Αν και μερικοί έχουν προτείνει ότι «Καθολική Εκκλησία» ήταν το αρχικό όνομα, 
πρέπει να επισημανθεί ότι η πρώτη φορά που ο όρος «καθολική εκκλησία" 
πιστεύεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, δεν αναφερόταν στη 
Ρώμη. Χρησιμοποιήθηκε σε μια επιστολή από τον Ιγνάτιο Αντιοχείας στην 
Εκκλησία του Θεού στη Σμύρνη. Εκείνος που απευθύνονται 
ειδικά "στην Εκκλησία του Θεού ...: Εκκλησία που είναι στη Σμύρνη, στην 
Ασία"(Επιστολή Ιγνατίου προς τους Σμυρναίους, C 120 μ.Χ.). Ομάδες όπως 
η Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού (CCOG) είναι απόγονοι της Εκκλησίας του 
Θεού στη Σμύρνη. Και σε αντίθεση με τα ελληνορωμαϊκά εκκλησίες, κρατάμε τις 
ίδιες διδασκαλίες που σχετίζονται με το Πάσχα, Σάββατο, χιλιετία, Θεότητα, κλπ 
που είχαν νωρίς ηγέτες της. 
Καθ 'όλη τη χριστιανική ιστορία, η αληθινή εκκλησία έχει χρησιμοποιηθεί 
συνήθως μια έκδοση της έκφρασης «Εκκλησία του Θεού" (ή "οι εκκλησίες του 
Χριστού," βλέπε Ρωμαίους 16:16) αν και συχνά με μια άλλη λέξη με αυτό (βλέπε 
1 Κορινθίους 1: 2? 1 Τιμόθεο 3:15). Αλλά το Πνεύμα του Θεού, δεν είναι ένα 
όνομα, είναι οι αληθινοί κριτήρια (1 Πέτρου 2: 5). 

Ως εκ τούτου, απλώς έχει το σωστό όνομα δεν είναι απαραίτητα μια 
απόδειξη. Ωστόσο, δεν έχει το σωστό όνομα θα τείνουν να είναι μια ακυρωτική 
παράγοντα: 

Ξέρω τα έργα σου. Δείτε, έχω θέσει μπροστά σου μια ανοιχτή πόρτα, και 
κανείς δεν μπορεί να την κλείσει? για έχετε μια μικρή δύναμη, έχουν 
κράτησε τον λόγο μου, και δεν αρνήθηκες το όνομά μου 9 Πράγματι θα 
κάνω εκείνα της συναγωγής του Σατανά, οι οποίοι λένε ότι είναι Ιουδαίοι, 
και δεν είναι, αλλά ψέμα -. Πράγματι, εγώ θα τους κάνει να έρθουν και 
προσκυνήσουν μπροστά στα πόδια σας, και να ξέρετε ότι σας έχω 
αγαπήσει. (Αποκάλυψη 3: 8-9) 

Ο Ιησούς είπε ότι η αληθινή χριστιανική εκκλησία δεν αρνείται το όνομά Του, 
αποτελείται από «πνευματική» Εβραίοι, έχει μια μικρή δύναμη, και κρατά τον 
Χριστό λέξη. Αλλά παρατηρήσετε ότι ο Ιησούς ήταν επίσης σαφές ότι κάποιοι που 
ισχυρίζονται ότι είναι πιστοί δεν θα ήταν. 
 

Γιατί το Όνομα "Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού»; 
 



Μερικές από τις εκκλησίες του κόσμου έχουν ανακαλύψει τη δογματική σημείο 
της αλήθειας σχετικά με το βιβλικό όνομα για την Εκκλησία. Μερικοί έχουν 
υιοθετήσει τουλάχιστον ένα μέρος του αυτό το όνομα, και αυτοαποκαλούνται «Η 
Εκκλησία του Θεού." 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ένα όνομα υποτίθεται ότι 
μεταφέρουν νόημα. Και αν οι διάφορες "Εκκλησίες του Θεού" αυτού του κόσμου 
δεν αναγνωρίζουν τον Θεό ως Άρχοντα τους, δεν είναι εντελώς υπόκεινται σε 
Αυτόν ή το λόγο Του, δεν τον υπακούει, και δεν έχουν πολλές από τις άλλες 
μεγάλες αποδείξεις σε αυτό το booklet- συνέχεια , ακόμη και αν κατέχει το 
όνομα που χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή, δεν αποτελούν μέρος της αληθινής 
Εκκλησίας του Θεού. 
Αυτό είναι σύμφωνο με τις προειδοποιήσεις στη Βίβλο που καλεί αυτούς τους 
ανθρώπους ψεύτες που αποτελούν μέρος της «συναγωγή του Σατανά» 
(Αποκάλυψη 3:10), καθώς και εκείνα για ψευδή υπουργούς που φαίνεται να 
μεταμορφωθούν σε «υπουργούς της δικαιοσύνης» (2 Κορινθίους 11: 14-15). 
Τούτου λεχθέντος, επειδή μια σειρά από κοσμικές οργανώσεις να διεκδικήσουν 
το όνομα της αληθινής Εκκλησίας - ακριβώς όπως τα εκατομμύρια των 
"ομολογούν" Χριστιανοί έχουν εσφαλμένα που ισχυρίζονται ότι το όνομα του 
Ιησού Χριστού (Κατά Ματθαίον 7: 21-23) -όταν θέλουν να καθιερώσει αυτή τη 
φάση της αληθινής Εκκλησίας του Θεού, για το σκοπό της διεξαγωγής της 
επιχειρηματικής του Θεού σε αυτή τη γη, ήμασταν σε θέση να το ενσωματώσει 
όπως, απλά, "Η Εκκλησία του Θεού." καθώς αυτό δεν ήταν διαθέσιμο, καθώς και 
για την δείχνουν τη σύνδεσή μας με την εκκλησία από την αρχή (Πράξεις 2), 
επιλέξαμε τον όρο «Συνεχιζόμενη εκκλησία του Θεού." 
 

Υποστηρίζουν την έντονη και η Αληθινή Πίστη 
 

Ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο είναι ότι η αληθινή χριστιανική εκκλησία έχει 
την αρχική πίστη που παραδόθηκε στους αποστόλους. 

Παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα που ο Απόστολος Ιούδας βρέθηκε και τι είπε 
πιστοί Χριστιανοί να κάνουμε γι 'αυτό: 

Αγαπημένε, ενώ ήμουν πολύ επιμελής για να γράψω για να σας σχετικά με 
τους κοινούς μας σωτηρία, βρήκα ότι είναι απαραίτητο να γράψω για να 
σας προτρέπουν να υποστηρίζουν θερμά για την πίστη που κάποτε ήταν 
για όλους παρεδόθη εις τους αγίους. 4 Για ορισμένους άνδρες έχουν 
παρεισφρήσει στην απαρατήρητη , ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχαν 
επισημανθεί για αυτό καταδίκη, ασεβείς άνδρες, οι οποίοι μετατρέψει τη 



χάρη του Θεού μας σε ασέλγεια, και αρνούνται τον μόνο Κύριο τον Θεό και 
Κύριό μας Ιησού Χριστό. (Jude 3-4) 

Jude είπε για τις δύο ομάδες. Εκείνοι που θα διεκδικήσει την αρχική πίστη που 
κάποτε ήταν για όλους παραδοθεί στους αγίους, και εκείνοι που προσπαθούσαν 
να το αλλάξετε ανάρμοστα. Η αληθινή χριστιανική εκκλησία έχει παραδοθεί 
πίστη. Μια πίστη που είναι να συνεχιστεί, αλλά οι περισσότεροι που πρεσβεύουν 
τον Χριστό στον 21ο αιώνα, πραγματικά δεν ξέρω τι τα αρχικά Χριστιανοί στην 
πραγματικότητα πίστευαν και ασκείται (βλέπε επίσης δωρεάν φυλλάδιο 
μας, Συνεχιζόμενη Ιστορία της Εκκλησίας του Θεού). 

Αυτό είναι μια ιερή πίστη, κρατώντας την αγάπη του Θεού, και κοιτάζοντας προς 
το έλεός Του: 

Αλλά εσείς, αγαπητοί, την οικοδόμηση εαυτό σας επάνω σε πιο άγια πίστη 
σας, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω, 21 κρατήσετε τον εαυτό σας στην 
αγάπη του Θεού, ψάχνει για το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εις 
ζωήν αιώνιον. (Ιούδα 20-21) 

Η Γραφή δείχνει ότι η αληθινή υπουργοί πρόκειται να κηρύξουν το λόγο και να 
υπομείνει, να μην αλλάξει, αλήθεια βιβλική δόγματα: 

Κηρύσσουν τη λέξη! Να είστε έτοιμοι στην σεζόν και εκτός εποχής. Πείστε, 
επίπληξη, προτρέπω, με όλες τις μακροθυμία και διδασκαλία 3 Για την ώρα 
θα έρθει όταν δεν θα αντέξουν ορθή διδασκαλία, αλλά σύμφωνα με τις 
δικές τους επιθυμίες, επειδή έχουν κνησμό αυτιά, θα σωρός επάνω 
τους καθηγητές?. 4 και θα μετατρέψει τα αυτιά τους μακριά από την 
αλήθεια, και να ξεστρατίσει σε μύθους. 5 Αλλά να είστε προσεκτικοί σε όλα 
τα πράγματα, να υπομείνουν βάσανα, να κάνει τη δουλειά του 
ευαγγελιστή, την εκπλήρωση του υπουργείου σας. (2 Τιμόθεο 4: 2-5) 

Μερικά από τα θεμελιώδη δόγματα της χριστιανικής εκκλησίας βρίσκονται σε 
Εβραίους 6: 1-3. Αυτές οι δοξασίες συμπεριλαμβανομένων μετάνοια, βάπτισμα, 
τοποθέτηση των χεριών, σε εξέλιξη προς την τελειότητα, την ανάσταση των 
νεκρών, και την αιώνια κρίση διδάχθηκαν από τους αποστόλους και τους 
πρώτους Χριστιανούς, κατ 'ουσίαν, όπως είναι τώρα διδάσκονται από 
τη συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού. 
Παρατηρήστε κάτι δίδαξε ο Ιησούς σχετικά με το τμήμα της Φιλαδέλφειας της 
εκκλησίας: 

... Σε ... εκκλησία στη Φιλαδέλφεια ... 8 ... έχετε μια μικρή δύναμη, έχουν 
κράτησε τον λόγο μου, και δεν αρνήθηκες το όνομά μου ... 11 Ιδού, έρχομαι 
γρήγορα! Κρατήστε γρήγορα αυτό που έχετε, ότι κανείς δεν μπορεί να 
πάρει το στεφάνι σου. (Αποκάλυψη 3: 7,8,11) 



Ο Ιησούς διδάσκει ότι πρέπει κανείς να κρατήσει τις βιβλικές αλήθειες και να μην 
επιτρέψουν στον εαυτό τους να παραπλανηθεί από άλλους που δεν έχουν την 
ίδια δέσμευση για το λόγο του Θεού. Η αληθινή Εκκλησία του Θεού είναι να 
κρατήσει γρήγορα με τις βιβλικές αλήθειες, δεν δέχονται εκκλησία συμβούλια 
που πηγαίνουν ενάντια στην αληθινή πίστη, ούτε να αποθαρρύνονται από το να 
κάνουν τη δουλειά επειδή ανδρών. Στον 21οαιώνα, είναι το απομεινάρι του 
τμήματος Φιλαδέλφειας της αληθινής χριστιανικής εκκλησίας που το κάνει αυτό 
η καλύτερη (βλέπε κεφάλαιο 4 για ορισμένες λεπτομέρειες).  

Παρατηρήστε κάτι από τον απόστολο Ιωάννη: 

Εκείνο που ήταν από την αρχή, εκείνο που ακούσαμε, εκείνο που είδαμε 
με τα μάτια μας, που έχουμε εκλαμβάνεται, και τα χέρια μας χειρίστηκαν, 
σχετικά με το Λόγο της ζωής - 2 η ζωή φανερώθηκε, και είδαμε, και 
μαρτυρία, και να κηρύξει σε σας ότι η αιώνια ζωή, που ήταν με τον Πατέρα 
και φανερώθηκε σε εμάς - 3 αυτό το οποίο έχουμε δει και ακούσει 
δηλώνουμε σε σας, ότι μπορείτε επίσης να έχουμε κοινωνία μαζί μας? και 
πραγματικά υποτροφία μας είναι με τον Πατέρα και με τον Υιό Του Ιησού 
Χριστό. 4 Και αυτά τα πράγματα γράφουμε για να σας πω ότι η χαρά σας να 
είναι πλήρης. (1 Ιωάννη 1: 1-4) 

Παρατηρήστε ότι ο Ιωάννης είπε ότι δίδαξε τι έμαθε από την αρχή. Η αλήθεια 
δεν ήταν να αλλάξει. 
Ο Απόστολος Ιωάννης δίδαξε να τηρήσουν, να συνεχίσουν, στο δόγμα του 
Χριστού: 

Όποιος παραβαίνει και δεν τηρεί στο δόγμα του Χριστού δεν έχει 
Θεό. Αυτός που μένει στο δόγμα του Χριστού έχει και τον Πατέρα και τον 
Υιό. (2 Ιωάννης 9) 

Ένας μένει σε αυτό το δόγμα με το να μην αλλάζει με δόγματα που έρχονται σε 
αντίθεση με την Αγία Γραφή. 
Ο απόστολος Ιωάννης ανέφερε επίσης σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των πιστών 
και εκείνων που ισχυρίστηκαν ότι είναι πιστός: 

Μικρά παιδιά, είναι η τελευταία ώρα? και καθώς ακούσατε ότι ο 
αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι έχουν έρθει, με την 
οποία ξέρουμε ότι είναι η τελευταία ώρα 19 Πήγαν έξω από εμάς, αλλά δεν 
ήταν από εμάς.? για αν ήταν από εμάς, αυτοί θα συνέχιζαν μαζί μας? αλλά 
πήγαν έξω ότι μπορεί να γίνει προφανής, ότι κανένα από αυτά δεν ήταν 
από εμάς. (1 Ιωάννη 2: 18-19) 



Παρατηρήστε ότι ο απόστολος Ιωάννης έγραψε ότι αυτοί που ήταν πιστοί θα 
έχουν ακολουθήσει τις διδασκαλίες και τις πρακτικές του, αλλά εκείνα που ήταν 
αντίχριστοι δεν θα συνεχίσει σε αυτές τις πρακτικές. 

Ενώ υπάρχουν πολλές πρακτικές του αρχικού Χριστιανισμού που έχουν χαθεί 
από τα ελληνο-Ρωμαίους, ίσως θα πρέπει να παρενέβη εδώ ότι μία από τις 
πρώτες τεκμηριωμένες αλλαγές από τις πρακτικές και τις διδασκαλίες του 
Αποστόλου Ιωάννη έχει να κάνει με την ημερομηνία και την τήρηση των Πάσχα 
. Αυτή ήταν μια αλλαγή που διάφορα Ελληνορωμαϊκή εκκλησίες που εισήγαγε 
στις αρχές του 2ου αιώνα και προκάλεσε 
διαμάχη (ΙστορίαΕυσεβίου Εκκλησία, Βιβλίο V, κεφάλαια 23-24). 
Αρνήθηκαν να κρατήσουν το Πάσχα στις 14 Νισάν, όπως ο Ιησούς, ο Απόστολος 
Ιωάννης, και διάφορα άλλα πιστοί ηγέτες της εκκλησίας ιστορικά έκανε (το 
μεγαλύτερο μέρος των όσων αρνήθηκαν την 14η μεταβαίνει σε μια Κυριακή). Από 
τις αρχές του 2ου αιώνα, Εκκλησία του Θεού Επίσκοπος Πολύκαρπος Σμύρνης 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "πολλά" είχε "ψεύτικο δόγμα» και αναφέρθηκε 
στην πίστη τους ως ματαιοδοξία / άνευ 
αξίας (ΕπιστολήΠολυκάρπου προς Φιλιππησίους). 
Από τις αρχές του 3ου αιώνα, πολλά από τα ελληνο-Ρωμαίους εξελίχθηκε σε ό, τι 
Εκκλησία του Θεού Επίσκοπος Σεραπίων Αντιοχείας αναφέρεται ως "βρίσκεται 
Συμπολιτεία» (Επιστολή Σεραπίων να caricus και Ποντικός). 
Παρά το γεγονός ότι οι Ελληνο-Ρωμαϊκή εκκλησίες ισχυρίζονται τόσο 
Πολύκαρπος και Σεραπείου ως δικό τους (και Σεραπείου προφανώς διαδέχθηκε 
στην Αντιόχεια από την άπιστη Ελληνορωμαϊκή ηγέτες), η πραγματικότητα είναι 
ότι (και εκείνων που πιστά σχετίζονται με εκκλησιαστικά), που 
πραγματοποιήθηκε στην Εκκλησία του Θεού, και όχι Ελληνορωμαϊκή δόγματα.  

Αν και υπήρχαν πολλές άλλες αλλαγές από τους άπιστους εκκλησίες, οι 
μελετητές γενικά συμφωνούν ότι ο απόστολος Ιωάννης διατηρούνται Πάσχα 
στο 14ο. Ως εκ τούτου, αυτό το δόγμα είναι ένας τρόπος για να πει εύκολα όσοι 
άκουσαν τις γραφές, από αυτούς που απέτυχαν να συνεχίσουν τις πρακτικές του 
Αποστόλου Ιωάννη και εκείνοι μαζί του. Το αλλάξει την ημερομηνία του Πάσχα 
μέχρι την Κυριακή έγινε καθολικά αποφασίστηκε όταν ο εθνικός αυτοκράτορας 
Κωνσταντίνος αργότερα ανάγκασε το θέμα. Κωνσταντίνος δεν ήταν ένας 
πραγματικός Χριστιανός. Ακόμα και όταν ο ίδιος δεν είχε βαφτιστεί σε 
οποιαδήποτε φανερά τη χριστιανική πίστη, δήλωσε ο ίδιος επίσκοπος λαϊκών και 
ανάγκασε το θέμα την Κυριακή του Πάσχα να οριστικοποιηθεί στη Σύνοδο της 
Νίκαιας το 325 μ.Χ. Όταν ο Κωνσταντίνος πέθανε και θάφτηκε σε ένα είδος ήλιο-
θεό του τάφου . Αυτοί που ήθελαν να παραμείνουν πιστοί στην βιβλική πρακτική 



δεν θα τον ακούσει ή διάταγμα του Συμβουλίου του. Είχε επίσης πολλές 
δολοφονήθηκε μετά την Νίκαια. 
 
Σε όλη την ιστορία έχουν υπάρξει δύο βασικές ομάδες, μια που 
πραγματοποιήθηκε την αρχική πίστη, ενώ ο άλλος κύριος αυτός που ισχυριζόταν 
ότι, αλλά δεν το έκανε. 

Τι γίνεται με «αποστολική διαδοχή»; Κοντά στην έναρξη του 3ου αιώνα, ο τότε 
Ρωμαϊκή υποστήριξης Τερτυλλιανός έγραψε δύο ομάδων (Σμυρναίους και οι 
Ρωμαίοι) ο οποίος ισχυρίστηκε δεσμούς με τους 
αποστόλους (Liber Τερτυλλιανού de praescriptione haereticorum. Κεφάλαιο 32), 
αλλά μόνο ένας από αυτούς ήταν και παρέμεινε πιστός και η άλλη όχι. Μια 
ομάδα ισχυρίστηκε διαδοχή από τη Ρώμη, και η άλλη που υποστήριξε από τη 
Σμύρνη (μέσω του αποστόλου Ιωάννη να Πολύκαρπο να Θρασέου, κλπ).  

Όσον αφορά την αποστολική διαδοχή πηγαίνει, μπορεί να είναι σημαντικό να 
συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει διδασκαλία της Βίβλου σχετικά με την 
αληθινή Εκκλησία έχει ένα Κολέγιο των Καρδιναλίων ούτε maximus Pontifex. Και 
τα δύο αυτά είναι απομεινάρια του παγανισμού. Σύμφωνα με την Καθολική 
Εγκυκλοπαίδεια, ο τίτλος Pontifex Maximus δεν υιοθετήθηκε από τους Ρωμαίους 
επισκόπους μέχρι τα τέλη του 4 ου αιώνα, ενώ το Κολέγιο των Καρδιναλίων δεν 
αποτελούν επίσημα μέχρι τον 11ο αιώνα. Τι Ρώμη κάνει τώρα για να επιλέξετε 
κορυφή ηγέτης της απλά δεν ήταν μέρος του αρχικού πίστης.  

Ενώ η Αγία Γραφή δείχνει ότι ο Θεός έχει την τάση να εργαστούν με μια 
κορυφαία ανθρώπινη ηγέτης, αυτός ηγέτης είναι αυτός που έχει έχρισε με λάδι 
(2 Κορινθίους 1:21? 1 Τιμόθεο 4:14? 5:22? 2 Τιμόθεο 1: 6) και που δείχνει τα 
φρούτα που δείχνουν ότι η ηγεσία (Ματθαίος 7: 15-20? 1 Τιμόθεο 3: 1-7).Ίσως θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι δεν είναι μόνο η αληθινή Εκκλησία του Θεού που 
μπορεί να αποδειχθεί μέσω της έγκαιρης ταυτόχρονες εγγραφές που είχε άμεση 
διαδοχή από τους αρχικούς Αποστόλους. Ακόμη Jerome σημειωθεί ότι ο 
απόστολος Ιωάννης χειροτονήθηκε Πολύκαρπος Σμύρνης (Τζερόμ De Viris 
Illustribus. Κεφάλαιο 17). Οι Ελληνο-Ρωμαίοι έχουν την τάση να βασίζονται σε 
τέλη «μύθους» για τους ισχυρισμούς τους για τον Πέτρο και αντιφατικές 
εκθέσεις τους σχετικά με τον Linus και ο Κλήμης, καθώς έχουν αλλάξει 
δόγματα. Πολλές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολική διαδοχή 
και τις πεποιθήσεις της αρχικής χριστιανικής εκκλησίας περιλαμβάνονται στο 
δωρεάν φυλλάδιο μας, η συνεχιζόμενη Ιστορία της Εκκλησίας του Θεού. 



 

Η Εκκλησία του Θεού ήξερε την Αγία Γραφή από την εποχή του Αποστόλου 
Ιωάννη 

 

Ποια ηγέτης χριστιανική ήξερε όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής από τη στιγμή 
που γράφτηκε το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης; 

Λοιπόν, αυτό θα ήταν λογικά ο απόστολος Ιωάννης. Όχι μόνο είναι αυτός που 
πιστεύεται ότι ήταν η τελευταία από τις αρχικές Αποστόλων να πεθάνει, και ο 
ίδιος πιστεύεται ότι έχουν γράψει τα τελευταία αρκετά βιβλία της Αγίας Γραφής, 
συμπεριλαμβανομένου και του βιβλίου της Αποκάλυψης (Αποκάλυψη 1: 9-19). 

Ενώ οι αρχικές απόστολοι ήταν ακόμα ζωντανός θα μπορούσαν να παρέχουν 
πληροφορίες ότι οι Χριστιανοί χρειάζεται να ξέρετε προσωπικά και 
γραπτώς. Αλλά παρατηρήσετε ότι η πρόθεση (βλέπε Ησαΐας 8:16) ήταν ότι η 
Βίβλος θα καταλήξει να είναι επαρκής για τους Χριστιανούς να είναι πνευματικά 
ολοκληρωθεί: 

Όλη η Γραφή είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού, και είναι 
επικερδής για δόγμα, για επίπληξη, για τη διόρθωση, για τη διδασκαλία 
στην δικαιοσύνη, 17 που ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να είναι πλήρης, 
πλήρως εξοπλισμένα για κάθε καλό έργο. (2 Τιμόθεο 3: 16-17) 

Δεν θα ήταν η χριστιανική εκκλησία που βασίζει αληθινά δόγματα του σχετικά με 
τις γραφές τους γνωρίζουμε από το νωρίτερο δυνατό χρόνο (βλέπε Ησαΐας 
8:16); Ή θα πάρει αιώνες ανθρωπίνως-συγκληθεί εκκλησία συμβούλια για να 
συζητήσουν το θέμα, όπως οι Ελληνορωμαϊκή εκκλησίες έχουν γίνει; 

 

Ιστορικά στοιχεία και Θέματα 

 

Υπάρχει ένα αρχαίο έγγραφο γνωστό ως Harris θραύσματα που λέει ότι ο 
απόστολος Ιωάννης περάσει "τα κανόνια» σε ένα μαθητή του που ονομάζεται 
Πολυκάρπου του (επίσης γνωστή ως Πολύκαρπος Σμύρνης). Πολύκαρπος δεν 
ήταν Εβραίος (το όνομά του είναι ελληνικό), και ίσως ήταν η μεγαλύτερη επιρροή 
Τζεντίλε στην αληθινή Εκκλησία του Θεού στο δεύτερο αιώνα. Ήταν ίσως η πιο 
σημαίνοντες αληθινός Χριστιανός ηγέτης από 135 μ.Χ. (όταν η Ιερουσαλήμ έχασε 



τον Ιούδα, τον περασμένο εβραϊκή Επίσκοπος / Pastor του) μέχρι το θάνατό του 
μερικές δεκαετίες αργότερα. 

Επιστολή Πολυκάρπου προς Φιλιππησίους εισαγωγικά ή παραπέμπει σε όλα τα 
27 βιβλία της Καινής Διαθήκης (Επιστολή Πολυκάρπου προςΦιλιππησίους με 
Καινή Διαθήκη βιβλικά σχόλια. Τριάδος Εφημερίδα της Απολογητικής, Ιούνιος 
2008). Σε επιστολή του προς τον αδελφό του τον Ονήσιμο, Μελίτων Σάρδεων 
(διάδοχο του Πολύκαρπου) απαριθμεί άμεσα και έμμεσα τα 39 βιβλία της 
Παλαιάς Διαθήκης που ακόμα και σήμερα στηνΣυνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού 
χρήση. Και η λίστα Μελίτων δεν περιλαμβάνει καμία από τις λεγόμενες 
Δευτεροκανονικά που ο Ρωμαίος και Ανατολικής Ορθοδόξου Καθολικής 
εκκλησίες χρησιμοποιούν σήμερα. 
Υπάρχει επίσης ένα αραβικό έγγραφο που αναφέρει κατ 'ουσίαν, ότι οι πιστοί 
Χριστιανοί στην Ιερουσαλήμ στις αρχές του 2ου αιώνα είχε το σύνολο ή μέρος της 
Καινής Διαθήκης, αλλά ότι οι λιγότερο πιστοί ρωμαϊκού υποστήριξη καθηγητών 
του Χριστού εκεί δεν το έκανε και ότι στηρίχθηκε σε μη -inspired βιβλία (Pines Σ Η 
εβραϊκή Χριστιανοί των πρώτων αιώνων του Χριστιανισμού, σύμφωνα με μια νέα 
πηγή, 1966). 
Η Εκκλησία του Θεού από την εποχή του Αποστόλου Ιωάννη στην Πάτμο 
(Αποκάλυψη 1: 9) της Μικράς Ασίας (τέλη πρώτου αιώνα) μέχρι Πολύκαρπος 
Σμύρνης (δεύτερος αιώνας) είχε ολόκληρο το κανόνα της Αγίας Γραφής. Ωστόσο, 
οι Ελληνορωμαϊκή εκκλησιών συζήτησε τα βιβλία για αιώνες, και συχνά 
περιλαμβάνονται μη κανονικών αυτοί στη Νέα τους Διαθήκη. Ήταν μόνο μετά 
από διαβούλευση με εκείνους στη Μικρά Ασία και την Ιερουσαλήμ 
(συμπεριλαμβανομένων μερικών στην Εκκλησία του Θεού) ότι οι Ελληνο-Ρωμαίοι 
ήταν τελικά σε θέση να καταλήξει με το σωστό κανόνα της Καινής Διαθήκης. 

Δεν θα το αληθινό χριστιανική εκκλησία γνωρίζουν ολόκληρο το κανόνι από την 
πρώτη αρχή της; 

Οι μεταρρύθμιση Προτεστάντες, που ήρθε μέσα από τη Ρώμη, δεν ολοκλήρωσε 
κανόνια τους μέχρι τον 16 ο αιώνα, η οποία είναι επίσης όταν ξεκίνησε, όπως 
είχαν στηριχθεί σε διάφορα ρωμαϊκά λίστες πριν. Ούτε η Εκκλησία της Ρώμης 
είχε οριστικοποιήσει πλήρως κανόνι του μέχρις ότου το Συμβούλιο16ο αιώνα 
Trent. Τα βιβλία αυτά δεκτή στο Συμβούλιο της Trent περιλαμβάνονται τα βιβλία 
της Παλαιάς Διαθήκης ότι η πρόωρη ηγέτες τους, όπως Jerome (ένας γιατρός της 
εκκλησίας τους), δεν θεώρησε για να είναι αληθινό γραφή. Ούτε τρέχουσα 
Προτεστάντες, ούτε όσους από εμάς στην αληθινή Εκκλησία του Θεού, τους 
αποδέχεται, ως γραφή. 



Για περισσότερες πληροφορίες, το περιοδικό Γραφή Νέα Προφητεία από 
τη συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού δημοσίευσε δύο τεκμηριωμένη άρθρα το 
2013 εξηγώντας περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αγιοποίηση των 
γραφών. Οι εν λόγω περιοδικά μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα 
www.ccog.org , κάτω από το κουμπί καρτέλα Λογοτεχνίας. 
 

Η αληθινή Εκκλησία γνωρίζει την αλήθεια για τη Θεότητα 
 

Η αληθινή χριστιανική εκκλησία έχει πάντα πίστευε στον Πατέρα, τον Υιό και το 
Άγιο Πνεύμα. Οι πρώτοι χριστιανοί κατανοητό ότι η Αγία Γραφή διδάσκει τον 
Πατέρα (π.χ. Ιωάννης 6:27? Κολοσσαείς 2: 2) και Υιός (π.χ. Ιωάννης 20: 28-29? 
Κολοσσαείς 2: 2) ήταν θεία όντα (Κολοσσαείς 2: 9) και ότι το Άγιο πνεύμα ήταν η 
δύναμη του Θεού που έρχεται από τον Πατέρα (π.χ. Ματθαίος 10:20) και τον Υιό 
(Φιλιππησίους 1:19). 
Σε 381 μ.Χ., οι Ελληνο-Ρωμαίοι υιοθέτησαν επίσημα μια διαφορετική άποψη της 
Θεότητας (Ρωμαίους 1:20? Κολοσσαείς 2: 9) σχετικά προσωπικότητας του 
Πνεύματος. Αν και μερικοί Ελληνο-Ρωμαίοι πίστευαν στην "προσωπικότητα" του 
Πνεύματος πριν, η πλειοψηφία τουλάχιστον εκείνων "στην Ανατολή», σύμφωνα 
με την Καθολική Εγκυκλοπαίδεια, δεν είχε δεχθεί ότι ούτε η τριάδα, ακόμη και 
μερικές δεκαετίες νωρίτερα. Αυτή ήταν μια δογματική αλλαγή ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των Ελληνο-Ρωμαίους αποδεκτή. Το δόγμα τριάδα επίσης 
επιβάλλεται από ένα αυτοκρατορικό διάταγμα από την δίωξη του αυτοκράτορα 
Θεοδοσίου (οι οποίοι ουσιαστικά αποφασίστηκε επίσης η συνέχεια 
αναθεωρήθηκε ελληνορωμαϊκή πίστη ως την πίστη της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας). 
 

Μήπως η αληθινή Εκκλησία δεν Διδάξτε Ανομία-επικυρώνει το νόμο του Θεού 
 

Στην Παλαιά Διαθήκη, γράφτηκε ότι οι νόμοι του Θεού θα είναι ένα σημάδι 
ανάμεσα σε αυτόν και τους πιστούς (Δευτερονόμιο 6: 1-8). Ενώ ορισμένες 
προτεσταντικές ηγετών διδάσκουν ότι οι Δέκα Εντολές έγιναν μακριά με, αυτό 
δεν ήταν η θέση του Ιησού, τους αποστόλους Του, ούτε οι πρώτοι Χριστιανοί.  

Ο Ιησούς προειδοποίησε ότι «ζιζάνια» (ζιζάνια) θα φυτευτούν μεταξύ των 
αδελφών από τον εχθρό (Κατά Ματθαίον 13: 37-40). Ο Ιησούς δίδαξε ότι ο 
άπιστος θα ασκήσει «ανομία» (Κατά Ματθαίον 13:41), αλλά αργότερα να 
εξαλειφθούν (Κατά Ματθαίον 13:42). Παρατηρήστε κάτι άλλο που ο Ιησούς 
δίδαξε: 

http://www.ccog.org/


«Όχι ο καθένας που λέει σε μένα: Κύριε, Κύριε,« θα μπει στη βασιλεία των 
ουρανών, αλλά αυτός που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου στον 
ουρανό. 22 Πολλοί θα μου πουν κατά την ημέρα εκείνη, «Κύριε, Κύριε, 
έχουμε δεν προφητέψει στο όνομά σου, ρίχνει έξω τους δαίμονες στο 
όνομά σου, και κάνει πολλά θαύματα στο όνομά σου »23 και τότε, θα 
ομολογήσω σ 'αυτούς: ποτέ δεν σας γνώρισα?;! φεύγετε από μένα εσείς 
που εργάζεστε την ανομία» (Ματθαίος 7: 21-23) 

Ο Ιησούς σαφώς διδάσκει ότι πολλοί θα τον αποκαλούν «Κύριο» και ακόμη και 
ισχυρίζονται ότι έχουν κάνει θαύματα στο όνομά Του, αλλά ότι θα πουν αυτοί 
που το έκαναν, αλλά ασκείται «ανομία» να αναχωρήσει. Έτσι, ακριβείς 
προφητείες και δαίμονας εξορκισμούς, από μόνες τους, δεν είναι τα σημάδια για 
να επικεντρωθεί σε μη-πιστοί ομάδες μερικές φορές τα έχουν. 

Ο Απόστολος Παύλος ανέφερε ότι το «μυστήριο της ανομίας» είχε ήδη αρχίσει 
στην εποχή του (2 Θεσσαλονικείς 2: 7) και ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να 
εξαπατηθεί »με κενά λόγια» για να τους πάρει για να παρακούσει (Εφεσίους 5: 
6). Αυτό το «μυστήριο» εκδηλώνεται με το Ελληνο-Ρωμαίοι, όταν πρόκειται για 
πολλές πτυχές των νόμων του Θεού (που λόγο γύρω τους). 
Η αληθινή Εκκλησία του Θεού υπερασπίζεται το νόμο του Θεού (1 Ιωάννη 5: 1-
3). Διδάσκει ότι ο Θεός βρίσκεται σε νόμους κίνησης, ότι, αν υπάκουαν, θα φέρει 
την ανθρωπότητα πολύ καλή, συμπεριλαμβανομένων άφθονη ευημερία και ένα 
παραγωγικό πλήρη ζωή. 
Η αληθινή Εκκλησία του Θεού διακηρύσσει ότι ο νόμος του Θεού δεν γίνεται 
μακριά, αλλά έχει «εξυψώνεται» και έκανε «έντιμη» (Ησαΐας 42:21) και 
επεκτάθηκε από τον Ιησού Χριστό (Ματθαίος 5: 17 - 48). 
Η αληθινή Εκκλησία του Θεού διδάσκει τι διδάσκει η Αγία Γραφή: 

Λέξη σας είναι Λύχνος στα πόδια μου και ένα φως στο μονοπάτι 
μου. (Ψαλμός 119: 105) 

Η γλώσσα μου θα μιλήσω λέξη σας, Για όλες τις εντολές σου είναι 
δικαιοσύνη. (Ψαλμός 119: 172) 

Η αληθινή εκκλησία διδάσκει Δέκα Εντολών νόμο του Θεού είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα δώρα του στην ανθρωπότητα και ότι τις εντολές Του είναι 
δικαιοσύνη. Κρατώντας τους αντικατοπτρίζει την αγάπη. «Τώρα ο σκοπός της 
εντολής είναι αγάπη» (1 Τιμόθεο 1: 5). 

Ενώ ορισμένα από τα ελληνο-ρωμαϊκά εκκλησίες ισχυρίζονται ότι πιστεύουν ότι, 
με την αποδοχή τους μιλιταριστική "Χριστιανισμού" και άλλες άνομες δόγματα, 
που έχουν, σαν τους Φαρισαίους της παλιάς (Ματθαίος 15: 3-9), αιτιολογημένη 



γύρω από το νόμο του Θεού, για να εγκρίνει πρακτικές και παραδόσεις που είναι 
αντίθετες σε αυτό. 
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής (Λουκά 3:14) και ο Ιησούς (Ιωάννης 18:36) δίδαξε ενάντια 
μιλιταριστική συμμετοχή σε αυτή την ηλικία. Όλες οι πραγματικές μελετητές να 
συνειδητοποιήσουν ότι οι πρώτοι Χριστιανοί δεν θα συμμετάσχει στην σαρκική 
πόλεμο. Εκκλησία των ηγετών του Θεού, όπως Μελίτων Σάρδεων έγραψε 
εναντίον του, ενώ ο Θεόφιλος Αντιοχείας, έγραψε κατά των χριστιανών, ακόμη 
και βλέποντας βίαια αθλήματα. Η ΣυνεχιζόμενηςΕκκλησία του Θεού εξακολουθεί 
να διδάσκει εναντίον μιλιταριστική συμμετοχή και βλέποντας εσκεμμένα βίαια 
σπορ σε αυτή την ηλικία. 
Ακόμα κι αν στρατιωτικής συμμετοχής καταδικάστηκε τόσο αργά όσο 
τον 3ο αιώνα μ.Χ. από τον Ρωμαίο επίσκοπο και άγιο Ιππόλυτο, μέσα σε έναν 
αιώνα από τον θάνατό του, οι Ελληνορωμαϊκή εκκλησίες αλλάξει σε αυτό το 
σημείο. Αργότερα πήγε τόσο μακριά ώστε να προσφέρουν «άφεση των 
αμαρτιών» κάτω από τα διατάγματα του Πάπα Urban II το 1095 μ.Χ. σε εκείνους 
που θα αγωνιστεί στο αντιμαχόμενες θρησκευτικές σταυροφορίες. 

Ο Ιησούς είπε, "Ο Θεός είναι Πνεύμα, και όσοι Τον λατρεύουν πρέπει να 
λατρεύουν με πνεύμα και αλήθεια» (Ιωάννης 4:24). Ωστόσο, Ελληνο-Ρωμαίοι 
εγκρίνει τη χρήση διαφόρων είδωλα και τα εικονίδια που προσκυνήσουν. Οι 
Δέκα Εντολές (Έξοδος 20: 4-6) και ο απόστολος Ιωάννης (1 Ιωάννη 5:21) 
προειδοποίησε ότι όπως έκανε Μελίτων Σάρδεων το 2ο αιώνα. 
Αν και το βιβλίο του Εβραίους επιβεβαιώνει ότι η έβδομη ημέρα του Σαββάτου 
διατάχθηκε για τους Χριστιανούς (Εβραίους 4: 1-9), οι περισσότεροι που 
πρεσβεύουν Χριστιανισμού λόγο γύρω από αυτό. 

Ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε ότι οι υπουργοί του Σατανά φαίνεται 
απατηλά να μεταμορφωθούν σε «υπουργούς της δικαιοσύνης» (2 Κορινθίους 11: 
14-15). 
Εκκλησιαστική ιστορία, μέσα και έξω από την Αγία Γραφή, δείχνει ότι εκείνοι που 
έκαναν είχε επιτυχία στην εξαπάτηση πολλά. 
 

Η αληθινή Εκκλησία διώχτηκε, αλλά ποτέ ο διώκτης 
 

Ο Ιησούς και ο Απόστολος Παύλος δίδαξε ότι οι αληθινοί Χριστιανοί θα 
διώκονται (Κατά Ματθαίον 5: 10-12? 10:23? 2 Τιμόθεο 3:12). Ενώ είναι αλήθεια 
ότι οι Ελληνο-Ρωμαϊκή εκκλησίες που αντιμετωπίζουν διώξεις στην ιστορία τους, 
διαφέρουν από την αληθινή χριστιανική εκκλησία στο ότι επίσης ήταν συχνά 
σωματική διώκτες. 



Το μη-μιλιταριστική στα αλήθεια Εκκλησίες του Θεού σε όλη την ιστορία δεν 
έχουν οργανωμένη φυσική διώκτες (αν και αιρετικούς και αποστάτες οι 
οποίοι φέρεται να είναι μέρος τους θα μπορούσε να έχει). 
Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι «Μυστήριο Βαβυλώνα η Μεγάλη» ήταν μεθυσμένος 
με το αίμα των αγίων μαρτύρησαν (Αποκάλυψη 17: 4-5), η οποία βοήθησε 
αιτία. Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι με βάση επτά hilled "Μυστήριο Βαβυλώνα η 
Μεγάλη» ήταν μπλεγμένος με τις κυβερνήσεις των κόσμων »σε μια ανίερη 
συμμαχία που καταδικάζει τον Θεό (πρβλ Αποκάλυψη 17: 1-9,18? 18: 1-10). 
Λόγω του συμβιβασμού με το σαρκικό ρωμαϊκά και άλλοι ηγέτες, οι 
Ελληνορωμαϊκή εκκλησίες όχι μόνο εφαρμόζονται διάφορες οικονομικές διώξεις 
σε όλη την ιστορία, είχαν και οι αληθινοί Χριστιανοί σκοτώνονται για τη 
διατήρηση των ίδιων πρακτικών όπως ο Ιησούς και η αρχική τους οπαδούς του 
είχε, όπως η διατήρηση του Σαββάτου (Πράξεις 13: 13-15? 18: 4? Εβραίους 4: 9), 
αποφεύγοντας βιβλικά ακάθαρτα κρέατα, και κρατώντας Πάσχα στο14ο. 

Προτεσταντική «μεταρρυθμιστές» και είχε άνθρωποι σκοτώθηκαν οι οποίοι 
αντιτίθενται στην μη-βιβλικό πρακτική του βρέφους βάπτισμα. 

Οι Ελληνο-Ρωμαίοι διώκονται επίσης οι Χριστιανοί για την εκμετάλλευση στην 
αρχική βιβλικές διδασκαλίες, όπως η αλήθεια για τη Θεότητα, διατηρώντας τις 
βιβλικές άγιες ημέρες, αρνούμενος να αποδεχθεί είδωλα / εικονίδια / σταυρούς, 
τους οποίους αντιτίθεται στην ειδωλολατρική φόρεμα της ελληνορωμαϊκής 
κληρικοί, θεωρώντας Ρώμη εκπροσωπείται τέλος χρόνου φθάνουν Βαβυλώνα, 
διδάσκοντας τη βασιλεία του Θεού, αντιτίθεται σε μη-βιβλικό «μυστήρια», και 
διδάσκει την χιλιετή βασιλεία του Ιησού Χριστού. 

Μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι υπάρχουν πράγματι 
Ελληνορωμαϊκή «ιδιωτική προφητείες» που διδάσκουν οι Ελληνο-Ρωμαίοι θα το 
κάνουμε αυτό και πάλι στους έσχατους καιρούς. 

Η αληθινή Εκκλησία του Θεού έχει από καιρό διώκονται από εκείνους που 
υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει την υπηρεσία του Θεού. Ο Ιησούς προειδοποίησε 
γι 'αυτό στο κατά Ιωάννη 16: 2-4. 
 

Προς τα έξω παγιδεύσεις και εμφάνιση 
 

Ιστορικοί Εκκλησία συνειδητοποιούν ότι οι αρχικές κληρικοί (διάκονοι / 
υπερήλικες / υπουργών / πρεσβύτεροι / επίσκοποι / επόπτες) δεν φορούν το 
είδος του μοναδικό χαρακτηριστικό ενδυμάτων, όπως αυτά που 
χρησιμοποιούνται τώρα από τη Ρωμαϊκή και την Ανατολική Ορθόδοξη Καθολική 
κληρικοί. 



Οι αρχικοί Χριστιανοί ηγέτες ντυμένος σαν κανονικοί άνθρωποι. Ο Ιησούς, ο 
ίδιος, είχε να επισημανθεί από τον Ιούδα (Μάρκος 14: 43-46), καθώς δεν ήταν 
ντυμένος πολύ διαφορετικά από τους άλλους. Ενώ θα περίμενε κανείς 
Χριστιανός ηγέτης να ντυθείτε κατάλληλα (βλέπε Κατά Ματθαίον 22: 11-14), οι 
πρώτοι ηγέτες δεν ντύνονται πολύ διαφορετικά από το ευρύ κοινό. 

Οι Ελληνορωμαϊκή κληρικοί φορούν συχνά το είδος των ειδών ένδυσης που οι 
ιερείς για τον ήλιο-θεό Μίθρα φορούσε. Αυτό το είδος της φόρεμα δεν εγκρίθηκε 
από τη Ρωμαϊκή και την Ανατολική Ορθόδοξη μέχρι να επηρεάστηκαν από την 
ειδωλολατρική αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον 4ο αιώνα (ο οποίος ήταν οπαδός 
του Μίθρα και ακόμα και να θέσει την εικόνα του Μίθρα »στα νομίσματα μετά 
την υποτιθέμενη μετατροπή του). 
Τι γίνεται με τους υπουργούς προτεσταντική; Λοιπόν, κάποιοι, όπως και πολλοί 
από τους Αγγλικανούς (Εκκλησία της Αγγλίας), δεν φορούν το ίδιο είδος 
περιβολή με τα ελληνο-Ρωμαίους. 
Και άλλοι? Λοιπόν, το λευκό κολάρο που φορούν πολλοί υπουργοί δεν 
προέρχονται από την Αγία Γραφή. Αν και η σύγχρονη αντίστροφη άσπρο γιακά 
αναφέρθηκε ότι έχουν εφεύρει τον 19ο αιώνα, έχει ισχυρίστηκε ότι ήλιος-ιερείς 
φορούσαν κάποια εκδοχή τους, τουλάχιστον ήδη από το 1000 π.Χ. 

Το υπουργείο στις εκκλησίες του Θεού δεν φορούν την ιερατική κολάρο, όπως 
πολλοί από τους Ελληνο-Ρωμαίοι. 
Τι γίνεται με την εκκλησία κτίρια; 

Φαίνεται ότι το πρώτο ειδικά κατασκευασμένο χριστιανική κτίριο εκκλησία 
χτίστηκε στην Ιερουσαλήμ από τούβλα από την καταστροφή εβραϊκό ναό στο 70 
μ.Χ. Εδώ είναι ένα 4 ου εκπροσώπηση μωσαϊκό αιώνα από αυτό: 

 
Εκκλησία του Θεού στην Ιερουσαλήμ Δυτική λόφο που ονομάζεται Mt. Σιών 



 

Το παραπάνω κτίριο πιστεύεται ότι έχουν κατασκευαστεί στο 1 ο αιώνα και 
κοίταξε παρόμοια με εβραϊκές συναγωγές στο χρόνο. Είχε στηθαία για την 
ασφάλεια (Δευτερονόμιο 22: 8), αλλά δεν περιέχει σταυρούς, οβελίσκοι, ή 
καμπαναριά. 
Σταυροί δεν παίρνουν εγκρίθηκε από την ελληνο-Ρωμαίους για τουλάχιστον 150 
χρόνια μετά ο Ιησούς αναστήθηκε. Οι όροι μεταφράζεται εσφαλμένα συχνά στην 
Καινή Διαθήκη ως «σταυρό» και «σταύρωση» σημαίνει στην πραγματικότητα 
«πόλο» και «ανασκολοπισμός, 'αντίστοιχα, στην αρχική Έλληνες.  

Καμπαναριά, όπως οβελίσκοι, ήταν ένα φαλλικό σύμβολο, καθώς και ένα 
σύμβολο για την ειδωλολατρική Κυρ-θεούς. Η προσθήκη αυτών των συμβόλων 
σε ένα χριστιανικό κτίριο θα ήταν ακατάλληλη για τους ανθρώπους του Θεού 
(πρβλ Δευτερονόμιο 12: 29-32). Όσοι πραγματικά στην Εκκλησία του Θεού δεν 
διαθέτουν τέτοια σύμβολα σε κτίρια. 

Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση των gargoyles στην ελληνορωμαϊκή κτίρια 
εκκλησιών. Τα Gargoyles είπε να τρομάξει τα κακά πνεύματα μακριά από την 
εκκλησία. Στο 12ο αιώνα, η Καθολική άγιος Βερνάρδος του Clairvaux ήταν 
διάσημος για την ομιλία εναντίον τους ως ειδωλολατρία, αλλά πολλά διάσημα 
κτίρια (όπως η Καθολική Μητρόπολη της Notre Dame) έχουν gargoyles τους. 

Ενώ μπορεί να υπάρχει μια θέση για την κατάλληλη περίτεχνα χώρους λατρείας 
(π.χ. 1 Βασιλέων 6), υπάρχει μια φανταστική ιστορία, θα ήθελα να πω εδώ. Σε 
μία από τις ταινίες «Ιντιάνα Τζόουνς», αρκετοί άνθρωποι έψαχναν για το 
κύπελλο ότι ο Ιησούς φέρεται να ήπιε από τη διάρκεια της τελευταίας Πάσχα Του 
(πρβλ Λουκά 22:20). Μια σκηνή έδειξαν ένα τραπέζι με πολλά ποτήρια. Έδειξε 
επίσης διάφορες σκελετούς των ανθρώπων που ήρθαν και προσπάθησε λάθος 
κύπελλο-όπως, σύμφωνα με την ταινία, επιλέγοντας το λάθος κύπελλο και 
αρχίζουν να φύγει με οδήγησε στο θάνατο. Ο πρωταγωνιστής, Indiana Jones, 
μετά από να δει την επιλογή των κυπέλλων, τόσο περίτεχνα και απλό, άρχισε να 
πάρει ένα ακριβό εμφανίζεται ένα. Στη συνέχεια ανέφερε κάτι με την έννοια της 
", ο Ιησούς ήταν ένας ξυλουργός και οι μαθητές Του ήταν ψαράδες. Δεν υπάρχει 
κανένας τρόπος Είχε ένα πολυεδρικοί χρυσό κύπελλο. "Έτσι, Ιντιάνα Τζόουνς 
βάλει κάτω το ακριβό κύπελλο. Στη συνέχεια πήρε το φθηνότερο αναζητούν 
κύπελλο, το οποίο ήταν το σωστό κύπελλο σύμφωνα με την ταινία, και έζησε.  

Το σημείο μου; 

Αν και η ιστορία Ιντιάνα Τζόουνς είναι μυθοπλασία, στην πραγματική ζωή, 
κάποιοι άνθρωποι, η υπερβολική έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση των κτιρίων, 
τηλεοπτικές παρουσιάσεις, φόρεμα, κλπ και στην Παλαιά και στην Καινή 
Διαθήκη, ο Θεός καθιστά σαφές ότι δεν κρίνουμε από έξω εμφάνιση, όπως 



κάνουν οι άνθρωποι (1 Σαμουήλ 16: 7? Ματθαίος 7: 21-23, 23: 27-28). Ο 
Απόστολος Παύλος κατέστησε σαφές ότι παρόλο που ο ίδιος είχε επιλεγεί από 
τον Θεό (Πράξεις 9: 10-18), ο ίδιος δεν ήταν ιδιαίτερα καλός ομιλητής (2 
Κορινθίους 10:10). Το ίδιο ίσχυε και για τον Μωυσή (Έξοδος 4: 10-14) και ο 
Ιερεμίας (Ιερεμίας 1: 6). Παύλος, ο Μωυσής, και ο Ιερεμίας είναι όλα καλύτερα 
γνωστή για τα γραπτά τους. 
Χριστιανοί καλούνται να ορθοτομήσουμε τον λόγο της αλήθειας (2 Τιμόθεο 2:15) 
και στηρίζονται σε λογιστικό κριτήρια (Ιωάννης 5:39), τα οποία είναι τα κριτήρια 
του Θεού (πρβλ 2 Τιμόθεο 3:16), και όχι εξωτερική εμφάνιση (2 Κορινθίους 10: 7-
11), όταν προσπαθεί να καθορίσει ποιος μιλάει την αλήθεια πιστά και ποια είναι 
η αληθινή χριστιανική εκκλησία. 
 

Η αληθινή Εκκλησία κηρύττει τον Αληθινό Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού 
 

Ο Ιησούς ήρθε κηρύττοντας το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού: 

Ο Ιησούς ήρθε στη Γαλιλαία, κηρύττοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας του 
Θεού, 15 και λέγοντας: Ο χρόνος έχει εκπληρωθεί, και η βασιλεία του Θεού 
είναι στο χέρι: μετανοήσουν ye, και πιστεύω το Ευαγγέλιο. (Μάρκος 1: 14-
15, KJV) 

Ο Ιησούς αναμένεται οπαδούς Του να πιστέψουμε το ευαγγέλιο της 
βασιλείας. Μίλησε γι 'αυτό με παραβολές (π.χ. Ματθαίος 13: 3-50? Μάρκος 4: 2-
12? Λουκάς 13: 20-21) όσες δεν ήταν έτοιμοι να κατανοήσουμε τα μυστήρια της 
βασιλείας του Θεού σε αυτή την ηλικία (Μάρκος 4: 11? Ματθαίος 13: 10-11). 
Ο Ιησούς δίδαξε ότι οι οπαδοί του θα συμμετάσχει με την διακήρυξη του 
ευαγγελίου του βασιλείου, καθώς: 

Και τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο ως 
μαρτυρία σε όλα τα έθνη, και τότε θα έρθει το τέλος. (Ματθαίος 24:14) 

Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις 
το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, 20διδάσκοντάς 
τους να τηρούν όλα όσα σας έχω διέταξε? και ιδού, εγώ είμαι μαζί σας 
πάντα, ακόμη και μέχρι το τέλος της εποχής. (Ματθαίος 28: 19-20) 

Κηρύττοντας το ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο ως μάρτυρας 
σημαίνει ότι θέλουμε να φτάσει σε όλα τα έθνη με το άγγελμα της Βασιλείας. Και 
για όσους μπορούν να απαντήσουν ότι ο Θεός καλεί (Ιωάννης 6:44), μπορούμε 
στη συνέχεια να προσπαθούν να διδάξουν όλα όσα πρόσταξε ο Ιησούς. 

Μετά την ανάστασή Του, ο Ιησούς δίδαξε τους μαθητές Του για τη βασιλεία του 
Θεού: 



Επίσης, παρουσίασε τον εαυτό Του ζωντανό, μετά το πάθος του με πολλά 
τεκμήρια, να δει από αυτούς κατά τη διάρκεια των σαράντα ημερών και 
μιλώντας για τα πράγματα σχετικά με τη βασιλεία του Θεού. (Πράξεις 1: 3) 

Οι απόστολοι αργότερα κήρυξε το ίδιο μήνυμα της επερχόμενης παγκόσμιας 
κυβέρνησης του Βασιλείου του Θεού (π.χ. Πράξεις 19: 8), όπως εξακολουθεί να 
κάνει το Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού. Κηρύττοντας το ευαγγέλιο της 
βασιλείας έφερε διώξεις κατά το παρελθόν και θα προκαλέσει επίσης έρχονται 
διώξεις σύμφωνα με πολλές γραφές (Κατά Ματθαίον 24: 9-14? Mark 13: 10-13? 
Πρβλ Λουκάς 21: 12-19? Δανιήλ 11: 28-35). 
 

 

Η αλήθεια και το αρχικό μήνυμα του Ευαγγελίου είναι εκείνη που πρέπει να 
διδάσκεται σήμερα: 

Απορώ ότι είστε στροφή μακριά τόσο γρήγορα απ 'Αυτόν που σας κάλεσε 
στη χάρη του Χριστού, σε ένα διαφορετικό ευαγγέλιο, 7, το οποίο δεν είναι 
άλλο? αλλά υπάρχουν μερικοί που σας απασχολήσω και θέλουν να 
διαστρέψουν το ευαγγέλιο του Χριστού. 8 Αλλά ακόμα και αν εμείς, ή ένας 
άγγελος από τον ουρανό, κηρύσσουν άλλο ευαγγέλιο σε σας από ό, τι 
έχουμε κήρυξε σε σας, ας είναι ανάθεμα. 9 Όπως έχουμε ξαναπεί, έτσι και 
τώρα λέω και πάλι, αν κάποιος κηρύττει κάθε άλλο ευαγγέλιο σε σας από 
ό, τι έχετε λάβει, ας είναι ανάθεμα. 10 για μπορώ τώρα να πείσει τους 
άνδρες, ή ο Θεός; Ή μπορώ να επιδιώξει να ευχαριστήσουν τους 
άνδρες; Για το αν έχω ακόμα ευχαριστημένος άνδρες, δεν θα ήμουν ένας 
bondservant του Χριστού. (Γαλάτας 1: 6-10) 

Πολλοί δεν θα διδάξει το μήνυμα του ευαγγελίου της βασιλείας, καθώς διαφέρει 
από πολλές παραδόσεις και τις προτιμήσεις των ανδρών. Ο Ιησούς έρχεται ξανά 
για να αποφανθεί επί της γης (βλ Λουκά 19: 11-12? Ματθαίος 6:10? Αποκάλυψη 
5: 9-10? 20: 4-6) και θα φέρει την ανταμοιβή για τους αγίους Του με Αυτόν 
(Ησαΐας 40 : 10? 62:11). 

Δυστυχώς, αντί να διδάσκει ό, τι δίδαξε ο Ιησούς σχετικά με το ευαγγέλιο του 
Βασιλείου, πολλοί αντί να διδάσκουν κυρίως για τη δική τους εκδοχή για το 
πρόσωπο του Ιησού (βλέπε επίσης δωρεάν φυλλάδιο μας Το Ευαγγέλιο της 
Βασιλείας του Θεού). Κάποιοι προωθούν λανθασμένα την ιδέα ότι η διεθνής 
συνεργασία θα επιφέρει την ειρήνη και την ευημερία στη γη. 



Επιπλέον, πολλοί είναι αυτοί που λένε οι άνθρωποι να στραφούν σε μια έκδοση 
του «Mary'-αυτό επίσης είναι ένα ψεύτικο ευαγγέλιο (Γαλάτας 1: 6-9).Η Αγία 
Γραφή διδάσκει να στραφούν προς τον Θεό (Ιωήλ 2:13? Πράξεις 26:20), και η 
ιστορία εκκλησία μας δείχνει ότι οι πρώτοι Χριστιανοί δεν είχε γυρίσει ούτε να 
προσκυνήσουν τη μητέρα του Ιησού Μαρία (βλέπε επίσης την ελεύθερη 
φυλλάδιο, η συνεχιζόμενη ιστορία του εκκλησία του Θεού). 

 

Ήταν η αληθινή Εκκλησία υποτίθεται ότι είναι μεγάλη; 

 

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι η μεγαλύτερη εκκλησία με ισχυρίστηκε 
δεσμούς με τον Χριστιανισμό. Παρά το γεγονός ότι έχει μερικές φορές 
αναφέρονται σε ίδια ως «Εκκλησία του Θεού," είναι το μέγεθος απόδειξη του ότι 
είναι η αληθινή Εκκλησία του Θεού; 

Ή θα μπορούσε μια μικρή ομάδα ή / και τη συλλογή των σχετικά μικρών ομάδων 
στην πραγματικότητα να είναι η συνέχιση της αληθινής εκκλησίας;  

Στον 21ο αιώνα, θα αληθινή εκκλησία του Ιησού να περιφρονείται από τον κόσμο 
ή να είναι ένα σημαντικό παράγοντα μεγάλη συμμετοχή στην πολιτική σκηνή του 
κόσμου; 

Λοιπόν, ο Ιησούς και οι Απόστολοι δίδαξε ότι η αληθινή εκκλησία θα είναι μικρή: 

Μη φοβάσαι, μικρό ποίμνιο, γι 'αυτό είναι καλό ευχαρίστηση του Πατέρα 
σας να σας δώσει τη βασιλεία. (Λουκάς 12:32) 

Ησαΐας φωνάζει επίσης όσον αφορά το Ισραήλ: «Αν και ο αριθμός των 
παιδιών του Ισραήλ είναι σαν την άμμο της θάλασσας, το απομεινάρι θα 
σωθεί 28 Για Εκείνος θα τελειώσει το έργο και το κόβουμε σύντομο στη 
δικαιοσύνη, Επειδή ο Κύριος θα κάνει ένα. σύντομη εργασία πάνω στη γη 
(Ρωμαίους 9: 27-28). 

Ακόμα κι έτσι, στη συνέχεια, κατά την παρούσα στιγμή υπάρχει ένα 
υπόλοιπο, σύμφωνα με την εκλογή της χάρης. (Ρωμαίους 11: 5) 

Ο Ιησούς δίδαξε συγκεκριμένα ότι μόνο λίγοι θα βρουν το δρόμο στην αιώνια 
ζωή σε αυτήν την ηλικία, όπως οι περισσότεροι θα πάει το ευρύ τρόπο που 



οδηγεί στην καταστροφή (Ματθαίος 7: 13-14? 20:16). Δίδαξε, επίσης, ότι πολλοί 
θα επιδιώξουν να εισέλθουν, αλλά όχι να το βρείτε (Λουκά 13:24). 

Αν ένα πολύ μικρό σώμα των πιστών θα μπορούσε να είναι η πραγματική και πιο 
πιστοί εκκλησία, μήπως έχει νόημα ότι ο Θεός εργάζεται κυρίως μέσω σχετικά 
λίγες κατά τη διάρκεια της εποχής της εκκλησίας; Οι περισσότεροι ομολογούν 
Χριστιανοί αμφιβάλλουν προφανώς το γεγονός αυτό.  

Όπως προφήτευσε, πολλοί έχουν αγνοηθεί το πώς λειτουργεί ο Θεός (Ζαχαρίας 
4: 6-9? Ιωάννη 6:44) και «περιφρόνησαν την ημέρα των μικρών πραγμάτων» 
(Ζαχαρίας 4:10). 

 

Θα μπορούσε η αληθινή Εκκλησία Παραμείνετε σε μία πόλη; 

 

Ήταν η έδρα της αληθινής χριστιανικής εκκλησίας να παραμείνει σε μια πόλη 
όπως η Ρώμη ή Κωνσταντινούπολη; Πολλαπλές εκατομμύρια φαίνεται να 
σκέφτονται έτσι. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, που ήταν αδύνατο. Παρατηρήστε τι 
έγραψε (μία προτεσταντική και δύο καθολικούς μεταφράσεις της Αγίας Γραφής 
παρουσιάζονται παρακάτω): 

Γιατί εδώ δεν έχουμε τη συνέχιση της πόλης, αλλά επιδιώκουμε τη μία να 
έρθει. (Εβραίους 13:14, NKJV) 

Για δεν έχουμε εδώ μόνιμη πόλη, όμως, επιδιώκουμε αυτό που είναι να 
έρθει (Εβραίους 13:14, Ρεμς NT). 

Δεν υπάρχει μόνιμη πόλη για εμάς εδώ? Ψάχνουμε για εκείνο που είναι 
ακόμα να είναι. (Εβραίους 13:14, Νέα Ιερουσαλήμ Βίβλο, NJB). 

Είναι σαφές ότι ο Παύλος διδάσκει ότι δεν θα υπάρξει μόνιμη πόλη για τους 
Χριστιανούς, μέχρι την πόλη που είναι να έρθει ( «Νέα Ιερουσαλήμ» της 
Αποκάλυψη 21: 2). Έτσι, ο Παύλος διδάσκει ότι κανένας άνθρωπος της πόλης, 
συμπεριλαμβανομένης της Ρώμης, θα μπορούσε να είναι πόλη μια μόνιμη έδρα 
»για τους πιστούς. 

Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, αληθινό δόγμα (1 Τιμόθεο 4:16? 2 Τιμόθεο 3: 
14-16? Γαλάτας 2: 5? Κολοσσαείς 1: 21-23? Ιούδα 3? Πράξεις 14: 21-22) και 



αδελφική αγάπη (Φιλαδέλφεια στην αρχική Έλληνες, Εβραίους 13: 1), δεν είναι 
μια γεωγραφική θέση, υποτίθεται ότι πρέπει να 
συνεχιστεί. ΗΣυνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού συνέχισε με τις αρχικές 
αποστολική δόγματα και προσπαθεί να ασκήσουν Philadelphian αγάπη.  

Ας δούμε περαιτέρω σε αυτό που ο Ιησούς δίδαξε τη μελλοντική ηγεσία της 
εκκλησίας σχετικά με την τοποθεσία: 

και θα πρέπει να είναι απεχθείς σε όλους τους ανθρώπους για το όνομά 
μου, αλλά αυτός που θα επιμείνουμε μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί 23Και 
όταν θα σας καταδιώκουν σε αυτή την πόλη, φεύγουν σε 
ένα άλλο. (Ματθαίος 10: 22-23, DRB) . 

Θα καθολικά μισούσε εξαιτίας του ονόματός μου? αλλά όποιος εμμένει 
στο τέλος θα σωθεί 23 Αν σας καταδιώκουν σε μία πόλη, να βρουν 
καταφύγιο στο επόμενο.? και αν σας καταδιώκουν το γεγονός ότι, να 
καταφύγει σε ένα άλλο. Στην πραγματικότητα έχω να σας πω, δεν θα έχουν 
περάσει το γύρο των πόλεων του Ισραήλ, πριν ο Υιός του ανθρώπου 
έρχεται. (Κατά Ματθαίον 10: 22-23, NJB) 

Οι Χριστιανοί είναι να επιμείνουμε και να συνεχίσουμε στην πίστη. Ο Ιησούς δεν 
έχει έρθει ακόμη και ό, τι οι Χριστιανοί υπήρξαν στην Παλαιστίνη έχουν 
εκδιωχθεί από όλες τις πόλεις στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή αφού ο Ιησούς 
ανέφερε αυτό (οι σταυροφορίες βοήθησαν να διασφαλιστεί αυτό). Ως εκ τούτου, 
ο Ιησούς προφανώς αναφερόμενος σε περισσότερες πόλεις από αυτές που 
βρίσκονται στην περιοχή της Παλαιστίνης. (Με τον όρο "πόλεις του Ισραήλ" αυτό 
περιλαμβάνει τις φυλές του Ισραήλ που ήταν διάσπαρτα στο εξωτερικό ανά 
Ιακώβου 1:. 1 και όχι μόνο εκείνους στην περιοχή που ονομάζεται κοινώς το 
Ισραήλ ή την Παλαιστίνη για τους Χριστιανούς να βρουν καταφύγιο σε) 

Ως εκ τούτου, με βάση αυτά που δίδαξε ο Ιησούς και ο Απόστολος Παύλος, οι 
εκκλησίες που υποστηρίζουν μια μόνιμη πόλη με αποστολικής διαδοχής για 
σχεδόν 2000 χρόνια δεν θα μπορούσε η αληθινή χριστιανική εκκλησία.  Ωστόσο, 
δεδομένου ότι η ιστορία δείχνει ότι η έδρα της αληθινής Εκκλησίας του Θεού 
έχει αλλάξει στο πέρασμα των αιώνων από την αρχικά στην Ιερουσαλήμ (Πράξεις 
2) ενδεχομένως στην Αντιόχεια (Πράξεις 11:26) για την Έφεσο στην Σμύρνη στην 
Ευρώπη (διάφορες πόλεις) σε διάφορες θέσεις στη Βόρεια Αμερική, αυτό είναι 
ένα σημάδι ότι μια ομάδα όπως ησυνεχιζόμενη εκκλησία του Θεού (η οποία 



βασίζεται επί του παρόντος στην περιοχή πέντε πόλεις της Καλιφόρνια) θα 
μπορούσε να είναι η αληθινή χριστιανική εκκλησία. 

Έτσι, αυτή η έλλειψη ενός «μόνιμου πόλη" είναι επίσης μια «απόδειξη» που 
εξαλείφει τη λεγόμενη «αποστολική βλέπει» των εκκλησιών, οι οποίοι 
ισχυρίζονται συνέχειας πολλαπλών αιώνα στη Ρώμη, την Αντιόχεια, την 
Ιερουσαλήμ, την Αλεξάνδρεια, την Κωνσταντινούπολη, και αλλού. 

Ίσως θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η Αγία Γραφή καταδικάζει συγκεκριμένα 
την «μεγάλη πόλη» που βρίσκεται πάνω σε επτά λόφους-(Αποκάλυψη 17: 9, 
18). Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη θεωρούνται «επτά hilled» πόλεις, όπου, 
όπως η περιοχή πέντε πόλεις της Καλιφόρνια δεν είναι. 

 

Του Σαββάτου Τήρηση διδάχθηκε και επρόκειτο να συνεχιστεί 

 

Αν και οι περισσότεροι που πρεσβεύουν Χριστιανισμού πράξη, όπως η Κυριακή 
είναι η ημέρα ανάπαυσης για τους Χριστιανούς, ότι πουθενά δεν διδάσκεται στη 
Βίβλο. Κυριακή, από μόνη της, εισήλθε στον φανερά χριστιανικό κόσμο μέσω 
συμβιβασμών με παγανιστικές κυβερνητικές αρχές και παγανιστική λατρεία του 
ήλιου-θεός. 

Η Παλαιά Διαθήκη διδάσκει ότι η έβδομη ημέρα του Σαββάτου ήταν ένα σημάδι 
ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους Του (Έξοδος 31: 13-18). 

Αλλά τι γίνεται με την Καινή Διαθήκη; Η Καινή Διαθήκη δείχνει ξεκάθαρα ότι ο 
Ιησούς (Λουκά 4:16, 21? 6: 6? 13:10), καθώς και οι Απόστολοι και οι πιστοί 
(Πράξεις 13: 13-15, 42-44? 17: 1-4? 18 : 4? Εβραίους 4: 9-11) διατήρησε την 
έβδομη ημέρα του Σαββάτου (η οποία καλείται το Σάββατο σε Αγγλικά 
ημερολόγια). 

Αν και μερικοί λένε ότι αυτή η ημέρα της λατρείας άλλαξε και δεν είχε την 
πρόθεση να παραμείνει για τους Χριστιανούς, παρατηρήστε τι διδάσκει πράγματι 
η ίδια η Καινή Διαθήκη (με ένα προτεσταντικό και δύο Ρωμαιοκαθολική 
μεταφράσεις φαίνεται παρακάτω): 

Απομένει, λοιπόν, μια ανάπαυση του Σαββάτου για το λαό του 
Θεού? 10 για όποιον εισέρχεται ανάπαυση του Θεού και στηρίζεται από το 
δικό του έργο, όπως ακριβώς ο Θεός από του 11 Ας, ως εκ τούτου, να 



καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εισέλθει σε 
αυτήανάπαυση,. έτσι ώστε κανείς δεν θα πέσει ακολουθώντας το 
παράδειγμά τους ανυπακοής (Εβραίους 4: 9-11, New International 
Version). 

Εκεί πρέπει να εξακολουθεί να είναι, ως εκ τούτου, μια έβδομη ημέρα 
ανάπαυσης που προορίζονται για το λαό του Θεού, 10 από το να 
εισέλθουν στο χώρο ανάπαυσης είναι για να ξεκουραστούν μετά την 
εργασία σας, όπως έκανε ο Θεός μετά του. 11 Ας, στη συνέχεια, πιέστε 
προς τα εμπρός για να εισέλθουν αυτό το μέρος ανάπαυσης, ή κάποιοι 
από εσάς μπορεί να αντιγράψει αυτό το παράδειγμα της άρνησης να 
πιστεύουν και να χαθεί (Εβραίους 4: 9-11, NJB). 

. Ως εκ τούτου, υπάρχει άφησε ένα sabbatisme για το λαό του 
Θεού 10 Διότι αυτός που έχει τεθεί σε ανάπαυση του, το ίδιο και έχων 
αναπαύονται από τα έργα του, όπως ο Θεός από του 11 Ας σπεύδουν ως εκ 
τούτου, να τεθεί σε αυτό το υπόλοιπο.? μήπως κάθε άνθρωπος να πέσει 
μέσα στο ίδιο παράδειγμα της απιστίας (Εβραίους 4: 9-11, το πρωτότυπο 
και αληθινή Ρεμς της Καινής Διαθήκης των Anno Domini1582). 

Η ιστορία δείχνει ότι Σαββάτου τήρηση κρατήθηκε σε όλη την ιστορία, παρά τις 
καταδίκες από αυτοκρατορικές αρχές και τα συμβούλια των ανδρών.Σάββατο, 
διατηρώντας εξάπλωση από το αρχικό ναό στην Ιερουσαλήμ στη Μικρά Ασία, την 
Αφρική, την Ευρώπη και την Ασία στις αρχές του αιώνα μ.Χ. Σαββάτου διατήρηση 
τεκμηριώνεται ότι συνέβη στο πέρασμα των αιώνων και κατέληξε στο Δυτικό 
Ημισφαίριο το αργότερο μέχρι το 1600. 

Μόνο μια εκκλησία που συνέχισαν να τηρούν το Σάββατο μέχρι το 21ο αιώνα, θα 
μπορούσε να είναι η αληθινή εκκλησία για το λαό του Θεού, σύμφωνα με την 
Καινή Διαθήκη (Εβραίους 4: 4 δείχνει αυτό το υπόλοιπο του Σαββάτου σχετίζεται 
με την έβδομη ημέρα). 

Ένας λόγος που πολλοί σήμερα δεν καταλαβαίνουν τι διδάσκει η Αγία Γραφή 
σχετικά με αυτό είναι ότι ορισμένοι μεταφραστές έχουν μεταφραστεί 
λανθασμένα σκόπιμα τον ελληνικό όρο sabbatismos (ςαββατισμóς) βρέθηκαν σε 
Εβραίους 4: 9. Η προτεσταντική KJV και NKJV το μεταφράζω λάθος όπως και η 
τροποποιημένη έκδοση της Ρεμς Καινής Διαθήκης, επίσης γνωστή ως η έκδοση 
Challoner (άλλαξε τον 18ο αιώνα). Και οι τρεις μεταφράζω λάθος τη λέξη ως 
«ανάπαυση», ενώ υπάρχει μια διαφορετική ελληνική λέξη (μεταφράστηκε 



ως katapausin), μεταφράζεται ως «ανάπαυση» στην Καινή 
Διαθήκη. Sabbatismos αναφέρεται σαφώς σε μια «ανάπαυση του Σαββάτου» και 
ειλικρινείς μελετητές παραδέχονται όλοι ότι . Λόγω των μεταφραστικών 
σφαλμάτων, οι περισσότεροι σήμερα δεν συνειδητοποιούν ότι η έβδομη ημέρα 
του Σαββάτου ήταν ειδικά διέταξε για τους Χριστιανούς στην Καινή Διαθήκη. 

 

Οι Άγιες Μέρες και το σχέδιο του Θεού της Σωτηρίας 

 

Στη Γένεση 1:14, ο Θεός δηλώνει ότι έκανε ορισμένα φώτα (όπως ο ήλιος και το 
φεγγάρι) για να μαρκάρετε τις άγιες μέρες / θρησκευτικές 
γιορτές(Word Μετάφραση του Θεού), αλλά λίγοι που υποστηρίζουν τον Ιησού να 
τους κρατήσει. 

Οι γιορτές του Θεού και των ιερών Συγκλήσεις όλοι αναφέρονται στην Αγία 
Γραφή στο κεφάλαιο 23 του βιβλίου της Λευιτικόν. Είναι η έβδομη ημέρα του 
Σαββάτου, Πάσχα, οι ημέρες των αζύμων, Πεντηκοστή, η γιορτή των σαλπίγγων, 
την Ημέρα της Εξιλέωσης, τη Γιορτή της Σκηνοπηγίας, και την τελευταία μεγάλη 
ημέρα. Ενώ πολλοί σύγχρονοι θα τους αποκαλούν «εβραϊκή», το γεγονός είναι 
ότι ο Ιησούς, οι μαθητές Του, και στις αρχές του πιστούς οπαδούς τους να 
διατηρούνται. Έτσι, διατηρούνται από εκείνα της Διαρκούς Εκκλησία του 
Θεού. Αυτές οι βιβλικές Άγιες Μέρες δείχνουν προς το πρώτο και το δεύτερο 
ερχομό του Ιησού και να βοηθήσει δείχνουν το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία.  

Πολλοί σύγχρονοι θα εκπλαγείτε να συνειδητοποιήσουμε ότι οι πρώτοι 
Χριστιανοί Αναμένεται ότι σχεδόν όλα που έζησε ποτέ θα σωθεί και να είναι 
μέρος της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Ακόμη και στις αρχές Ελληνορωμαϊκή 
υποστηρικτές, όπως ο Ειρηναίος της Λυών, ο Ωριγένης από την Αλεξάνδρεια, 
Γρηγορίου Νύσσης, και ο Αμβρόσιος του Μιλάνου διδάσκονται τουλάχιστον 
τμήματα της θεωρίας αυτής. 

Μέρος του λόγου ότι αυτό το δόγμα «χαθεί» ήταν ότι όλο και λιγότεροι από τους 
Ελληνο-Ρωμαίοι θα κρατήσει σωστά τα βιβλικά ιερά ημέρες, ειδικά μετά άλλαξαν 
το Πάσχα το 2ο αιώνα. Σχεδόν όλες οι άγιες μέρες καταδικάστηκαν από 
Ορθόδοξου Επισκόπου Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος (ο 
οποίος κήρυξε την ποινή του θανάτου για εκείνους που θα τολμήσουν να 
συνεχίσει να κρατήσει την βιβλική ημερομηνία Πάσχα), καθώς έκανε το 
Συμβούλιο της Λαοδικείας στα τέλη του 4 ου αιώνα . Δηλώσεις, καθώς και τις 



διώξεις, από την ειδωλολατρική αυτοκράτορα Κωνσταντίνο νωρίτερα σε αυτό το 
αιώνα, όπως «Ας έχουμε τίποτα κοινό με την απεχθή εβραϊκό πλήθος," έπαιξε 
επίσης ρόλο. 

Ένας άλλος λόγος για την απώλεια της γνώσης του σχεδίου της σωτηρίας ήταν η 
καταδίκη των Ωριγενισμού στις 5 ου και 6 ου αιώνα. Ενώ ο Ωριγένης είχε πολλά 
ελαττώματα (ακόμη και σε αντιλήψεις σωτηρία του), που περιλαμβάνονται στις 
διδασκαλίες του, μια ευκαιρία για τη σωτηρία για εκείνους που δεν έχουν 
αποθηκευτεί ή αδιόρθωτα κακούς σε αυτή την ηλικία. Η Ρωμαιοκαθολική δόγμα 
του καθαρτηρίου φαίνεται να έχουν υιοθετηθεί ως ένα μη-βιβλικό εναλλακτική 
λίγο μετά Ωριγενισμό καταδικάστηκε (αν και η Ανατολική Ορθόδοξη και 
Προτεστάντες δεν δέχονται καθαρτήριο). 

Παραδοσιακά, η Εκκλησία της Ρώμης και οι προτεσταντικές εκκλησίες έχουν την 
τάση να διδάσκουν ότι τώρα είναι η μόνη ημέρα της σωτηρίας και ότι όλα δεν 
αποθηκεύονται σε αυτήν την ηλικία θα κάψει αιωνίως στον Άδη / Γέενα (αν και 
με τα σημερινά οικουμενικό και διαθρησκευτικό κινήσεις συμβαίνει αυτό μπορεί 
να αλλαγή). Η Ανατολική Ορθόδοξη έχουν από καιρό είχε επιφυλάξεις γι 'αυτό 
και έχουν δηλώσει ότι ο Θεός θα μπορούσε να σώσει μεγάλο μέρος του 
υπολοίπου της ανθρωπότητας κατά τη στιγμή του λευκού θρόνου απόφαση 
(πρβλ Αποκάλυψη 20: 11-13), αλλά δεν είναι βέβαιο (Φλωρόφσκυ Γ τα τελευταία 
πράγματα και τα τελευταία γεγονότα. Γ 1979. Ιεραποστολικό Φυλλάδιο # E95H 
Αγίας Σκέπης Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Los Angeles). Μέρος του λόγου για 
την Ορθόδοξη έλλειψη βεβαιότητας είναι ότι δεν τηρούν πραγματικά τα βιβλικά 
άγιες μέρες ούτε καταλαβαίνουν το αληθινό νόημα που έχουν για τους 
Χριστιανούς. Άγιες Μέρες βοήθεια εικόνα του Θεού σχέδια του Θεού για την 
ανθρωπότητα. 

Εμείς στο Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού να κρατήσει τις ίδιες βιβλική άγιες 
ημέρες, όπως ο Ιησούς, οι μαθητές Του, και πιστούς οπαδούς τους, όπως η 
Εκκλησία Gentile-περιοχή των ηγετών του Θεού Πολύκαρπος Σμύρνης και 
Μελίτων Σάρδεων διατηρούνται. 

Κρατώντας τις βιβλικές άγιες μέρες θυμίζει τους αληθινούς Χριστιανούς της 
αληθινής σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία και τη χάρη. Η ΣυνεχιζόμενηςΕκκλησία 
του Θεού καταλαβαίνει πώς κάθε μια από τις άγιες μέρες δένουν με το σχέδιο 
του Θεού για τη σωτηρία (βλέπε επίσης δωρεάν φυλλάδιο μαςπερίπτωση που 
έχετε παρατηρήσει Θεού Άγιες Μέρες ή δαιμονική Διακοπές;) 



Η Αγία Γραφή διδάσκει ξεκάθαρα ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο αμνός του Πάσχα 
θυσιάστηκε για μας και ότι είμαστε για να κρατήσει αυτό το γλέντι με άζυμο 
ψωμί (1 Κορινθίους 5: 7-8). Οι ημέρες των αζύμων εικόνας βοήθεια που έχουμε 
είναι να προσπαθήσει να βάλει την αμαρτία και την υποκρισία από τη ζωή μας 
(πρβλ Ματθαίος 16: 6-12? 23:28). 

Ακόμη και οι Ελληνορωμαϊκή εκκλησίες αναγνωρίζουν ότι Πεντηκοστής, που 
αναφέρεται επίσης ως η γιορτή των εβδομάδων (Λευιτικό 23: 15-16) και την 
ημέρα της απαρχή (Αριθμός 28:26) στην Παλαιά Διαθήκη, είχε χριστιανική 
σημασία. Η ιδέα των Χριστιανών είναι απαρχή επιβεβαιώνεται στην Καινή 
Διαθήκη (James 1:18). Στο αρχαίο Ισραήλ, υπήρχε μια μικρότερη συγκομιδή την 
άνοιξη και μια μεγαλύτερη συγκομιδή το φθινόπωρο. Το εαρινό Ιερά Ημέρα της 
Πεντηκοστής, όταν κατανοηθεί σωστά, βοηθά στην εικόνα που ο Θεός καλεί 
μερικές μόνο τώρα για τη σωτηρία (John 6:44? 1 Κορινθίους 1:26? Ρωμαίους 
11:15) με μια μεγαλύτερη συγκομιδή που έρχονται αργότερα (Ιωάννης 7: 37- 38). 

Σε γενικές γραμμές, οι Ελληνορωμαϊκή εκκλησίες δεν τηρούν τις βιβλικές άγιες 
ημέρες που συμβαίνουν στο Φθινόπωρο. Αν το έκαναν, θα μπορούσαν να 
συνειδητοποιήσουν καλύτερα ότι η γιορτή των σαλπίγγων φωτογραφίες 
προέρχονται τιμωρία παρεμβάσεις του Θεού επί της γης και την επιστροφή του 
Ιησού Χριστού μέσω των επτά σάλπιγγες της Αποκάλυψης κεφάλαια 8 & 9 και 
11: 15-19. Ενώ Ελληνορωμαϊκή εκκλησίες γενικά συμφωνούν ότι οι σάλπιγγες 
στην Αποκάλυψη έχουν να κάνουν με αυτά τα θέματα (κάποιοι βλέπουν αυτές 
τις τρομπέτες, όπως αλληγορικά), δεν βλέπουν κανένα λόγο να τηρούν την 
βιβλική γιορτή των σαλπίγγων. 

Το επόμενο φθινόπωρο ιερή ημέρα είναι η Ημέρα της Εξιλέωσης. Στην Παλαιά 
Διαθήκη, η ημέρα αυτή περιλαμβάνεται μια τελετή όπου η κατσίκα Αζαζέλ 
στάλθηκε στην έρημο (Λευιτικό 16: 1-10), ενώ οι Χριστιανοί είδαν αυτό την 
αποστολή του τράγου Αζαζέλ μακριά φωτογραφίες την ώρα κατά τη διάρκεια της 
χιλιετίας, όταν ο Σατανάς θα δεσμεύεται για χίλια χρόνια στην άβυσσο 
(Αποκάλυψη 20: 1-4). Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι σε θέση να δελεάσει και να 
εξαπατήσει κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου. 

Η Γιορτή της Σκηνοπηγίας εικόνες την πνευματική και υλική αφθονία που θα 
συμβούν κατά τη διάρκεια της χιλιετή βασιλεία του Ιησού Χριστού, όταν οι 
άνθρωποι θα κρατήσει τους νόμους του Θεού, χωρίς απάτες του Σατανά 
(Αποκάλυψη 20: 1-6). Αυτό έρχεται σε αντίθεση με ό, τι συμβαίνει τώρα σε έναν 
κόσμο που εξαπατήθηκαν από τον Σατανά (Αποκάλυψη 12: 9). Σατανική 



εξαπάτηση είναι μέρος του γιατί οι περισσότεροι που πρεσβεύουν Χριστιανισμού 
έχουν παραπλανηθεί από ψευδείς υπουργούς (2 Κορινθίους 11: 14-15). 

Η τελευταία από τις βιβλικές άγιες μέρες (Λευιτικό 23: 36β) αναφέρεται συχνά 
στην εκκλησία των κύκλων Θεό ως την τελευταία μεγάλη ημέρα.Παρατηρήστε τι 
δίδαξε ο Ιησούς σχετικά με αυτό: 

Την τελευταία ημέρα, η μεγάλη ημέρα της γιορτής, ο Ιησούς στάθηκε και 
φώναξε, λέγοντας, «Αν κάποιος διψά, ας έρθει σε Μένα και να 
πιει. 38Αυτός που πιστεύει σε μένα, όπως είπε η γραφή, από την καρδιά 
του θα εισρεύσουν ποτάμια από ζωντανό νερό ». (Ιωάννης 7: 37-38) 

Είναι με την εκπλήρωση της τελευταίας Μεγάλη Ημέρα ότι όλοι όσοι δεν είχαν 
την ευκαιρία για τη σωτηρία θα έχουν πραγματικά την ευκαιρία, και σχεδόν όλοι 
θα αποδεχθούν την προσφορά. 

Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που έζησε ποτέ θα σωθούν! 

Η βιβλική αλήθεια είναι ότι, λόγω της αγάπης του Θεού, ο Ιησούς ήρθε για να 
πεθάνει ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: 

Για το Θεό τόσο αγαπούσε ο κόσμος που έδωσε Υιόν αυτού τον μονογενή, 
ότι όποιος πιστεύει σ 'Αυτόν δεν πρέπει να χαθεί αλλά έχουν αιώνια 
ζωή. 17 Διότι ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό Του στον κόσμο για να 
καταδικάσει τον κόσμο, αλλά ότι ο κόσμος μέσω του να να σωθεί. (John 3: 
16-17) 

Το ίδιο έκαναν και η αγάπη του Θεού στείλει τον Υιό Του να πεθάνει για μια 
σχετική λίγα ή τον κόσμο; 

Προτεστάντες, οι οποίοι συχνά αναφέρω John 3:16, τείνουν να διδάσκουν ότι ο 
κόσμος θα μπορούσε να σωθεί, αλλά ότι η συντριπτική πλειοψηφία που έζησε 
ποτέ θα υποφέρουν στο μαρτύριο για πάντα. Είναι ότι ο τύπος του σχεδίου της 
σωτηρίας ότι ο Θεός που είναι παντογνώστης και είναι η αγάπη θα καταλήξει 
σε? Μήπως η Αγία Γραφή υποστηρίζει την ιδέα ότι ο καθένας μπορεί να σωθεί 
τώρα; Αν όχι, είναι ότι η δίκαιη; 

Δεδομένου ότι ο Θεός είναι όλη η γνώση και όλη ισχυρό και είναι αγάπη (1 
Ιωάννη 4: 8,16), ο Θεός θα είχε προορίσει τα περισσότερα που έζησε ποτέ στην 
αιώνια μαρτύριο; 

Όχι. 



Σίγουρα ο Θεός είναι αρκετά σοφοί για να έχετε ένα σχέδιο που λειτουργεί 
πραγματικά. 

Ρωμαίους 9: 14-15 αναφέρει: 

"Τι θα πούμε λοιπόν; Είναι αδικία εκεί με τον Θεό; Ασφαλώς όχι! 15 Για Λέει 
στον Μωυσή,« θα έχω έλεος για όποιον θα έχω το έλεος, και θα έχω 
συμπόνια για όποιον θα έχω οίκτο. " 

Γνωρίζουμε ότι ο Θεός επέλεξε τμήμα του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη για τη 
σωτηρία σε αυτή την ηλικία, και λίγα, εάν υπάρχουν, άλλα. Αν αυτό θα είναι όλα, 
πώς είναι η αγάπη; 

Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι πολλά έχουν σκόπιμα τυφλωμένος σε αυτή την ηλικία 
(Ιωάννης 12: 37-40). Όσοι τυφλώθηκαν σε αυτή την ηλικία έχουν ακόμα μια 
ευκαιρία (βλέπε John 9:41? Ησαΐας 42: 16-18). Παρατηρήστε επίσης: 

Θα κάνω πάλι ένα θαυμάσιο έργο Μεταξύ αυτού του λαού ... 24 Πρόκειται, 
επίσης, ο οποίος υπέπεσε σε πλάνη περί το πνεύμα θα έρθει στην 
κατανόηση, και εκείνοι που διαμαρτυρήθηκαν θα μάθουν δόγμα. (Ησαΐας 
29: 14,24) 

Δεν υπάρχει μεροληψία με το Θεό (Ρωμαίους 2:11). Θα υπάρξει μια ευκαιρία για 
όλους ως "όλα τα πέρατα της γης θα δουν τη σωτηρία του Θεού ημών» (Ησαΐας 
52:10). 

Υπάρχει μόνο ένα όνομα κάτω από τον ουρανό με τα οποία οι άνθρωποι 
μπορούν να αποθηκευτούν (Πράξεις 4:12) και ότι είναι ο Ιησούς Χριστός (Πράξεις 
4:10). Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας δεν έχει ποτέ 
ακούσει την αλήθεια για τον Ιησού, και «κάθε σάρκα θα δει τη σωτηρία του 
Θεού" (Λουκάς 3: 6), θα υπάρξει μια ευκαιρία για όλους να επιτύχουν τη 
σωτηρία (Ησαΐας 52:10, 56: 1) -είτε σε αυτή την ηλικία ή την ηλικία για να έρθει 
(βλέπε κατά Ματθαίον 12: 31-32? Λουκάς 13: 29- 30). Αυτό το μέλλον ηλικία 
έρχεται μετά τη δεύτερη ανάσταση (όπως οι αληθινοί Χριστιανοί κατά τον χρόνο 
που τέθηκαν κατά την πρώτη ανάσταση ανά Αποκάλυψη 20: 5-6) και 
περιλαμβάνει το χρόνο του λευκού θρόνου κρίση (Αποκάλυψη 20: 11-12). Ησαΐας 
(Ησαΐας 65:20), καθώς και η Ρωμαϊκή και Ορθοδόξου Καθολικής άγιος Ειρηναίος, 
δίδαξε ότι η συγκεκριμένη ηλικία για να έρθει θα είναι περίπου εκατό χρόνια 
μακρά. 



Η Καινή Διαθήκη δείχνει ότι ο Απόστολος Παύλος παρατήρησε βιβλική άγιες 
μέρες (π.χ. Πράξεις 18:21, 20: 6,16, 27: 9? 1 Κορινθίους 5: 7-8). Paul καταδίκασε 
την ενσωμάτωση παγανιστικές πρακτικές με βιβλικές εορτές (1 Κορινθίους 10: 
20-23). Ο ίδιος ο Παύλος δήλωσε κοντά στο τέλος της ζωής του, που κράτησε 
όλες τις πρακτικές τους Εβραίους που απαιτούνται για να κρατήσει (Πράξεις 28: 
17-19). Αυτό θα έπρεπε να περιλαμβάνει όλες τις άγιες ημέρες που αναφέρονται 
στο Λευιτικό 23. 

Κατά κανόνα, οι Ελληνορωμαϊκή εκκλησίες δεν ακολουθούν παραίνεση του 
Αποστόλου Παύλου για να τον μιμηθούν, όπως ο ίδιος μιμήθηκε τον Χριστό (1 
Κορινθίους 11: 1), και δεν τηρούν όλες τις βιβλικές άγιες μέρες. 

Αντ 'αυτού, οι ελληνορωμαϊκή εκκλησίες έχουν την τάση να κρατήσει μέρες 
αφιερωμένες σε διάφορες παγανιστικές θεότητες (Κρόνος, ο Μίθρας, Pan, Ιστάρ, 
Diana, Strenua, Ιανός, κλπ) "επανασυσκευασίας" με εξωτερική παγιδεύσεις 
ισχυρίστηκε ότι είναι Χριστιανός. Τα γεγονότα της ιστορίας αποδεικνύουν ότι από 
νωρίς οι αληθινοί Χριστιανοί δεν τηρούσε τα Χριστούγεννα, την Κυριακή, του 
Αγίου Βαλεντίνου, Πάσχα, την άνοδο της Μαρίας, κ.λπ.  

Θα μπορούσε η αληθινή χριστιανική εκκλησία συμβιβασμό με την 
ειδωλολατρία; Αν όχι, γιατί οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι συμβιβασμούς 
ομάδες αντιπροσωπεύουν τον αληθινό χριστιανισμό; Θα λεγόμενες χριστιανικές 
ομάδες ακολουθούν τις πρακτικές του τι έκανε ο Ιησούς και οι Απόστολοι; 

Σίγουρα όχι οι ελληνορωμαϊκή-προτεσταντική αυτά. Ούτε άλλες ομάδες όπως η 
Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (οι οποίοι έχουν 
προσθέσει επιπλέον βιβλία με την Αγία Γραφή), οι Βαπτιστές (οι οποίοι 
ισχυρίζονται ότι προηγήθηκε η Μεταρρύθμιση, αλλά μοιράζονται πολλά αιρετικά 
δόγματα με τους Προτεστάντες), τις μεσσιανική Εβραίους (οι οποίοι διδάσκουν 
τις παραδόσεις των ανδρών παρόμοιες με εκείνες του Ιησού καταδίκασε Mark 7: 
6-13), και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά (που αρνούνται τη θεότητα του Ιησού 
Χριστού). 

Είναι μόνο οι Σαββατιστής Εκκλησία του Θεού ομάδες που κρατούν τις Άγιες 
Μέρες που μπορεί να αρχίσει να δικαίως ισχυρίζονται ότι υποστηρίζουν την 
αρχική πίστη και, ενδεχομένως, να θεωρείται "Philadelphian Χριστιανοί" αυτή τη 
στιγμή. 

 

Αντιστέκεται και καταδικάζει τις Οικουμενικές και Διαθρησκειακός Κινήματα 



 

Πολλοί θρησκευτικοί και πολιτικοί ηγέτες στον 21ο αιώνα, την προώθηση των 
οικουμενικών και διαθρησκειακή κινήσεις. Το οικουμενικό κίνημα προσπαθεί να 
θεωρούν ότι όλοι σ rofessed χριστιανικές θρησκείες είναι ίσοι ενώπιον του Θεού, 
αλλά η Αγία Γραφή προειδοποιεί για ψευδή υπουργοί (2 Κορινθίους 11: 14-15) 
και μια ψεύτικη "Μυστήριο Βαβυλωνιακή« πίστη που περιλαμβάνει πολιτικούς 
ηγέτες του κόσμου (Αποκάλυψη 17 : 1-9). Ο Ιησούς δεν ήρθε να φέρει διεθνούς 
ενότητας σε αυτή την ηλικία, αλλά διαίρεση (Λουκά 12:51). Χριστιανοί είναι να 
φύγει από το προφήτευσε Βαβυλώνα (Ζαχαρίας 2? 6-7? Αποκάλυψη 18: 4) και να 
αμόλυντο από τον κόσμο (Ιάκωβος 1:27). 

Όλο και περισσότεροι ηγέτες προωθούν επίσης Οικουμενισμού, 
συμπεριλαμβανομένων σ 'αυτό τον διαθρησκειακό ενότητας, η οποία προσπαθεί 
ουσιαστικά να σημαίνει ότι όλες οι θρησκείες είναι ίσοι ενώπιον του Θεού. Αυτό 
είναι μια κραυγαλέα ψέμα, δεδομένου ότι είναι μόνο μέσω του ονόματος του 
Ιησού ότι οποιαδήποτε μπορεί να σωθεί (Πράξεις 4: 10-12). Συμβιβασμούς 
δόγματα, κλπ για τον σκοπό της ενότητας είναι απατηλή και το 
λάθος: Επικατάρατος αυτός που κάνει το έργο του Κυρίου δόλο (Ιερεμίας 48:10). 

Που προωθούν την οικουμενική / διαθρησκευτικού θρησκευτική ενότητα δεν 
φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι τόσο η Παλαιά και Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι 
η αληθινή ενότητα της πίστεως δεν θα συμβεί παρά μόνο μετά επιστρέφει ο 
Ιησούς: 

μέχρι που όλοι έρχονται στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του 
Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, στο μέτρο του αναστήματος του 
πληρώματος του Χριστού. (Εφεσίους 4:13) 

"Τραγουδήστε και χαίρονται, θυγάτηρ Σιών! Για ιδού, έρχομαι και εγώ θα 
σταθώ ανάμεσά σας», λέει ο Κύριος. 11 «Πολλά έθνη θα πρέπει να ενωθούν 
με τον Κύριο κατά την ημέρα εκείνη, και θα γίνουν λαός μου. και εγώ θα 
σταθώ ανάμεσά σας, τότε θα ξέρετε ότι ο Κύριος των δυνάμεων με 
απέστειλε σε σας 12 και ο Κύριος θα πάρει στην κατοχή του Ιούδα ως 
κληρονομιά του στους Αγίους Τόπους, και θα επιλέξει και πάλι την 
Ιερουσαλήμ (Ζαχαρίας 2...: 10-12) 

Παρατηρήστε ότι υπάρχει μία αληθινή πίστη: 

Υπάρχει ένα σώμα και ένα Πνεύμα, όπως ακριβώς κληθήκατε σε μία 
ελπίδα της κλήσης σας? 5 ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα? 6 ένας 



Θεός και Πατέρας όλων, που είναι πάνω απ 'όλα, και μέσω όλων και μέσα 
σε όλους σας. (Εφεσίους 4: 4-6) 

Ότι μία πίστη είναι η αληθινή Εκκλησία του Θεού χριστιανική πίστη, όχι κάποια 
κίνδυνο, διαθρησκειακή, οικουμενική, βαβυλωνιακή συνονθύλευμα (Αποκάλυψη 
17) ότι ο Ιησούς θα καταστρέψει (βλέπε Αποκάλυψη 19). 

Όσον αφορά αληθινή χριστιανική ενότητα, η Αγία Γραφή δείχνει ότι θα υπάρξουν 
διαιρέσεις στην Εκκλησία του Θεού (βλέπε Αποκάλυψη 2 & 3) μέχρι να 
επιστρέψει ο Ιησούς. 

Ενώ εμείς στη Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να 
υπάρχει εγκάρδιες σχέσεις μεταξύ όλων όσο το δυνατόν περισσότερο (βλέπε 
Προς Ρωμαίους 12:18), αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρούμε όλες τις θρησκείες ως 
ισοδύναμη με την αληθινή Εκκλησία του Θεού, η αληθινή χριστιανική 
πίστη. Μπορούμε επίσης να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ιησού και θα 
καταγγείλει όσους βασίζονται περισσότερο στην παράδοση από την Αγία Γραφή 
(Κατά Μάρκον 7: 9-13). 

 

Επιγραφές, Αποδείξεις και ενδείξεις 

 

Εν ολίγοις, εδώ είναι μια λίστα των σημείων, αποδείξεις και στοιχεία που να 
βοηθήσει στον εντοπισμό της πραγματικής χριστιανικής εκκλησίας όπως:  

1. Βάζει το λόγο του Θεού πάνω από τις παραδόσεις των ανδρών και ως εκ 
τούτου δεν έχει προσθέσει δόγματα που είναι σε αντίθεση με την Αγία 
Γραφή (πρβλ Ματθαίος 15: 3 9). 

2. Χρησιμοποιεί το βιβλικό όνομα «Εκκλησία του Θεού» (π.χ. Πράξεις 
20:28? 1 Τιμόθεο 3: 5). 

3. υποστηρίζει ένθερμα για την αρχική πίστη (Ιούδα 3), ακόμη και κάτω 
από τις απειλές της δίωξης (π.χ. Πράξεις 5: 27-32). 

4. Ίχνη βιβλική δόγματα της σε όλη την ιστορία (βλέπε 1 Ιωάννη 2: 6). 

5. Διατηρεί Πάσχα στις 14 Νισάν (Λευιτικό 23: 5? Ματθαίος 26:18). 



6. Έχει γνωστό ποια βιβλία ήταν μέρος της Αγίας Γραφής από την εποχή 
του Αποστόλου Ιωάννη (βλέπε 2 Τιμόθεο 3: 16-17? Αποκάλυψη 1: 9-19? 
22: 18-19? Ησαΐας 8:16). 

7. διδάσκει την αλήθεια για τη Θεότητα (Ρωμαίους 1:20? Κολοσσαείς 2: 
2,9). 

8. Διδάσκει και κρατά τις αγαπημένες τους νόμους του Θεού (1 Ιωάννη 2: 
4). 

9. αντιτίθεται συμμετοχή σε σαρκική πόλεμο σε αυτόν τον κόσμο (Ιωάννης 
18:36? Λουκά 3:14). 

10. Έχει το διωγμό, αλλά ποτέ δεν το φυσικό διώκτης (Ιωάννης 15: 20-21? 
Πρβλ 18:36). 

11. δεν έχει υιοθετήσει τις προς τα έξω παγιδεύσεις του παγανισμού από 
την άποψη της εκκλησιαστικής φόρεμα ή κτίρια (βλέπε Δευτερονόμιο 12: 
29-30). 

12. κηρύττει το πλήρες ευαγγέλιο της βασιλείας (Κατά Ματθαίον 24:14? 
28: 19-20). 

13. Υπάρχει ένα «μικρό ποίμνιο» (Λουκάς 12:32? Ρωμαίους 11: 5? Βλέπε 
Αποκάλυψη 14: 1-9). 

14. Ίχνη φυσική του θέση μέσα από πολλές πόλεις μολύβδου (Εβραίους 
13:14) και οι επτά εκκλησίες της Αποκάλυψης Κεφάλαια 2 & 3.  

15. Έχει το σημάδι του βιβλικού Σαββάτου (Έξοδος 31:13? Εβραίους 4: 9).  

16. κατανοεί το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού, 
όπως απεικονίζεται μέσα από τις Άγιες Μέρες (1 Κορινθίους 5: 7-8? James 
1:18) 

17. Διδάσκει κατά την παρατήρηση των ειδωλολατρική διακοπές (1 
Κορινθίους 10: 20-22). 

18. Δεν θα ευθυγραμμιστεί με το τέλος του χρόνου οικουμενική Βαβυλώνα 
(Αποκάλυψη 13: 4-10? 18: 4) 



Μόνο μια Σαββατιστής Εκκλησία της ομάδας Θεού πληροί όλα αυτά τα 
κριτήρια. Οι ελληνορωμαϊκές εκκλησίες δεν καταλαβαίνουν αληθινά τον Θεό ή το 
σχέδιο του Θεού ούτε αντιπροσωπεύουν την αληθινή χριστιανική εκκλησία. 

 

3. Τι συνέβη κατά τη διάρκεια της Καινής Διαθήκης Φορές; 

 

Εκτός από αυτό το άνοιγμα παράγραφο με πλάγιους χαρακτήρες και το κλείσιμο 
παράγραφο με πλάγιους χαρακτήρες, το κεφάλαιο αυτό γράφτηκε από τον 
αείμνηστο πρώην Εκκλησία του Θεού συγγραφέας Δρ Herman Hoeh και 
δημοσιεύθηκε το 1985. Ο Δρ Hoeh δίνει να του σχετικά με το τι συνέβη με την 
αληθινή χριστιανική εκκλησία στην Καινή Διαθήκη φορές και η άνοδος των 
απίστων εκκλησίες συχνά επικαλούμενη την KJV. 

Ο Χριστός είπε, «θα χτίσω την εκκλησία μου» (Κατά Ματθαίον 16:18). Έκανε 
οικοδομήσουμε - μία Εκκλησία, ανέθεσε να κηρύττουν και να δημοσιεύσει το 
Ευαγγέλιο Του - το πολύ μηνύματος Έφερε από το Θεό - σε όλο τον κόσμο. 

Αλλά τι μπορούμε να βρούμε σήμερα; Εκατοντάδες διαφορετικές και 
διαφωνώντας εκκλησίες, όλα ιδρύθηκε από τους άνδρες, κάθε φανερά να 
διδάξει την αλήθεια, αλλά έρχεται σε αντίθεση και διαφωνία με όλα τα άλλα. 

 

Η Εκκλησία στην προφητεία 

 

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα υποθέσουμε ότι η αληθινή Εκκλησία 
ήταν γρήγορα να θεριεύει, να γίνει ισχυρός οργανισμός, ασκώντας ισχυρή 
επιρροή στον κόσμο, καθιστώντας το ένα καλύτερο κόσμο, να γίνει η 
σταθεροποιητική επίδραση του παγκόσμιου πολιτισμού, στην πραγματικότητα ο 
Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία Του για κανένα τέτοιο σκοπό. Στην τελική προσευχή 
του για μία Εκκλησία Του, ο Ιησούς προσευχήθηκε: 

. "Προσεύχομαι γι 'αυτούς που δεν προσεύχονται για τον κόσμο ... Άγιο Πατέρα, 
διατηρήστε μέσω όνομά σας εκείνους που σας έχουν δώσει Me, ότι μπορεί να 
είναι ένα, όπως είμαστε ... Έχω να τους δοθεί ο λόγος σου? Και η κόσμος τους 
έχει μισούσε επειδή δεν είναι του κόσμου, όπως ακριβώς εγώ δεν είμαι εκ του 



κόσμου. δεν προσεύχομαι ότι θα πρέπει να τα πάρει από τον κόσμο, αλλά ότι θα 
πρέπει να τους κρατήσει από του πονηρού. δεν είναι ο κόσμος, ακριβώς όπως 
δεν είμαι του κόσμου »(Ιωάννης 17: 9-16). 

Όσοι από την Εκκλησία Του περιγράφονται ως ξένοι και πάροικοι σε αυτόν τον 
κόσμο - πρεσβευτές του Χριστού - η οποία είναι ξένη προς αυτόν τον κόσμο - 
αλλά ποτέ δεν είναι του κόσμου. 

Αυτή η αληθινή Εκκλησία του Θεού ήταν να διώκονται - διάσπαρτα. "Αν μου 
διώκονται, θα σας καταδιώκουν, επίσης," είπε ο Ιησούς στους μαθητές Του 
(Ιωάννης 15:20). "Όλοι όσοι θέλουν να ζουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θα 
διωχθούν" (Προς Τιμόθεο 3:12). 

Τη νύχτα ο Ιησούς συνελήφθη να σταυρωθεί, είπε, «Είναι γραμμένο:« Θα 
χτυπήσει το Shepherd και τα πρόβατα θα είναι διάσπαρτα »(Μαρκ 14:27).Αφού, 
η Shepherd, σταυρώθηκε, η «πρόβατα» - Εκκλησία Του - ήταν να γίνει 
διάσπαρτα. 

Προηγουμένως το ίδιο βράδυ, ο Ιησούς είχε πει στους μαθητές Του, "Θα είναι 
διάσπαρτα» (Ιωάννης 16:32). 

Αυτή η δίωξη και η σκέδαση άρχισε νωρίς. Ανακοίνωση Πράξεις 8: 1: ". Εκείνη τη 
στιγμή ένα μεγάλο διωγμό προέκυψε κατά την εκκλησία, που ήταν στην 
Ιερουσαλήμ? Και ήταν όλοι διάσπαρτα σε όλες τις περιφέρειες της Ιουδαίας και 
της Σαμάρειας, εκτός από τους αποστόλους" 

Πουθενά είναι κάθε προφητεία που η μία αληθινή Εκκλησία πρέπει να γίνει 
μεγάλη και ισχυρή, ασκώντας επιρροή σε αυτόν τον κόσμο εκεί. Αντίθετα, ο 
Ιησούς αποκάλεσε το «μικρό ποίμνιο» (Λουκ 12:32). Περιφρονημένος, διώκονται, 
διάσπαρτα από τον κόσμο - χωρίσει από τον κόσμο ... 

Δεν έχετε διαβάσει ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας της Εκκλησίας. Ακόμη και οι 
ιστορικοί δεν έχουν γνωρίσει ποτέ πού να ψάξουν για την αληθινή Εκκλησία - 
γιατί δεν ξέρω ποια είναι η αληθινή Εκκλησία είναι. 

 

Ευρεία πλειοψηφία εξαπατηθεί 

 



Από την άλλη πλευρά, στον κόσμο, όλες οι προφητείες προείπε αποστασία, 
εξαπάτηση και διαίρεση. 

Ο Ιησούς προείπε την πρώτη εκδήλωση για να έρθει στον κόσμο - μεγάλη απάτη 
- κορύφωση, στις μέρες μας, τώρα ακριβώς μπροστά, σε μεγάλη θλίψη.  

"Πάρτε την προσοχή», είπε, «ότι κανένας άνθρωπος δεν σας εξαπατήσει Για 
πολλούς θα έρθει στο όνομά μου, λέγοντας: Εγώ είμαι ο Χριστός? Και θα 
πλανήσουν πολλούς." (Ματθαίος 24: 4-5, Εξουσιοδοτημένο έκδοση). 

Παρατηρήστε προσεκτικά: Δεν ήταν οι λίγοι που ήταν να εξαπατηθεί, αλλά τα 
πολλά. Ήταν οι λίγοι που ήταν να γίνουν αληθινοί Χριστιανοί! 

Ο Ιησούς απεικονίζεται αυτή την ίδια κατάσταση όταν είπε: «Ευρεία είναι η πύλη 
και ευρεία είναι ο τρόπος που οδηγεί στην καταστροφή, και υπάρχουν πολλοί 
που πηγαίνουν στην από αυτήν Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός 
που οδηγεί στη ζωή, και. υπάρχουν λίγοι που θα βρείτε »(Κατά Ματθαίον 7: 13-
14). 

Αυτό δεν είναι ό, τι ο κόσμος πιστεύει, έτσι δεν είναι; Μάλλον αυτό δεν είναι ό, τι 
έχετε ακούσει και να έρθει να αναλάβει. Αλλά είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Πώς 
εξαπάτησε αυτός ο κόσμος έχει γίνει! 

Ο Σατανάς απεικονίζεται στη Βίβλο ως ο θεός αυτού του κόσμου. Ο ίδιος 
εμφανίζεται, όχι ως διάβολος, αλλά ως θεός - ως άγγελος του φωτός. Και στην 
Αποκάλυψη 12: 9, μπορείτε να διαβάσετε του «Σατανά, ο οποίος εξαπατά 
ολόκληρο τον κόσμο." 

Ναι, ο πολλοί θα έρθουν στο όνομα του Ιησού », διακηρύσσοντας ότι ο Ιησούς 
είναι ο Χριστός - ναι, το κήρυγμα του Χριστού στον κόσμο. Και όμως, χωρίς να το 
συνειδητοποιούν, εξαπατά τον κόσμο. 

 

Αποστόλων ήξερε τι θα συνέβαινε 

 

Οι απόστολοι, ανέθεσε απευθείας από τον Ιησού Χριστό ο Ίδιος, προειδοποίησε 
την Εκκλησία για την αποχώρηση από την πίστη που θα αρχίσουν να συμβαίνουν 
κατά το κλείσιμο της διακονίας τους. 



Μόλις 20 χρόνια μετά τη σταύρωση του Ιησού, ο απόστολος Παύλος, σε μια από 
τις πρώτες εμπνευσμένη επιστολές του, προειδοποίησε Χριστιανοί δεν πρέπει να 
εξαπατηθεί από ψευδείς κήρυγμα ή με ψευδείς επιστολές που υποτίθεται ότι 
είναι από τους αποστόλους: «Ας μη σας εξαπατήσει με κάθε μέσο ? για εκείνη 
την ημέρα [την ώρα της επέμβασης του Θεού στις ανθρώπινες υποθέσεις, όταν ο 
Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει για να κυβερνήσει τα έθνη] δεν θα έρθει, εκτός αν 
η πτώση μακριά έρχεται πρώτος "(II Θεσσαλονικείς 2: 3).  

Στις Πράξεις 20: 29-30, ο δάσκαλος των εθνών εξηγεί πώς θα ξεκινήσει η 
αποστασία. Μάζεψε τους πρεσβυτέρους (υπουργοί) της Εκκλησίας της Εφέσου 
για να τους παραδώσει ένα τελικό μήνυμα σχετικά με την ευθύνη τους για τις 
τοπικές κοινότητες. «Για», είπε ο Παύλος, «Το ξέρω αυτό, ότι μετά την 
αναχώρησή μου λύκοι βαρείς θα έρθει στο μεταξύ σας, δεν φείδεται το ποίμνιο. 
Επίσης, από την μεταξύ σας οι άνθρωποι θα ξεσηκωθούν, μιλώντας 
διεστραμμένα πράγματα». Γιατί; "Για να σχεδιάσετε τα πόδια τους μαθητές τον 
εαυτό τους." Να αποκτήσουν μια προσωπική ακόλουθα για τον εαυτό τους. Για 
να ξεκινήσετε νέα ονομαστική αξία! 

Έχετε πιάσει την πλήρη σημασία αυτών των δύο στίχους; Οι πρεσβύτεροι ή 
υπουργοί ειδικά συναρμολογούνται γιατί, αμέσως μετά ο Παύλος θα φύγει 
Έφεσο, θα έρθει μέσα στα τοπική εκκλησία εκκλησίες ψευδείς υπουργοί, οι λύκοι 
με ενδύματα προβάτων, να κάνει ένα θήραμα των Χριστιανών. Και ακόμη και 
από εκείνους τους πρεσβύτερους ήδη στα εκκλησία εκκλησίες μερικοί θα 
διαστρέψουν το δόγμα του Ιησού για να εξασφαλίσει μια ακόλουθα για τον 
εαυτό τους. 

Στην εντολή του ευαγγελιστή Τιμόθεο, ο Παύλος έδωσε εντολή να «πείσει, 
επίπληξη, προτρέπω, με όλες τις μακροθυμία και διδασκαλία Για την ώρα θα 
έρθει όταν δεν θα αντέξουν ορθή διδασκαλία, αλλά σύμφωνα με τις δικές τους 
επιθυμίες." - Που θέλουν να κάνουν ό, τι παρακαλούμε - "... θα συσσωρεύσουν 
για τους εαυτούς τους δασκάλους» - να ενθαρρύνουν τους υπουργούς οι οποίοι 
θα κηρύττουν αυτό που θέλουν να ακούσουν - "και θα μετατρέψει τα αυτιά τους 
μακριά από την αλήθεια, και να ξεστρατίσει σε μύθους» (Β Τιμόθεο 4: 2 -4). Αυτό 
ήταν στις ημέρες των αποστόλων και των ευαγγελιστών. Πολλοί που 
fellowshipped στις τοπικές κοινότητες της πρώτης Εκκλησίας, μετά από περίπου 
δύο γενιές, δεν υπομένουν ήχο δόγμα, διότι δεν είχαν πραγματικά μετανοήσει 
και ως εκ τούτου ποτέ δεν είχε λάβει το Άγιο Πνεύμα. Μπορούν followedteachers 
ο οποίος, για χάρη των χρημάτων, ευχαριστημένος επιθυμίες τους με το κήρυγμα 



μύθους - τις δελεαστικές μύθους του μυστικισμού και της λατρείας του ήλιου 
που καταπίνοντας τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 

Όταν ο Παύλος έγραψε τη δεύτερη επιστολή του προς τους Εθνικούς που 
γεννήθηκαν Θεσσαλονικείς, τους έδωσε εντολή για το "μυστήριο της ανομίας» 
ότι «doth ήδη εργάζονται" (II Θεσσαλονικείς 2: 7, AV). Σημείωση: Διδασκαλία της 
ανομίας ήταν στην εργασία ημέρας του Παύλου. Το ρωμαϊκό κόσμο γέμισε με 
μυστηριακές θρησκείες που προέρχονταν από τα παλιά μυστήρια ήλιο λατρεία. 

Πολλοί από αυτούς βρήκαν ότι με τη συμπερίληψη του ονόματος του Ιησού τους 
μετά αυξάνεται. 

Jude έπρεπε να συμπεριλάβει στην επιστολή του τη νουθεσία που κάθε 
Χριστιανός πρέπει να "υποστηρίζουν με ζήλο για την πίστη που κάποτε ήταν για 
όλους παρεδόθη εις τους αγίους. Για ορισμένους άνδρες έχουν παρεισφρήσει 
στο απαρατήρητη, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχαν επισημανθεί για αυτό 
καταδίκη, ασεβείς άνδρες, που γυρίζουν τη χάρη του Θεού μας σε ασέλγεια και 
αρνούνται τη μόνη Κύριος ο Θεός και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός .... Αυτά είναι 
αισθησιακό πρόσωπα, που προκαλούν διαιρέσεις, δεν έχουν το Πνεύμα "(Ιούδα 
3-4, 19). Δίδασκαν μετάνοια, δεν μετάνοια. 

Jude λέει αυτά ιεροκήρυκες χωρίζονται οι οπαδοί τους από το σώμα των πιστών. 

Μέχρι τη στιγμή που ο Ιωάννης έγραψε τις επιστολές του, είχε αυτήν την θλιβερή 
σημείωμα για να συμπεριλάβει για εκείνους που στην αρχή παρεισφρήσει στην 
απαρατήρητο: «Πήγαν έξω από εμάς, αλλά δεν ήταν από εμάς? Για αν ήταν από 
εμάς, αυτοί θα συνέχιζαν μαζί μας? αλλά πήγαν έξω ότι μπορεί να γίνει 
προφανής, ότι κανένα από αυτά δεν ήταν από εμάς »(Α Ιωάννου 2:19).  

Αν και αυτές τις πολυάριθμες απατεώνες, που ονομάζεται Γνωστικοί, άφησε την 
αληθινή Εκκλησία, αντλώντας μακριά μαθητές μετά από αυτούς, μετά τους δεν 
κράτησε για περισσότερο από μερικούς αιώνες. 

Υπήρχε, ωστόσο, μια ακόμη πιο επικίνδυνη αποστασίας που διείσδυσε την 
αληθινή Εκκλησία. 

 

Οι αληθινοί Χριστιανοί αναγκάστηκαν έξω 

 



Peter προειδοποίησε τις εκκλησίες που θα παραπλανηθούν πολλά. Υπήρχαν 
ψευδοδιδάσκαλοι μεταξύ των Χριστιανών που θα φέρει σε αιρέσεις, "και πολλοί 
θα ακολουθήσουν καταστροφικούς τρόπους τους, εξαιτίας των οποίων ο τρόπος 
της αλήθειας θα πρέπει να βλασφημείται» (Β Πέτρου 2: 2). 

Οι επιστολές του Παύλου ήταν στριμμένα να δώσει μια άλλη έννοια από την 
προβλεπόμενη (Πέτρου Β 3: 15-16). Αλλά αντί να αφήνει τις τοπικές κοινότητες 
και σχηματίζουν τη δική τους αιρέσεις, όπως και άλλοι είχαν κάνει σε πρώτη 
φάση, αυτές οι ψεύτικες ιεροκήρυκες παρέμεινε εντός των εκκλησιών και 
σύντομα άρχισε να εκδιώξει τους αληθινούς Χριστιανούς.  

Στην επιστολή του αποστόλου Ιωάννη στο Γάιο, διαβάζουμε: ". Έγραψα στην 
εκκλησία, αλλά Diotrephes, που αγαπά να έχουν την υπεροχή μεταξύ τους, δεν 
λαμβάνει εμάς Ως εκ τούτου, αν έρθω, θα καλέσει στο μυαλό τα έργα του η 
οποία κάνει, prating εναντίον μας με κακόβουλο λέξεις. και δεν είναι 
ικανοποιημένοι με αυτό, ο ίδιος δεν λαμβάνει τους αδελφούς, και απαγορεύει 
σε όσους επιθυμούν να, βάζοντας τους έξω από την εκκλησία »(III John 9-10). 

Οι αληθινοί Χριστιανοί, ο οποίος και μόνο αποτελούσαν την αληθινή Εκκλησία, 
είχαν βάλει έξω από τα ορατά, οργανωμένες συναθροίσεις! 

Αυτά ήταν τα διάσπαρτα αυτοί από τους οποίους Ιωάννης είπε, "Γι 'αυτό ο 
κόσμος δεν μας ξέρει" (Ιωάννου Α 3: 1). 

Το όνομα Χριστιανός είχε βαρύνει τα πόδια από τους ηγέτες οι οποίοι 
παρεισφρήσει την υποτροφία της Εκκλησίας του Θεού, κατέλαβε τις τοπικές 
κοινότητες και, στο όνομα του Χριστού, εξαπάτησε τους πολλούς στην ακόλουθη 
«ψευδείς διδασκαλίες τους, σαν να ήταν το Ευαγγέλιο του Χριστού.(Hoeh H. Γιατί 
τόσοι πολλοί δόγματα. Καλή περιοδικό News, Μάιος 1985)  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαχωρισμούς μεταξύ τους 
αληθινούς Χριστιανούς και τους άλλους που δεν ήταν πραγματικά πιστοί, δείτε 
δωρεάν φυλλάδιο μας "Η συνεχιζόμενη Ιστορία της Εκκλησίας του Θεού." 

 

4. Ποιες Εκκλησία του Θεού είναι ο πιο πιστός; 

 

Δεδομένου ότι η Εκκλησία του Θεού είναι η αληθινή χριστιανική εκκλησία, είναι 
όλες αυτές οι ομάδες το ίδιο; Υπάρχουν δεκάδες ομάδες που ισχυρίζονται ότι 



είναι η Εκκλησία του Θεού (συμπεριλαμβανομένων, ακόμη, η Εκκλησία της 
Ρώμης) και πολλοί από αυτούς που ισχυρίζονται ότι αντιπροσωπεύουν καλύτερα 
την Philadelphian απομεινάρι της Εκκλησίας του Θεού.  

Πώς θα πρέπει να πάτε για να αποφασίσει ποια; Είναι αποδείξεις, ενδείξεις και 
σημάδια για να σας βοηθήσει εκεί; 

Σίγουρα υπάρχουν. 

Και ενώ ο Θεός καλεί τους ανθρώπους (Ιωάννης 6:44), τους δίνει επίσης τη 
δυνατότητα να κάνουν επιλογές. Και η επιλογή του σωστού Εκκλησία του Θεού 
είναι πολύ σημαντική. Αυτό είναι κάτι που έχω μάθει από την εμπειρία. 

 

μερικά Ιστορικό 

 

Στο τέλος της εφηβείας μου, συνειδητοποίησα ότι το πραγματικό όνομα της 
αληθινής Εκκλησίας ήταν «Εκκλησία του Θεού», καθώς και μερικές από τις άλλες 
αποδείξεις, ενδείξεις και σημάδια σε αυτό το φυλλάδιο. Μέσα σε λίγες 
εβδομάδες από τη μετακίνηση έξω από το σπίτι των γονιών μου, εγώ έτυχε να 
δείτε ένα φυλλάδιο που παρατίθενται τη θέση μιας υπηρεσίας «Εκκλησία του 
Θεού», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο. 

Έτσι, αυτό το Σάββατο παρακολούθησα αυτό που πίστευαν ότι θα είναι μια 
αληθινή Εκκλησία του Θεού υπηρεσίας. Αντ 'αυτού, μετά από περίπου 
πιθανώς ου χρόνου 100 ο πάστορας είπε "Ιησούς" μάταια (χωρίς νόημα) 
επανάληψη, κατάλαβα ότι αυτό δεν θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι η 
βιβλική και αληθινή Εκκλησία του Θεού (πρβλ Ματθαίος 6: 7), έτσι περπάτησα 
έξω της υπηρεσίας. 

Από τότε, κατάλαβα ότι ήταν σημαντικό να επιλέξετε το σωστό "Εκκλησία του 
Θεού" για συντροφικότητα και υποστήριξη. 

Μετά μάθετε περισσότερα για το θέμα των Εκκλησιών στα κεφάλαια 2 και 3 της 
Αποκάλυψης, θα ήθελα επίσης στο συμπέρασμα ότι η πιο σωστή Εκκλησία του 
Θεού θα πρέπει να συνδέεται με την Εκκλησία του Θεού της Φιλαδέλφειας, που 
συζητείται στην Αποκάλυψη 3: 7-13. 

 



Philadelphian Όνειρα και Πεποιθήσεις 

 

Διάφοροι θεολόγοι έχουν πραγματοποιηθεί προς τη θέση ότι οι εκκλησίες που 
αναφέρονται στα τρία πρώτα κεφάλαια της Αποκάλυψης εκπροσωπούνται όχι 
μόνο πραγματικές εκκλησίες, αλλά και ένα περίγραμμα των επτά «εποχές» της 
ιστορίας της αληθινής Εκκλησίας από την εποχή του Αποστόλου Ιωάννη για την 
επιστροφή των Ιησούς Χριστός. Η πιο πιστοί αυτών των εκκλησιών στο τέλος, 
σύμφωνα με τα λόγια του Ιησού », ήταν το τμήμα της Φιλαδέλφειας. 

Η εποχή της Φιλαδέλφειας πιστεύεται από κάποιους ότι έχουν αρχίσει το 1933 
κάτω από την ανθρώπινη ηγεσία του αείμνηστου Herbert W. Armstrong (για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ιστορία, παρακαλούμε δείτε την 
ελεύθερη φυλλάδιο Η Συνεχιζόμενης Ιστορία της Εκκλησίας του Θεού) και ότι η 
επικράτηση της έληξε κοντά η στιγμή του θανάτου του το 1986. Σύμφωνα με την 
Αγία Γραφή, όμως, ένα απομεινάρι της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας χρειάζεται 
ακόμη να υπάρχει, μέχρι το τέλος της εποχής της εκκλησίας (πρβλ Εβραίους 13: 
1? Αποκάλυψη 3: 10-11). 

Πριν από ένα όνειρο διακήρυξη δύο μέρη που Herbert Armstrong πιστεύεται ότι 
ο Θεός έδωσε τη σύζυγό του και ότι ο σχηματισμός του Radio Εκκλησίας του 
Θεού (που αργότερα μετονομάστηκε σε όλο τον κόσμο Εκκλησία του Θεού) και 
την αρχή της εποχής της Φιλαδέλφειας της Εκκλησίας του Θεού επιβεβαιώθηκε 
στη συνέχεια (Η Αυτοβιογραφία του Herbert W. Armstrong, 1973, σελ. 187,193-
194). Ο ίδιος πίστευε ότι πληρούνται ποιο θα είναι το πρώτο μέρος του ονείρου 
(Armstrong HW. Αδελφοί και e-mail Co-εργαζόμενος, 28 Νοεμβρίου, 1956). 

Ομοίως, προηγείται ο σχηματισμός της Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού από τα 
όνειρα (δύο στον Bob Thiel και άλλο να Fesilafai FiSO Leaana), που στη συνέχεια 
επιβεβαιώθηκαν. Είμαστε, επίσης, εκπληρώνοντας το δεύτερο μέρος του ονείρου 
διακήρυξη Loma Άρμστρονγκ. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια ομάδας COG που 
ισχυρίζεται ότι για να οδηγήσει το υπόλοιπο του τμήματος Φιλαδέλφειας της 
COG έχει κάνει τους ισχυρισμούς αυτούς, παρά το γεγονός ότι τα όνειρα 
υποσχέθηκε ότι θα είναι ένα δώρο του Αγίου Πνεύματος στις έσχατες ημέρες 
ανά Πράξεις 2: 17-18 (για . λεπτομέρειες, βλέπεΣυνεχίζοντας Ιστορία της 
Εκκλησίας του Θεού) Πολλοί Λαοδικέων ενεργούν σαν τους αρχαίους 
Σαδδουκαίων και δεν θα δεχθεί το πώς λειτουργεί το Θεό (Μάρκος 12: 23-32). 



Τον Οκτώβριο 1979 η άρθρο του Πεδιάδα Αλήθεια τίτλο 7 Αποδείξεις της 
Αληθινής Εκκλησίας του Θεού, η καθυστερημένη Herbert W. Armstrong 
αναφέρονται επτά αποδείξεις ότι ένιωθε το τμήμα της Φιλαδέλφειας της 
αληθινής Εκκλησίας του Θεού θα έχουν. Αυτές περιλάμβαναν γνωρίζοντας / 
διδασκαλίας 1) Ποιος και τι είναι ο Θεός ?, 2) Η κυβέρνηση του Θεού και 
Δημιουργία άγιος και δίκαιος χαρακτήρας, 3) Ποιος και τι είναι ο άνθρωπος ?, 4) 
Η αλήθεια για το Ισραήλ, 5) το αληθινό ευαγγέλιο, 6) Τι και γιατί η Εκκλησία ?, 
και 7) η προτεραιότητα της διδασκαλίας της βασιλείας του Βασιλείου του 
Θεού. Ένιωθε ότι η, τότε, σε όλο τον κόσμο Εκκλησία του Θεού είχε όλα 
αυτά. Εμείς στο Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού κάνει επίσης. 

 

Που σχετίζονται ειδικά με αυτούς που διδάσκουν:  

1) Η άποψη ότι οι πρώτοι Χριστιανοί είχαν στην Θεότητα, 

2) Η κυβέρνηση του Θεού (ιεραρχική με τον Πατέρα ως η υψηλότερη στην 
αρχή και λειτουργεί κάτω από την αγάπη τους νόμους Του) και ο στόχος 
του για την ανάπτυξη δίκαιος χαρακτήρας (Ρωμαίους 5: 4? Κατά Ματθαίον 
5:48) με δογματικά βοήθεια από τη διακονία Του (Εφεσίους 4: 11-16), 

3) Ότι ο Θεός σκόπιμα δημιούργησε τον άνθρωπο σωματικά (Γένεση 2: 7), 
και ότι εκείνοι Αποκαλεί (Ιωάννης 6:44) μπορεί να γίνει πνευματική (1 
Κορινθίους 15: 45-48) στην οικογένεια του Θεού (Εφεσίους 3: 14-19) , 

4) Η ταυτότητα του σύγχρονου Ισραήλ και το πώς αυτό συνδέεται με την 
προφητεία (βλέπε Γένεση 48, 49? 1 Βασιλέων 12: 19-20? Ιακώβου 1: 1? 
Ιερεμίας 30: 7? Δανιήλ 11:39), 

5) ευαγγέλιο του Χριστού του βασιλείου (Μάρκος 1: 14-15? Πράξεις 1: 1-
3), 

6) Το γεγονός ότι η εκκλησία κάνει το έργο του Θεού (Κατά Ματθαίον 
24:14? 28: 19-20? Ιωάννης 6:29? Αποκάλυψη 3: 7-13? 1 Κορινθίους 12: 1-
31? 16: 9? 2 Κορινθίους 6: 14-18? Εφεσίους 5: 25-32) στην αλήθεια 
(Ψαλμός 33: 4? Ησαΐας 61: 8? Ιωάννης 17:17? 2 Τιμόθεο 2:15), 

7) Η σωστή προτεραιότητα της διακηρύσσοντας το ευαγγέλιο της 
βασιλείας στον κόσμο ως μάρτυρας (Ματθαίος 24:14) και την επικείμενη 
επιστροφή της χιλιετίας (Αποκάλυψη 20: 4), ενώ η διδασκαλία στους 



μαθητές όλα τα πράγματα ότι ο Ιησούς πρόσταξε (Κατά Ματθαίον 28:19 -
20). 

Σημείωση: Μετά το θάνατο του Herbert Armstrong, ανθρώπινη διάδοχός του 
τέθηκε σε αποστασία και παραιτήθηκε από το μεγαλύτερο μέρος της μοναδικής 
Εκκλησίας του Θεού δόγματα. Η αληθινή εκκλησία συνέχισε όσες αριστερά που 
οργάνωση και πολλές άλλες οργανώσεις έχουν από τότε που 
σχηματίζεται. Αποστασία έχει συμβεί από την Καινή Διαθήκη φορές (π.χ. 1 
Ιωάννη 2: 18-19) και είναι ένας λόγος για τον οποίο τον εντοπισμό αληθινή 
χριστιανική εκκλησιαστική ιστορία μπορεί να είναι δύσκολη.  

Ενώ πολλοί Εκκλησία των ομάδων Θεός έχει τους ηγέτες που υποστηρίζουν ότι 
τα περισσότερα ή όλα αυτά τα επτά σημεία, σχεδόν όλα έχουν αποτύχει να 
ασκήσουν πραγματικά σημεία Herbert Άρμστρονγκ 2, 6, και 7, και έχουν 
παρανοήσει κάποια από τις άλλες. Τουλάχιστον μία ομάδα που πιστεύει ότι είναι 
ένας ηγέτης σε 6 & 7 ανωτέρω, εν γνώσει και εκ προθέσεως, έχει κάνει ότι 
ανακήρυξη με υλικά που γνώριζε περιείχαν δογματικά λάθη που δεν ήταν η 
αλήθεια. Ότι η προθυμία να εξαπλωθεί μια ψευδή μήνυμα δείχνει ότι δεν 
οδηγούν στην τελική φάση των εργασιών του Θεού-το έργο του Θεού πρέπει να 
γίνει σε ΑΛΗΘΕΙΑ ανά Ψαλμός 33: 4. Ο Κύριος είπε, «εγώ θα διευθύνει το έργο 
τους στην αλήθεια» (Ησαΐας 61: 8), και όσοι εν γνώσει δημοσιεύει και διανέμει 
δογματικά λάθη προφανώς δεν δέχονται την κατεύθυνση του Κυρίου.  

Πολλά άλλα σημεία ομάδες έκπτωση 6 & 7. Ωστόσο, εδώ είναι επίσης κάτι που 
Herbert W. Armstrong έγραψε σχετίζονται με τα σημεία 6 και σε τμήματα του 
σημείου 7: 

Στο Κατά Ματθαίον 28: 19-20, προκειμένου Θεού είναι 1) να πάει και να 
κηρύξει το Ευαγγέλιο (συγκρίνετε με την έκδοση Μάρκου, ίδια λόγια του 
Ιησού, Μάρκος 16:15)? 2) βαφτίσει όσους μετανοούν και πιστεύουν? Στη 
συνέχεια μετά από αυτό, 3) να τους διδάξει να τηρούν τις εντολές 
»(Αυτοβιογραφία του Herbert W. Armstrong, σ. 523). 

ΣΚΟΠΟΣ της Εκκλησίας, 1) διακηρύσσοντας την ερχόμενη βασιλεία του 
Θεού στον κόσμο και 2) τροφοδοτεί το κοπάδι.  

Ο "μοναχικός" - η "ατομική Χριστιανός», που θέλει να ανέβει στο βασίλειο 
κάποιο άλλο τρόπο από ό, τι από τον Χριστό και το δρόμο του μέσα στην 
Εκκλησία Του - δεν εκπαιδεύονται με τον τρόπο του Χριστού ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 



να αποφανθεί και βασιλεύουν με τον Χριστό στο βασίλειό 
του!(Μυστήριο των ηλικιών, p.270). 

Herbert Armstrong δίδαξε επίσης, «με σύγχρονες εγκαταστάσεις για τη μαζική 
επικοινωνία - το τυπογραφείο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, ακόμα και το 
τηλέφωνο με το οποίο μπορεί κανείς να φτάσει ένα άλλο σε οποιοδήποτε μέρος 
του κόσμου σε λίγα λεπτά ή λιγότερο - μπορεί να φθάσει σε περισσότερους 
ανθρώπους από μακριά από το σύνολο των πρώτων αποστόλων αιώνα 
συνδυασμό "(7 Αποδείξεις της Αληθινής Εκκλησίας του Θεού, Μέρος 6.  Απλό 
Αλήθεια, Αύγουστος 1979). 

Εμείς στο Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού αξιοποιούμε 21ο μεθόδους αιώνα για 
τη μαζική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της τυπογραφείο, το ραδιόφωνο, 
την τηλεόραση το YouTube, το τηλέφωνο, και φυσικά το διαδίκτυο, το οποίο 
μπορεί ακόμη και να είναι ταχύτερη από τις μορφές των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας που χρησιμοποιείται Herbert Armstrong . Έχουμε φτάσει σε 
πολλαπλά εκατομμύρια με το ευαγγέλιο της βασιλείας και να έχουν τον τύπο της 
διακήρυξης και προφητική αλήθειες που ο Ιησούς είπε πρέπει να είναι τα 
κριτήρια για να γνωρίζουν το αληθινό από το ψεύτικο στο Κατά Ματθαίον 7: 15-
18. 

Από την άποψη της δογματικές αλήθειες, Herbert Armstrong έγραψε, 
"Τουλάχιστον 18 βασικές και ουσιώδεις αλήθειες έχουν αποκατασταθεί στην 
αληθινή Εκκλησία από το" έτους 1933 (Μυστήριο των ηλικιών, 1985). Όλα αυτά 
τα «αποκατασταθεί αλήθειες» είναι η επίσημη δήλωση του πεποιθήσεις της 
Συνεχιζόμενης Εκκλησίας του Θεού (διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.ccog.org). Αυτό δεν συμβαίνει για τις περισσότερες (αν όχι όλες) από τις 
ομάδες των οποίων οι ηγέτες ήταν κάποτε μέρος της παλιάς Παγκόσμια Εκκλησία 
του Θεού. Επιπλέον, τα περισσότερα που ισχυρίζονται ότι πιστεύουν αυτούς δεν 
χρησιμοποιούν ακόμη και τη λίστα που η καθυστερημένη Herbert W. Armstrong 
στην πραγματικότητα έδωσε (βλέπε ομιλία με τίτλο αποστολής του για την 
εκκλησία της Φιλαδέλφειας εποχή, δεδομένου 17 Δεκ 1983), αλλά, αντίθετα, 
βασίζονται σε έναν κατάλογο που παρασκευάζονται μετά την θάνατό του από 
έναν ηγέτη που δεν κατέχουν γρήγορα σε αυτές τις Philadelphian διδασκαλίες (ο 
Θεός αποκατέστησε αυτά τα 18 αλήθειες: Πόσο ευγνώμονες είστε για 
αυτούς Worldwide News, 25 Αυγούστου, 1986). 

Ο Ιησούς προειδοποίησε τα Philadelphians να "Κρατήστε γρήγορα αυτό που 
έχετε, ότι κανείς δεν μπορεί να πάρει το στεφάνι σου" (Αποκάλυψη 3:11), και 



αυτό θα πρέπει φαινομενικά να περιλαμβάνουν τις δογματικές αλήθειες που 
αποκαταστάθηκαν με το τμήμα της Φιλαδέλφειας της Εκκλησίας του Θεού. Η 
Αγία Γραφή προειδοποιεί, επίσης, ότι οι άνθρωποι που φαίνονται να είναι πιστοί 
θα "πέσουν έξω" από την αλήθεια και ενώ αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν, αυτό 
θα συμβεί ξανά στο μέλλον (βλέπε Δανιήλ 11: 30-35? 1 Τιμόθεο 4: 1 ). Κάποιοι 
που κάποτε ισχυρίστηκε ότι είναι Philadelphians δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
γρήγορα με αυτή την διδασκαλία, είτε. 

Οι περισσότερες ομάδες με τους ηγέτες κάποτε μέρος της παλιάς Παγκόσμια 
Εκκλησία του Θεού δεν έχουν τοποθετήσει την δημόσια προκήρυξη της 
βασιλείας του Θεού στον κόσμο ως αλήθεια κορυφαία προτεραιότητά τους 
(Ματθαίος 24:14? 28:19), δεν κατανοούν πλήρως όλα τα αποκατασταθεί 
αλήθειες, και δεν έχουν αποτιμηθεί η αλήθεια είναι αρκετά? ως εκ τούτου, έχουν 
δείξει ότι δεν είναι οι κάτοχοι του τι έχει κληθεί η "Philadelphia μανδύα" (ηγεσία 
αρχή). Η ομάδα με το εν λόγω μανδύα εκπροσωπείται επίσης από την «γυναίκα» 
της Αποκάλυψη 12: 14-17. 

Το βιβλίο των Εβραίων διδάσκει: 

Ας αδελφική αγάπη συνεχιστεί. (Εβραίους 13: 1) 

Γιατί να φέρει ότι μέχρι εδώ; Επειδή η λέξη μεταφράζεται ως «αδελφική αγάπη» 
είναι η ελληνική εκδοχή της λέξης Φιλαδέλφεια. Φιλαδέλφεια ήταν να συνεχίσει, 
ακόμη και σε αυτό το Λαοδικείας χρόνο, καθώς και να είναι παρούσα (σε ένα 
βαθμό) σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας του Θεού.Philadelphians είναι βαθιά 
φροντίδα τους ανθρώπους. Philadelphians φροντίδα για τους φτωχούς και τους 
unreached. 

Παρατηρήστε τα δύο χαρακτηριστικά του πραγματικά πιστοί εκκλησία που ο 
Απόστολος Παύλος έγραψε για: 

... Ο οίκος του Θεού, που είναι η εκκλησία του ζωντανού Θεού, στύλος και 
εδραίωμα της αληθείας. (1 Τιμόθεο 3:15) 

Να είστε επιμελής για να παρουσιάσει τον εαυτό σας εγκριθεί στο Θεό, ο 
εργαζόμενος που δεν χρειάζεται να ντρέπεται, ορθοτομούντα τον λόγον 
της αληθείας. (2 Τιμόθεο 2:15) 

Οι πιστοί της Φιλαδέλφειας υπόλοιπο, η «γυναίκα» της Αποκάλυψης 12: 14-16, 
είναι η ομάδα που προσπαθεί πάντα να ορθοτομήσουμε (διακρίνουμε) το λόγο 
της αλήθειας και είναι στύλος και εδραίωμα της αληθείας.  Ο λόγος που έπρεπε 



να αφήσω μου πριν από Εκκλησία του Θεού οργάνωσης είναι ότι επανειλημμένα 
έσπασε υποσχέσεις και, επίσης, εν γνώσει και εκ προθέσεως, συνέχισε να στείλει 
έντυπες πληροφορίες ότι γνώριζαν δεν ήταν αλήθεια (βλέπε Ιερεμίας 48:10? 
Ψαλμός 33: 4 ? Ψαλμός 101: 6-7? Ησαΐας 61: 8), η οποία είναι λεπτομερής και σε 
άλλους χώρους (π.χ. www.cogwriter.com). Ως εκ τούτου, αυτό με έπεισε ότι δεν 
μπορούσαν πλέον να αντιπροσωπεύουν καλύτερα το απομεινάρι της 
Φιλαδέλφειας της Εκκλησίας του Θεού και δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
από τον Θεό (πρβλ Ησαΐας 61: 8? Ψαλμός 101: 7) για να ηγηθεί της προσπάθειας 
για την εκπλήρωση του Matthew 24:14 κ.λπ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
ήταν απαραίτητο για τη συνέχιση της Εκκλησίας του Θεού για να σχηματίσουν. 

Όσον αφορά στύλος και εδραίωμα της αληθείας πηγαίνει, 
η συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού έχει περισσότερο βάθος και λεπτομέρειες 
σχετικά με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας του Θεού από κάθε άλλη Εκκλησία 
του Θεού ομάδας. Είμαστε χτίστηκε πάνω στα θεμέλια του Ιησού Χριστού, των 
αποστόλων και των προφητών (Εφεσίους 2:20). Διδάσκουμε περισσότερο από ό, 
τι οι πρώτοι οπαδοί του Ιησού διδάσκεται από οποιαδήποτε άλλη Εκκλησία του 
Θεού ομάδας. Έχουμε επίσης προσπάθησε να διδάξει όλα τα πράγματα ο Ιησούς 
διέταξε στα κηρύγματα μας και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (βλέπε Κατά 
Ματθαίον 28: 19-20). Μπορούμε επίσης να αφιερώσει ένα σημαντικό ποσό του 
εισοδήματος μας για τους φτωχούς (Γαλάτες 2:10). Επιπλέον, προφητική 
εξηγήσεις μας είναι σε μεγαλύτερο βάθος, και είναι πιο βιβλική, από 
οποιαδήποτε άλλη γνωστή εκκλησία της ομάδας του Θεού (πρβλ 2 Πέτρου 1:19). 

 

Τι γίνεται με Προφητεία; 

 

Είναι σημαντικό προφητεία; 

Σίγουρα. 

Στην πρώτη καταγεγραμμένη κήρυγμα, το οποίο συνέβη μετά από ένα θαύμα 
(Πράξεις 2: 1-11), ο απόστολος Πέτρος δεμένα τα γεγονότα ειδήσεων με την 
βιβλική προφητεία (Πράξεις 2: 14-40). Εν μέρει επειδή οι άνθρωποι γνώριζαν τα 
γεγονότα που συζητήθηκαν Πέτρου, πολλές προσοχή και χιλιάδες μετατράπηκαν 
(Πράξεις 2:41). 



Ενώ τα θαύματα δεν προηγούνται τα περισσότερα από τα άλλα που 
καταγράφονται κηρύγματα στην Καινή Διαθήκη, ομιλητές ήταν να προσπαθήσει 
να συνδέσει τα γεγονότα με την προφητεία και σε άλλα μέρη της Αγίας Γραφής 
για να φτάσουν καλύτερα το κοινό τους (π.χ. Πράξεις 17: 22-31). 

Μπορεί να είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι το πρώτο μήνυμα που 
έχει καταγραφεί ότι ο Ιησούς κήρυξε (το ευαγγέλιο της βασιλείας στην Mark 
1:14) και το τελευταίο μήνυμα που έδωσε ο Ιησούς (το Βιβλίο της Αποκάλυψης) 
ήταν προφητικό. Διάφορα μηνύματα που έδωσε (π.χ. Ματθαίος 24, Λουκάς 21) 
ήταν συνδεδεμένη με την επερχόμενη παγκόσμια γεγονότα. 

Η προφητεία είναι ένα σημάδι για τους πιστούς: 

Έτσι γλώσσες είναι ένα σημάδι όχι για τους πιστούς αλλά για τους 
απίστους, ενώ η προφητεία είναι ένα σημάδι όχι για τους απίστους, αλλά 
για τους πιστούς. (1 Κορινθίους 14:22, Αγγλικά Πρότυπο Αγία Γραφή)  

Ως εκ τούτου, οι γλώσσες είναι για ένα σημάδι, όχι σε αυτούς που 
πιστεύουν, αλλά για τους άπιστους? αλλά προφητεύουν δεν είναι για τους 
άπιστους, αλλά για εκείνους που πιστεύουν (1 Κορινθίους 14:22, NKJV) 

Η Γραφή δείχνει θα υπάρχουν διαφορετικά είδη γλώσσες (1 Κορινθίους 12:28), 
καθώς και εθελοντές μεταφραστές και άλλοι μας στη ΣυνεχιζόμενηΕκκλησία του 
Θεού να βοηθήσει να συμπληρώσετε αυτό. Αλλά παρατηρήσετε ότι 
προφητεύουν, η οποία περιλαμβάνει σωστά εξηγώντας προφητεία, υποτίθεται 
ότι είναι ένα σημάδι για εκείνους που πιστεύουν. Εμείς 
στο Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού καταλαβαίνουν και να εξηγήσει καλύτερα 
πολλές πτυχές της προφητείας από ό, τι άλλες COG ομάδες.  

Μήπως αυτό σημαίνει ότι η προφητεία είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό 
της αληθινής Εκκλησίας; Όχι, η αγάπη είναι (πρβλ 1 Κορινθίους 13: 1,8). 

Ωστόσο, η επιδίωξη της αγάπης συνδέεται επίσης με την προφητεία στην Αγία 
Γραφή (1 Κορινθίους 14: 1). Εκείνοι που πραγματικά έχει την αγάπη της αλήθειας 
θα γλιτώσει από κάποιες προφήτευσε γεγονότα σύμφωνα με 2 Θεσσαλονικείς 2: 
9-12. 

Σήμερα, οι μαζικές κοινωνικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα. Πολλοί από 
αυτούς προφήτεψε στην Αγία Γραφή. Ακόμα κι αν μεταξύ ίσως ένα τέταρτο έως 
το ένα τρίτο του συνόλου Αγία Γραφή είναι προφητικό, οι περισσότερες ομάδες 
απλά δεν καταλαβαίνουν ότι η αλήθεια για διάφορες βασικές προφητείες στην 



Αγία Γραφή - κλειδί προφητείες ότι ο Ιησούς παρότρυνε τους οπαδούς του στο 
τέλος να καταλάβει (π.χ. Ματθ 24:15? Μάρκος 13:14). 

Μερικοί, παρά ισχυρίζονται ότι πιστεύουν ότι η Αγία Γραφή, είτε με έκπτωση ή 
να παραβλέψει την προφητεία. Αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να είναι η περίπτωση 
για τους αληθινούς Χριστιανούς: 

"Κοιτάξτε τη συκιά και όλα τα δέντρα. 30 Όταν είναι ήδη εκκολαπτόμενους, 
μπορείτε να δείτε και να ξέρετε για τον εαυτό σας ότι το καλοκαίρι είναι 
πλέον κοντά. 31 Έτσι, μπορείτε επίσης, όταν βλέπεις αυτά τα πράγματα 
συμβαίνουν, να ξέρετε ότι η βασιλεία του Θεού είναι κοντά. 32Αληθώς σας 
λέγω, αυτή η γενιά θα σε καμία περίπτωση να περάσει μακριά μέχρι όλα 
τα πράγματα πραγματοποιούνται. 33 Ο ουρανός και η γη θα περάσει 
μακριά, αλλά τα λόγια μου θα με κανένα τρόπο να περάσει μακριά.  

"Προσέχετε στον εαυτό σας, μήπως οι καρδιές σας να κραιπάλης, μέθη, 
και νοιάζεται αυτής της ζωής, και ότι η Ημέρα έρθει σε σας 
απροσδόκητα. 35 Για αυτό θα έρθει ως παγίδα για όλους εκείνους που 
κατοικούν στο πρόσωπο του ολόκληρη τη γη. 36 ρολόι, ως εκ τούτου, και 
προσεύχομαι πάντα ότι μπορεί να μετρηθεί άξιος να ξεφύγουν από όλα 
αυτά τα πράγματα που θα έρθει να περάσει, και να σταθούν ενώπιον του 
Υιού του ανθρώπου. " (Λουκάς 21: 29-36) 

Παρατηρήστε ότι ο Ιησούς δίδαξε ότι οι οπαδοί του θα πρέπει πάντα να δώσουν 
προσοχή σε γεγονότα και προφητείες που σχετίζονται με την επιστροφή του. Ο 
Ιησούς είπε στους οπαδούς Του επανειλημμένα για να παρακολουθήσουν τα 
παγκόσμια γεγονότα που θα εκπληρώσει την προφητεία και σε άλλες γραφές, 
όπως Matthew 24:42, 25:13? Mark 13: 9,33,34,35,37 και Αποκάλυψη 3: 3. Ο 
Ιησούς περιμένει τους οπαδούς Του να παρακολουθήσετε. 

Ο Ιησούς δίδαξε, επίσης, ότι το Άγιο Πνεύμα, «το Πνεύμα της αληθείας," θα 
μπορούσε να βοηθήσει τους πιστούς στην κατανόηση όλη την αλήθεια, 
συμπεριλαμβανομένων προφητικό αυτά: 

Έχω ακόμα πολλά πράγματα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τους φέρει 
τώρα. Ωστόσο, όταν ... το Πνεύμα της αλήθειας, έχει έρθει, {είναι}, θα σας 
καθοδηγήσει σε όλη την αλήθεια? ... Θα σας πω τα πράγματα να 
έρθουν. (Ιωάννης 16: 12-13) 



Έχοντας το Άγιο Πνεύμα και σωστά καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα μας βοηθά 
να κατανοήσουμε την προφητεία. 

Η Αγία Γραφή διδάσκει επίσης: 

Μην σβήνω το Πνεύμα. Μην περιφρονούν προφητείες. (1Thessalonians 5: 
19-20) 

Ωστόσο, πολλοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στα διάφορα Εκκλησία των 
ομάδων Θεού, δεν φαίνεται να πιστεύουν ότι το Πνεύμα του Θεού εργάζεται 
αυτή τη στιγμή προφητικά τώρα. Πολλοί, επίσης, τείνουν να περιφρονούν 
βιβλικές προφητείες και, συχνά, η σωστή εξήγηση (ες) τους.  

Επί του παρόντος, σε αυτή τη γη, ο Θεός έχει πιστούς Του και αληθινή 
υπαλλήλων που είναι σωστά ανακηρύσσοντας τους τελικούς χρόνο προφητική 
προειδοποιήσεις που πρέπει να πάει εμπρός τώρα. 

Η Αγία Γραφή διδάσκει: 

Σίγουρα ο Κύριος ο Θεός δεν κάνει τίποτα, εκτός αν αποκάλυψε το 
μυστικό του στους δούλους του τους προφήτες. 8 Ένα λιοντάρι έχει 
βρυχήθηκε! Ποιος δεν θα φοβηθεί; Ο Κύριος ο Θεός έχει μιλήσει! Ποιος 
μπορεί όμως προφητεύουν; (Αμώς 3: 7-8). 

Παρά το γεγονός αυτό, καθώς και της Καινής Διαθήκης διδασκαλίες σχετικά με 
τους προφήτες (π.χ. Πράξεις 2: 17-20? Εφεσίους 4:11? 1 Κορινθίους 14), τα 
περισσότερα του 21ου αιώνα Εκκλησία των ομάδων Θεός δεν πιστεύω ότι αυτή τη 
στιγμή υπάρχουν προφήτες και άσχημα παρεξηγήσετε βασικά στοιχεία της ώρα 
λήξης βιβλική προφητεία. 

Επιπλέον, όλα τα αλλά ένας από την Εκκλησία των ομάδων Θεού (CCOG είναι η 
μία εξαίρεση), οι οποίοι δεν δέχονται ότι ο Θεός έχει τουλάχιστον έναν προφήτη 
σήμερα, έχουν ακούσει δήθεν προφητικό άτομα που έχουν διδάξει σαφώς 
προφητικό και δογματικά λάθη, ως εκ τούτου, ότι ήταν / είναι ψευδοπροφήτες.  

 

Η Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού είναι η Philadelphian Ηγέτης 

 

Όσοι επιθυμούν να είναι μέρος της πιο πιστό υπόλοιπο της Φιλαδέλφειας θα 
ήθελε να είναι με μια Εκκλησία του Θεού της ομάδας ότι:  



1. Κάνει διακηρύσσοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας ως μάρτυρας 
κορυφαία προτεραιότητα της (Κατά Ματθαίον 24:14? 28: 19-20). 

2. υποστηρίζει φτωχούς αδελφούς (Γαλάτες 2:10), συμπεριλαμβανομένων 
χήρες και τα ορφανά (James 1:27), ιδιαίτερα στις φτωχότερες περιοχές 
όπως η Αφρική και την Ασία. 

3. πρακτικές Πραγματικά βιβλική διακυβέρνηση (1 Κορινθίους 12:28), 
μεταξύ των οποίων Ματθαίος 18: 15-17. 

4. Έχει τη διακήρυξη, δογματική, προφητικό, και αγαπώντας φρούτα 
Ιησούς μίλησε για (Ιωάννης 7: 16-20? 13:35? 4:18 του Λουκά? 14:13? 
Ματθαίος 24:14? 28: 19-20? Αποκάλυψη 3 : 7-13). 

5. προειδοποιεί εκείνους που νομίζουν ότι είναι μέσα στην Εκκλησία για να 
μην πέσει μακριά (1 Τιμόθεο 4: 1). 

6. Έχει πνευματικά χαρίσματα, συμπεριλαμβανομένων λαμβάνουν τα 
όνειρα, τις τελευταίες ημέρες (Πράξεις 2: 17-18). 

7. κατανοεί τις ιστορικές και τρέχουσες ρόλους των εκκλησιών της 
Αποκάλυψης 2 & 3. 

8. Εξηγεί και κατανοεί βιβλική προφητεία αρκετά καλά (π.χ. Δανιήλ 11: 29-
45? Matthew 24) να γνωρίζει πότε να φύγει (Κατά Ματθαίον 24: 15-20? 
Αποκάλυψη 3:10, 12: 14-16) πριν από τη Μεγάλη Θλίψη (Ματθαίος 24:21). 

Η μία ομάδα που αντιπροσωπεύει καλύτερα το απομεινάρι του τμήματος 
Φιλαδέλφειας της Εκκλησίας του Θεού (Αποκάλυψη 3: 7-13) στον 21ο αιώνα, είναι 
η συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού. 

Ο Ιησούς προειδοποίησε τους Λαοδικέων ότι έχουν μια χλιαρή δουλειά και 
πρέπει να μετανοήσουν ή να αντιμετωπίσει τις συνέπειες (Αποκάλυψη 3: 14-
22). Από την προφητικό πλευρά, η πραγματικότητα είναι ότι οι Λαοδικείας 
εκκλησίες έχουν μια ποικιλία προφητικό παρεξηγήσεις. 

Από Λαοδικέων αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των χριστιανών στο 
καιρό του τέλους (που αντιπροσωπεύουν την έβδομη εκκλησία ή ομάδα των 
εκκλησιών στην Αποκάλυψη 1-3), πρέπει να υπάρχουν λόγοι που δεν θα δείτε 
όλα όσα συμβαίνουν προφητικά και τι πραγματικά θα να οδηγήσει στην έναρξη 
της Μεγάλης Θλίψης. 



Εντός των Λαοδικείας οργανώσεις που φαίνεται να είναι μέρος της Εκκλησίας 
του Θεού, υπάρχει μια ποικιλία των προφητικό θέσεις που κατέχονται που θα 
τους αποτρέψει από το να γνωρίζει πότε θα ξεκινήσει η Μεγάλη Θλίψη.  

Δεκαοκτώ από αυτές τις λανθασμένες απόψεις που αναφέρονται παρακάτω:  

1. Πολλές Λαοδικείας ομάδες δεν επισήμως να διδάξουν και / ή δεν 
πιστεύουν στην ιδέα της εποχών Εκκλησίας που σχετίζονται με τις 
Εκκλησίες της Αποκάλυψης κεφάλαια 2 & 3 ακόμα κι αν μερικές φορές 
διδάσκουν για τις εκκλησίες της Αποκάλυψης. Πολλοί παίρνουν 
περισσότερο από ένα συγχρονιστικό (παρελθόντος / ιστορικά) Ενόψει 
αυτών των εκκλησιών, παρά το γεγονός ότι πολλές δηλώσεις για τους 
έπρεπε να έχουν μέλλον προφητικό επιπτώσεις (π.χ. Αποκάλυψη 1:19? 
2:22? 3: 3? 3:10) . Επειδή διάφορες ομάδες δεν διδάσκουν ορισμένες 
προφητική πτυχές αυτού, πολλοί δεν βλέπουν τα δικά τους προβλήματα 
και θα πρέπει να περάσουν από τη Μεγάλη Θλίψη. 

2. Οι Λαοδικείας ομάδες δεν πιστεύουν ότι το Ευαγγέλιο του Βασιλείου 
χρειάζεται ακόμη να κηρυχτούν στον κόσμο ως μάρτυρας κατά Ματθαίον 
24:14, πραγματικά δεν κάνουν ότι αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, και / ή 
το κάνουν με τρόπο που να αποδεικνύει έχουν ανεπαρκή αγάπη για την 
αλήθεια (βλέπε Ιερεμίας 48:10? Ψαλμός 33: 4), έτσι ώστε να μην έχουν 
ούτε να οδηγούν την πραγματική Philadelphian εργασία. Δεδομένου ότι 
μόνο οι Philadelphians έχουν υποσχεθεί να προστατεύονται από την ώρα 
του πειρασμού που θα έρθει σε ολόκληρο τον κόσμο, οι Λαοδικείς δεν θα 
καταλάβουν όταν Ματθαίος 24:14 πληρούται ή πότε να φύγει ανά 
Ματθαίος 24:15. 

3. Μια ευρέως διαδεδομένη Λαοδικείας άποψη είναι η διδασκαλία ότι η 
Μεγάλη Θλίψη δεν μπορεί να αρχίσει μέχρι το Ki ng του Βορρά εισβάλλει ο 
βασιλιάς του νότου του Δανιήλ δώδεκα παρα είκοσι. Η άποψη αυτή 
παραβλέπει το γεγονός ότι δεδομένου ότι η Μεγάλη Θλίψη περιλαμβάνει 
το χρόνο από το πρόβλημα του Ιακώβ (Ιερεμίας 30: 7), που αρχίζει με τις 
ΗΠΑ και αγγλοσαξονικό τους συμμάχους της, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο 
να πάρει εισέβαλε (βλέπε Δανιήλ 11:39). Μερικές από τις ομάδες που 
προσκολλώνται σε αυτό διαδοχική σφάλμα, επειδή ήταν κάποτε στην 
κατοχή του τα τέλη του Herbert W. Armstrong, ο οποίος άλλαξε την άποψή 
του από το 1979 (τη στιγμή που βρίσκεστε, τώρα.Pastor Γενική Έκθεση-Vol. 
1, Νο 15, το 20 Νοέμβριο του, 1979). Δεδομένου ότι ο βασιλιάς του Βορρά 



θα εξαλείψει εκείνα από τα ισχυρότερα φρούρια (ΗΠΑ, Καναδάς, κλπ) στο 
Δανιήλ 11:39, πριν από την εισβολή του βασιλιά του Νότου στο Δανιήλ 
δώδεκα παρα είκοσι, αυτοί που κατέχουν αυτή την άποψη δεν θα ξέρει 
πότε η Μεγάλη Θλίψη θα αρχίσει μόνον αφού έχει αρχίσει.  

4. Διάφορες Λαοδικέων πιστεύουν ότι η τελική διαμόρφωση της εξουσίας 
Τέρας στην Αποκάλυψη 17: 12-13 πρέπει να αποτελείται από ακριβώς 
δέκα ή έντεκα σήμερα ορίζεται έθνη. Αυτό είναι ελαττωματικό για πολλούς 
λόγους, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι οι ελληνικές όροι «έθνη» δεν 
είναι σε αυτά τα περάσματα και τα περάσματα αφήγηση ενός χρόνου των 
δύο μελλοντικές αναδιοργανώσεις. Αναδιοργάνωσε βασίλεια δεν μένουν 
πάντα μέσα πριν από τα σύνορα και ότι είναι πιθανό να συμβεί στο 
μέλλον. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει σήμερα 28 μέλη και πολλά 
πιθανά μέλη, μπορεί κάλλιστα να χάσει μερικά κράτη-μέλη (όπως το 
Ηνωμένο Βασίλειο), να επιμένει ότι η τελική διαμόρφωση πρέπει να έχει 
δέκα ή έντεκα έθνη δεν είναι σύμφωνη με την Αγία Γραφή. Επιπλέον, η 
ιστορική θέση του τμήματος της Φιλαδέλφειας της COG (κάτω από Herbert 
Armstrong) διδάσκονται τουλάχιστον μια ντουζίνα έγγραφα 
(Απλό Αλήθεια, καλές ειδήσεις, Κόσμος του Αύριο, φυλλάδια, επιστολές 
Co-εργαζόμενος, Αγία Γραφή Αλληλογραφία γκολφ) ότι τα δέκα θα 
μπορούσε να συνίσταται δέκα έθνη ή / και τις ομάδες των εθνών (σε 
αντίθεση με την ενιαία έθνη). Εκτός αν ο αριθμός μειώνεται σε ότι όσοι 
επιμένουν με τη διαμόρφωση του Θηρίου που έχουν είτε δέκα ή έντεκα 
έθνη δεν θα ενδεχομένως να συνειδητοποιήσει ότι η Μεγάλη Θλίψη έχει 
αρχίσει αν δεν μετανοήσουν από αυτή την άποψη. 

5. Αρκετές Λαοδικείας ομάδες παρεξηγήσετε σαφώς Δανιήλ 9:27, το 
δεύτερο εξάμηνο του το οποίο συνδέεται με τον Daniel 11:31 και τα λόγια 
του Ιησού στο Κατά Ματθαίον 24:15 (τείνουν να πιστεύουν Δανιήλ 9:27 
εκπληρώθηκε από το Χριστό). Εκείνοι που παρανοούν τα χωρία αυτά δεν 
θα έχουν την κατάλληλη προ-προειδοποίηση για το τι συμβαίνει, ούτε 
πιθανό να γνωρίζουν πότε θα ξεκινήσει η Μεγάλη Θλίψη. 

6. Μία ή περισσότερες ομάδες διδάσκουν επίσης ότι η Μεγάλη Θλίψη 
μπορεί να ξεκινήσει με το επόμενο έτος ή έτσι. Όπως η Μεγάλη Θλίψη δεν 
αρχίζει μέχρι περίπου 3 ½ χρόνια μετά την «ειρηνευτική συμφωνία» του 
Δανιήλ 9:27 έχει δεόντως επιβεβαιωθεί (και αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη), 
δεν είναι δυνατόν για την Μεγάλη Θλίψη να αρχίσει πριν από το 2019. 
δεδομένου ότι η συμφωνία είναι πιο πιθανό να επιβεβαιωθεί το 



φθινόπωρο του έτους (βλέπε Λευιτικό 23:24? 1 Κορινθίους 15:52), ακόμη 
και το 2019 είναι πιθανό πολύ σύντομα. 

7. Ορισμένες ομάδες διδάσκουν ακατάλληλη ερμηνείες των 1335, 1290, 
και 1260 ημέρες του Δανιήλ 12 ή έχουν άλλα προβλήματα με τα μέρη του 
εν λόγω (πιο COG ομάδες) ότι δεν θα καταλάβουν όταν η Μεγάλη Θλίψη 
θα ξεκινήσει. 

8. Οι περισσότεροι Λαοδικείας ομάδες αδυνατούν να κατανοήσουν 
Αββακούμ 2: 2-8 και δεν είναι σωστά πάρει ότι προειδοποιώντας με τις 
ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια ομάδα έκανε διδάσκουν, αλλά 
υπαναχώρησε εξαιτίας του ό, τι φαίνεται να είναι εσωτερική πολιτική και 
ένα από τα ανερχόμενα ηγέτες της. Η αυξανόμενη «ωρολογιακή βόμβα» 
του χρέους των ΗΠΑ είναι κάτι που πρέπει να επισημανθεί και Αββακούμ 
2: 2-8 επισημαίνει την βιβλική απειλή που αυτό συνεπάγεται. Θα πρέπει 
να ανακηρυχθεί και εμείς στην CCOG το κάνουν. Πολλοί δεν 
συνειδητοποιούν ότι Αββακούμ 2: 6 σχετίζεται με την έναρξη της Μεγάλης 
Θλίψης, και είναι ένας από τους λόγους για την επίθεση κατά των 
υπερχρεωμένων απόγονοι των φυλών του Ιωσήφ. 

9. Οι περισσότεροι Λαοδικείας ομάδες έχουν διάφορες «αιρέσεις 
Ηλία». Εξαιτίας αυτού, δεν θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την τελική 
Ηλία.Ορισμένοι πιστεύουν ότι πρέπει να ήταν Herbert Armstrong, παρά το 
γεγονός ότι ο ίδιος έχει πεθάνει από τις 16 Ιανουαρίου 1986 και ότι ο 
θάνατος τον αποκλείει, σύμφωνα με το γράψιμό του για την τελική Ηλία 
(Μυστήριο των ηλικιών. 1985, σ. 349). Ορισμένοι πιστεύουν ότι είτε δεν 
υπάρχει ο Ηλίας για να έρθει ή ότι είναι η εκκλησία και όχι ένα άτομο, το 
οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις διδασκαλίες του Ιησού σχετικά με το 
θέμα στο Mark 9: 12-13. 

10. Πολλές Λαοδικείας ομάδες δεν καταλαβαίνουν τις διαφορετικές 
διώξεις (και άλλα θέματα) για να έρθει στο Δανιήλ 7:25, 11: 30-39, 
Ματθαίος 24: 9- 22, και στην Αποκάλυψη 12: 14-17. Όταν η προφήτευσε 
κύμα διώξεων χτυπά αρχικά τα Philadelphians κυρίως, (και να μην τους), 
Λαοδικέων δεν θα δείτε αυτό το διώξεις ως απόδειξη ότι η Μεγάλη Θλίψη 
είναι έτοιμη να αρχίσει. Το παλιό ραδιόφωνο Εκκλησία του Θεού (βλ 
Beware των ψευδών Αδελφοί Good News, Ιανουάριος 1960!) Που 
εφαρμόζονται ειδικά για τις διώκει γραφές του Δανιήλ 11: 32-35 με την 
ώρα λήξης Philadelphian εκκλησία όπως και η τρέχουσα CCOG. 



 

11. Ένας αριθμός των ομάδων Λαοδικείας δεν διδάσκουν ότι υπάρχει ένα 
φυσικό μέρος της ασφάλειας για να καταφύγουν στο (παρά τα όσα 
Αποκάλυψη 12: διδάσκει 14-16). Έτσι, εκείνοι που κατέχουν την άποψη 
αυτή, δεν θα είναι διατεθειμένος να φύγει προς ένα ακριβώς πριν από την 
έναρξη της Μεγάλης Θλίψης. 

12. Οι περισσότεροι «ανεξάρτητη» Λαοδικέων δεν πιστεύουν ότι πρέπει να 
«συγκεντρώσει» πριν από την ώρα να φύγει παρά τα όσα Σοφονίας 2: 
διδάσκει 1-3. Ως εκ τούτου, δεν είναι πιθανό ότι θα είναι διατεθειμένος να 
φύγουν μαζί, όταν μια ομάδα δεν είναι μέρος της κάνει ακριβώς πριν από 
την έναρξη της Μεγάλης Θλίψης (βλέπε Αποκάλυψη 12: 14-17). 

13. Τουλάχιστον μία ομάδα Λαοδικείας πιστεύει λανθασμένα ότι το 
βδέλυγμα της ερήμωσης του Δανιήλ 11:31 συμβαίνει μετά ο βασιλιάς του 
Βορρά εισβάλλει ο βασιλιάς του νότου του Δανιήλ δώδεκα παρα 
είκοσι. Δεδομένου ότι αυτό δεν θα συμβεί με αυτόν τον τρόπο, εκείνοι που 
κατέχουν σε αυτή τη θέση δεν θα καταλάβουν όταν η Μεγάλη Θλίψη θα 
ξεκινήσει (βλέπε Κατά Ματθαίον 24: 15,21). 

14. Πολλές Λαοδικείας ομάδες διδάσκουν ότι ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο 
οποίος κάθεται στο ναό του Θεού (2 Θεσσαλονικείς 2: 3-4) είναι ο 
Αντίχριστος / ψευδοπροφήτη, δεν το Τέρας της Θάλασσας. Ωστόσο, δεν 
είναι αυτό το θηρίο της θάλασσας, η τελική βασιλιάς του Βορρά (Δανιήλ 
11: 35-36). Έτσι, όταν αυτό συμβεί, όσοι κατέχουν σε λάθος θέση δεν θα 
καταλάβουν προφητική διακλαδώσεις του. Η ταυτότητα του «υιός της 
απώλειας» είναι σημαντικό να κατανοήσουμε στους έσχατους καιρούς. 

15. Λίγα Λαοδικείας ομάδες διδάσκουν ότι ένα εβραϊκό ναό στην 
Ιερουσαλήμ θα ανακατασκευαστεί πριν επιστρέψει ο Ιησούς. Ενώ αυτό 
είναι απομακρυσμένη δυνατόν να μην απαιτείται (το "ναός του Θεού" 
στην Καινή Διαθήκη έχει να κάνει με μια χριστιανική, όχι σύγχρονη 
εβραϊκή, θέση). Δεδομένου ότι αυτό δεν θα συμβεί, όπως μερικές φορές 
να διδάξουν, εκείνοι που κατέχουν σε αυτή τη θέση, δεν θα καταλάβετε 
πότε θα ξεκινήσει η Μεγάλη Θλίψη. 

16. Τουλάχιστον μία Λαοδικείας ομάδα διδάσκει ότι οι δέκα βασιλιάδες 
της Αποκάλυψης 17:12 είναι να είναι υπεύθυνος των δέκα περιοχές σε όλο 
τον κόσμο, σε αντίθεση με ότι είναι μια κατά κύριο λόγο ευρωπαϊκή 



δύναμη. Επιμονή κατόπιν αυτό θα σήμαινε ότι μια τέτοια ομάδα δεν θα 
μπορούσε να καταλάβει πότε θα ξεκινήσει η Μεγάλη Θλίψη. 

17. Τουλάχιστον μία Λαοδικείας ομάδα διδάσκει ότι το θηρίο της 
Αποκάλυψης 13: 1-10 δεν είναι ευρωπαϊκή. Δεδομένου ότι η ισχύς Θηρίο 
θα προκύψουν στην Ευρώπη (βλέπε Δανιήλ 9: 26-27), εκείνοι που δεν 
καταλαβαίνουν αυτό δεν θα συνειδητοποιήσει, όταν η Μεγάλη Θλίψη 
είναι έτοιμη να αρχίσει. 

18. Τουλάχιστον μία ή δύο από τις μεγαλύτερες Λαοδικείας ομάδες 
διδάσκουν ότι ο πρώτος στίχος στην ακολουθία Δανιήλ 11 σχετικά με την 
αρχή της Μεγάλης Θλίψης είναι ο Daniel δώδεκα παρα είκοσι. Αντ 'αυτού 
θα πρέπει να διδάσκουν ότι αυτή η διαδικασία αρχίζει με τον Daniel 11:39, 
το οποίο είναι λίγο μετά Δανιήλ 11:31, το οποίο είναι επίσης σύμφωνη με 
την αρχή του χρόνου του προβλήματος του Ιακώβ (Ιερεμίας 30: 7). Αυτοί 
που κατέχουν τη θέση του Daniel δώδεκα παρα είκοσι δεν θα καταλάβετε 
πότε θα ξεκινήσει η Μεγάλη Θλίψη. 

Και υπάρχουν πολλά περισσότερα. Ωστόσο, αυτό διαρκεί μόνο την παρανόηση 
ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω σημεία να μην αντιλαμβάνονται πότε θα 
ξεκινήσει η Μεγάλη Θλίψη. Μόνο η Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού ήταν 
"ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας» (2 Τιμόθεο 2:15) για όλα αυτά τα 
θέματα. 

Η θλιβερή πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι Εκκλησία του Θεού ομάδων, 
δεδομένου ότι δεν είναι πραγματικά Φιλαδέλφειας (παρά τις όποιες ισχυρίζεται 
ότι μπορεί να κάνει), δεν καταλαβαίνουν την προφητική ακολουθία και 
λεπτομέρειες στο Δανιήλ 11 ή πώς δένουν με αυτό που ο Ιησούς δίδαξε σε μέρη 
όπως το Ματθαίος 24. Εξαιτίας αυτού και άλλων προφητικό παρεξηγήσεις, αυτές 
οι ομάδες δεν θα συνειδητοποιήσει όταν θα πρέπει να εγκαταλείψουν σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Ιησού στο κατά Ματθαίον 24: 15-20 και ως εκ τούτου δεν θα 
πάει να προστατεύεται από την ερχόμενη Μεγάλη Θλίψη (Ματθαίος 24: 21-22 ). 

Μήπως αυτό ήχο μάταια και αλαζόνες από την πλευρά μας, επιτρέψτε μου να 
δηλώσω ότι πολύ καιρό Εκκλησία υψηλό επίπεδο των ηγετών του Θεού σε άλλες 
ομάδες μου (Bob Thiel) έχουν πει συγκεκριμένα για κάθε ένα από αυτά τα 
σημεία ότι αυτό που εμείς στην Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού διδάσκει σε 
αυτά τα σημεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαφέρουν ακόμη και από 



ό, τι διδάσκουν τις δικές τους ομάδες, είναι σωστή. Αλλά για «οργανωτική» (και 
όχι πραγματικά βιβλική) λόγους, οι ομάδες τους δεν τους διδάσκουν δημοσίως.  

Ο Ιησούς προειδοποίησε «θα υπάρξει μεγάλη δοκιμασία, όπως δεν ήταν από την 
αρχή του κόσμου μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει, ούτε θα ξαναγίνει" (Κατά 
Ματθαίον 24:21). Και ο Ιησούς υποσχέθηκε την προστασία Philadelphian 
χριστιανών από αυτό (Αποκάλυψη 3: 7-10). Άλλοι Χριστιανοί δεν έλαβε την ίδια 
υπόσχεση. 

Εκείνοι που βασίζονται πάρα πολύ σε ένα υπουργείο σε κίνδυνο (Ιεζεκιήλ 34: 7-
10) για να τους διδάξει προφητεία που δεν είναι αληθινά, σύμφωνα με την Αγία 
Γραφή πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι, σύμφωνα με τα λόγια του Ιησού στα 
κεφάλαια 2 & 3 στην Αποκάλυψη και 21 στο Λουκά, μόνο σχετικά λίγοι 
Χριστιανοί θα πρέπει να προστατεύονται από την ώρα του πειρασμού που θα 
έρθει από όλο τον κόσμο (βλέπε Αποκάλυψη 12: 14-17).Εκείνοι που δεν θα 
ακούσετε το πραγματικά πιστός στο υπουργείο θα μοιραστούν επίσης ότι η τύχη 
(βλέπε Προς Εφεσίους 4: 11-16). 

Εμείς στο Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού αληθινά: 

"Έχουν επίσης μια πιο σίγουροι λέξη της προφητείας? εις το οποίο εσείς το 
κάνετε καλά να προσέχετε, ως προς ένα φως που λάμπει σε σκοτεινό 
μέρος, μέχρι την ημέρα την αυγή, και η ημέρα ανατείλει στις καρδιές σας 
"(2 Πέτρου 1:19, KJV). 

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η Αγία Γραφή προειδοποιεί επίσης ανεξάρτητοι 
οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται να είναι ένα μέρος του χρόνου λήξης 
Philadelphian απομεινάρι της Εκκλησίας του Θεού, επίσης, δεν θα πρέπει να 
προστατεύονται (βλ Σοφονίας 2: 1-3). Η Καινή Διαθήκη είναι σαφές ότι οι 
Χριστιανοί πρέπει πραγματικά να είναι μέρος μιας εκκλησίας (Εφεσίους 4: 11-
16? Πρβλ 1 Κορινθίους 4:17? 10: 32-33) -ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε προς το 
τέλος (Εβραίους 10:24 -25? πρβλ Σοφονίας 2: 1-3). 

Εκτός εάν οι Λαοδικείας ομάδες ή / και άτομα μετανοήσουν, όπως ο Ιησούς τους 
καλεί στην Αποκάλυψη 3:19, δεν θα ενδεχομένως να ξέρω πότε η Μεγάλη Θλίψη 
θα ξεκινήσει (Κατά Ματθαίον 24:21), ούτε ξέρω να φύγει πριν από την έναρξη 
(Κατά Ματθαίον 24:15 -20). 

Οι COG ομάδες που βασίζονται σε λανθασμένη παράδοση (αν πρόσφατα ή 
παλιότερα) πάνω από την Αγία Γραφή για πολλές πτυχές της προφητικής τις 



απόψεις τους την ευκαιρία να μάθουν πολύ αργά ότι δεν έχουν το "σίγουρος 
λέξη της προφητείας" (2 Πέτρου 1:19, KJV) . 

Ο Ιησούς είπε στους Λαοδικέων ότι έπρεπε να αλλάξει σε πολλούς τομείς 
(Αποκάλυψη 3: 17-19), αλλά Δίδαξε, επίσης, ότι, δεδομένου ότι δεν πιστεύουν 
ότι χρειάζεται να, ότι θα υποφέρουν εξαιτίας αυτού (Αποκάλυψη 3: 14-16) . 

Υπάρχουν, επίσης, πιο προφητικός και άλλες διαφορές που άλλες COG ομάδες 
έχουν από την Αγία Γραφή ότι αυτό το φυλλάδιο δεν έχει πάει σε. Η 
πραγματικότητα είναι ότι χωρίς το δικαίωμα έμφαση στην τελική φάση των 
εργασιών, κρατώντας τη Βίβλο σε επαρκώς υψηλό σεβασμό, την άσκηση 
Philadelphian αγάπη, πραγματικά διδάσκει όλα αυτά ο Ιησούς δίδαξε, και 
αγνοώντας ένα έχρισε για ένα διπλό-τμήμα του Πνεύματος του Θεού (που 
θυμίζει Elisha, 2 Βασιλέων 2: 9-13) ως κορυφαίο ανθρώπινο ηγέτη της CCOG 
ήταν, οι ομάδες COG που αγνοούν προφητική προειδοποιήσεις αυτόν τον τρόπο 
να δική τους ευθύνη. 

Ενώ κάποια έκπτωση η σημασία της προφητείας, παρατηρήστε τι δίδαξε ο 
Απόστολος Παύλος: 

Και θα το κάνει αυτό, γνωρίζοντας την ώρα, ότι τώρα είναι καιρός να 
ξυπνήσει από τον ύπνο? για τώρα σωτηρία μας είναι πιο κοντά από ό, τι 
όταν συναντηθήκαμε για πρώτη πίστευαν. 12 Η νύχτα είναι μακριά πέρασε, 
η μέρα είναι στο χέρι. Επομένως, ας ρίξει μακριά τα έργα του σκότους και 
ας βάλει στην πανοπλία του φωτός. 13 Ας περπατήσει σωστά, όπως στην 
ημέρα, δεν το γλέντι και μέθη, όχι σε ασέλγεια και λαγνεία, όχι σε 
σύγκρουση και φθόνο. 14 αλλά θα δώσει στον Κύριο Ιησού Χριστό, και δεν 
κάνουν καμία πρόβλεψη για τη σάρκα, για να εκπληρώσει τις επιθυμίες 
του. (Ρωμαίους 13: 11-14) 

Δεν είμαστε πολύ πιο κοντά στο τέλος τώρα από ό, τι όταν ο Παύλος έγραψε 
ότι; Ο Παύλος δίδαξε, επίσης, ότι οι αληθινοί Χριστιανοί δεν ήταν να είναι σαν 
τους άλλους που δεν θα ξέρουν περίπου όταν ο Ιησούς θα επέστρεφε (1 
Θεσσαλονικείς 5: 4). 

Ο Απόστολος Πέτρος έγραψε: 

Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να 
διαλυθεί, τι είδους άτομα θα έπρεπε να είναι στο ιερό συμπεριφοράς και 
ευσέβεια, 12 ψάχνουν και επίσπευση τον ερχομό της ημέρας του Θεού, 



εξαιτίας της οποίας θα διαλυθεί οι ουρανοί, είναι στην πυρκαγιά, και τα 
στοιχεία που θα λιώσει με τις θερμές θερμότητα; 13 Παρ 'όλα αυτά, 
σύμφωνα με την υπόσχεσή του, αναζητούν νέους ουρανούς και νέα γη 
στην οποία κατοικεί δικαιοσύνη. (2 Πέτρου 3: 11-13) 

Σωστά προσοχή σε προφητικά γεγονότα δεν βοηθά μόνο το ένα να είναι έτοιμοι 
για τον Ιησού (Λουκάς 21:36?), Αλλά αποσκοπεί επίσης να είναι μια 
αντανακλαστική άσκηση για να πάρει τους Χριστιανούς να εξετάσει αρκετά τη 
ζωή τους για να αλλάξει όσο θα έπρεπε (βλ Ρωμαίους 13 : 11-14? 2 Πέτρου 3: 10-
13). Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρακολουθείτε τα παγκόσμια γεγονότα, 
όπως εξηγείται σωστά υπό το φως της Βιβλικής προφητείας;  

Οι διάφορες Λαοδικείας ομάδες δεν καταλαβαίνουν σωστά την ώρα λήξης της 
προφητείας, και ότι θα συμβάλει στα μέλη τους δεν φεύγουν όταν πρέπει (βλέπε 
Κατά Ματθαίον 24: 15-21? Αποκάλυψη 12: 14-17). 

Λαοδικέων έχουν λάθος ιδέες σχετικά με τη Μεγάλη Θλίψη, δεν υποσχέθηκε 
προστασία από αυτό, και θα (μαζί με εκείνα των Σάρδεων, και προφανώς κάποια 
από Θυατείρων ανά Αποκάλυψη 2:22) πρέπει να πάει στην Μεγάλη Θλίψη και να 
υπόκεινται σε θάνατο και διώξεις (Δανιήλ 7: 25β? Αποκάλυψη 12:17).  

Μην να παραπλανηθούν από αυτούς που δεν καταλαβαίνουν πραγματικά το 
κλειδί στο τέλος του χρόνου βιβλικές προφητείες.  

Ενώ πολλοί φαίνεται να πιστεύουν ότι η συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού είναι 
σαν τις βαθμολογίες των ισχυρίστηκε COG ομάδων, η προφητική 
πραγματικότητα είναι ότι είμαστε μοναδικοί. Εμείς διαθέτουν τον μανδύα της 
Φιλαδέλφειας (Αποκάλυψη 3: 7-13? 2 Βασιλέων 2:13) και πραγματικά να σταθεί 
για την αλήθεια (1 Τιμόθεο 3:15). Είμαστε οδηγούν στην τελική φάση του έργου 
(η οποία πρέπει να γίνει στην πραγματικότητα ανά Ψαλμός 33: 4), ενώ εργάζεται 
προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης του Ματθαίου 24:14. 

 

5. Σύνοψη των αποδείξεων, Ενδείξεις, και τα σημάδια για τον 
εντοπισμό των Αληθινή Εκκλησία 

 



Και πάλι, εδώ είναι μια λίστα με 18 αποδείξεις, ενδείξεις και στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι η αληθινή χριστιανική εκκλησία πρέπει να είναι η αληθινή 
Εκκλησία του Θεού. 

1. Βάζει το λόγο του Θεού πάνω από τις παραδόσεις των ανδρών και ως εκ 
τούτου δεν έχει προσθέσει δόγματα που είναι σε αντίθεση με την Αγία 
Γραφή (πρβλ Ματθαίος 15: 3-9). 

2. Χρησιμοποιεί το βιβλικό όνομα «Εκκλησία του Θεού» (π.χ. Πράξεις 
20:28). 

3. υποστηρίζει ένθερμα για την αρχική πίστη (Ιούδα 3), ακόμη και κάτω 
από τις απειλές της δίωξης (π.χ. Πράξεις 5: 27-32). 

4. Ίχνη βιβλική δόγματα της σε όλη την ιστορία (βλέπε 1 Ιωάννη 2: 6). 

5. Διατηρεί Πάσχα στις 14 Νισάν (Λευιτικό 23: 5? Ματθαίος 26:18). 

6. Έχει γνωστό ποια βιβλία ήταν μέρος της Αγίας Γραφής από την εποχή 
του Αποστόλου Ιωάννη πρβ 2 Τιμόθεο 3: 16-17? Αποκάλυψη 1: 9-19? 22: 
18-19). 

7. διδάσκει την αλήθεια για τη Θεότητα (Ρωμαίους 1:20? Κολοσσαείς 2: 9). 

8. Διδάσκει και κρατά τις αγαπημένες τους νόμους του Θεού (1 Ιωάννη 2: 
4). 

9. αντιτίθεται συμμετοχή σε σαρκική πόλεμο σε αυτόν τον κόσμο (Ιωάννης 
18:36? Λουκά 3:14). 

10. Έχει η διώκονται, αλλά όχι ο διώκτης (Ιωάννης 15: 20-21). 

11. δεν έχει υιοθετήσει τις προς τα έξω παγιδεύσεις του παγανισμού από 
την άποψη της εκκλησιαστικής φόρεμα ή κτίρια (βλέπε Δευτερονόμιο 12: 
29-30). 

12. κηρύττει το πλήρες Ευαγγέλιο (Κατά Ματθαίον 24:14? 28: 19-20). 

13. Υπάρχει ένα «μικρό ποίμνιο» (Λουκάς 12:32? Ρωμαίους 11:15? Πρβλ 
Αποκάλυψη 14: 1-9). 

14. Ίχνη φυσική του θέση μέσα από πολλές πόλεις μολύβδου (Εβραίους 
13:14) και οι επτά εκκλησίες της Αποκάλυψης 2 & 3. 



15. Έχει το σημάδι του βιβλικού Σαββάτου (Έξοδος 31:13? Εβραίους 4: 9).  

16. κατανοεί το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού, 
όπως απεικονίζεται μέσα από τις Άγιες Μέρες (1 Κορινθίους 5: 7-8? James 
1:18) 

17. Διδάσκει κατά την παρατήρηση των ειδωλολατρική διακοπές (1 
Κορινθίους 10: 20-22). 

18. Δεν θα ευθυγραμμιστεί με το τέλος του χρόνου οικουμενική Βαβυλώνα 
(Αποκάλυψη 13: 4-10? 18: 4). 

Μόνο μια Εκκλησία του Θεού ομάδα μπορεί να ικανοποιήσει όλες αυτά τα 
κριτήρια. Η αληθινή χριστιανική εκκλησία θεωρεί την Αγία Γραφή, πιστεύει ο 
Θεός, καταλαβαίνει τη φύση και το σχέδιο του Θεού, και να κάνει το έργο του 
Θεού. Αυτό δεν μπορεί πραγματικά να ειπωθεί για τις ελληνο-ρωμαϊκού 
εκκλησίες και off-βλαστών. 

Η Εκκλησία του Θεού, που περιέχουν τα ανθρώπινα όντα κάτω από την 
πραγματική εξουσία του Ιησού Χριστού, δεν είναι τέλεια. Υπήρχαν προβλήματα 
στην εκκλησία της Καινής Διαθήκης (βλέπε επίσης κεφάλαιο 3), καθώς και σε 
όλες τις εποχές της Εκκλησίας του Θεού (Αποκάλυψη 2-3). 

Γραφή είναι σαφές ότι θα υπάρξει διάφορες Εκκλησία του Θεού και μη Εκκλησία 
των ομάδων Θεού φανερά Χριστού κατά τη στιγμή του τέλους.  

Σύμφωνα με τον Ιησού, στον καιρό του τέλους θα υπάρξουν εκκλησίες του Θεού 
που εμφανίζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Ιησούς έχει κριτικές και 
καταδίκες για εκείνους που είναι Thyatiran (Αποκάλυψη 2: 18-29), Sardisian 
(Αποκάλυψη 3: 1-6), καθώς και τα διάφορα Λαοδικέων (Αποκάλυψη 3: 14-22). Ως 
εκ τούτου, οι ομάδες σε αυτές τις κατηγορίες δεν φαίνεται να είναι ιδανικό για 
όποιον πραγματικά επιθυμούν να είναι μέρος του πιο πιστού χριστιανική 
εκκλησία. 

Στον καιρό του τέλους, η μόνη Εκκλησία του Θεού ότι ο Ιησούς επαινεί και δεν 
καταδικάζουμε είναι το ένα με «μια μικρή δύναμη," η Εκκλησία στη Φιλαδέλφεια 
(Αποκάλυψη 3: 7-13). Αυτοί είναι εκείνοι που δεν είναι τόσο προσβεβλημένος 
από άλλους που δεν θα επιτρέψουν κακό συναισθήματα να τους κοστίσει το 
στέμμα τους (Αποκάλυψη 3:11), αλλά, αντίθετα, θα υποστηρίξει το έργο του 
Θεού. 



Έτσι, όσοι επιθυμούν να είναι μέρος της πιο πιστό υπόλοιπο της Φιλαδέλφειας 
θα ήθελε να είναι με μια Εκκλησία της ομάδας του Θεού ότι: 

1. Κάνει διακηρύσσοντας το ευαγγέλιο της βασιλείας ως μάρτυρας 
κορυφαία προτεραιότητα της (Κατά Ματθαίον 24:14? 28: 19-20). 

2. υποστηρίζει φτωχούς αδελφούς (Γαλάτες 2:10), συμπεριλαμβανομένων 
χήρες και τα ορφανά (James 1:27), ιδιαίτερα σε μέρη όπως η Αφρική και 
την Ασία. 

3. πρακτικές Πραγματικά βιβλική διακυβέρνηση (1 Κορινθίους 12:28), 
μεταξύ των οποίων Ματθαίος 18: 15-17. 

4. Έχει τη διακήρυξη, δογματική, προφητικό, και αγαπώντας φρούτα 
Ιησούς μίλησε για (Ιωάννης 7: 16-20? 13:35? 4:18 του Λουκά? 14:13? 
Ματθαίος 24:14? 28: 19-20? Αποκάλυψη 3 : 7-13). 

5. προειδοποιεί εκείνους που νομίζουν ότι είναι μέσα στην Εκκλησία για να 
μην πέσει μακριά (1 Τιμόθεο 4: 1). 

6. Έχει πνευματικά χαρίσματα, συμπεριλαμβανομένων λαμβάνουν τα 
όνειρα, τις τελευταίες ημέρες (Πράξεις 2: 17-18). 

7. κατανοεί τις ιστορικές και τρέχουσες ρόλους των εκκλησιών της 
Αποκάλυψης 2 & 3. 

8. Εξηγεί και κατανοεί βιβλική προφητεία αρκετά καλά (π.χ. Δανιήλ 11: 29-
45? Matthew 24) να γνωρίζει πότε να φύγει (Κατά Ματθαίον 24: 15-20? 
Αποκάλυψη 3:10, 12: 14-16) πριν από τη Μεγάλη Θλίψη (Ματθαίος 24:21). 

Η μία ομάδα που αντιπροσωπεύει καλύτερα το απομεινάρι του τμήματος 
Φιλαδέλφειας της Εκκλησίας του Θεού (Αποκάλυψη 3: 7-13) στον 21ο αιώνα, είναι 
η συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού. 

Η Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού είναι η μόνη οργανωμένη εκκλησία που 
γνωρίζουμε ποιος κάνει επίσημα όλα τα παραπάνω. Ο επιτακτικός λόγος να 
θέλουν να είναι μέρος της ζωής μας δεν είναι ότι είμαστε τέλειοι, αλλά ότι εμείς 
δεν διδάσκουν σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές 
των πρώτων οπαδών του Ιησού. 

Οι περισσότερες εκκλησίες έχουν κάποια αλήθεια, αλλά κανένας άλλος φαίνεται 
να είναι ο "στύλος και εδραίωμα της αληθείας» (1 Τιμόθεο 3:15). Ο Σατανάς, ο 



θεός αυτής της ηλικίας (2 Κορινθίους 4: 4), φαίνεται, όχι σαν το διάβολο, αλλά 
ως άγγελος του φωτός σε πολλά (2 Κορινθίους 11: 13-14). Ο Ιησούς είπε ότι 
πολλοί θα έρθουν στο όνομά Του, διακηρύσσοντας ότι ήταν ο Χριστός - και όμως, 
χωρίς να το συνειδητοποιούν, εξαπατά ολόκληρο τον κόσμο (Κατά Ματθαίον 24: 
4-5). 

Έτσι, τώρα που ξέρετε τις αποδείξεις, ενδείξεις και σημάδια, είστε πρόκειται να 
είναι όπως τα Bereans των παλαιών και οι οποίοι «έλαβαν τον λόγο με κάθε 
προθυμία, και έψαξε τις Γραφές καθημερινά για να διαπιστώσουν αν ήταν έτσι 
τα πράγματα. Ως εκ τούτου, πολλοί από αυτούς πίστευαν »(Πράξεις 17: 11-12); 

Παρατηρήστε τι λέει η Αγία Γραφή: 

... Λαμβάνουν με πραότητα το εμφυτευμένο λέξη, η οποία είναι σε θέση 
να σώσει τις ψυχές σας. . Αλλά είναι πράττοντες της λέξης, και μόνο δεν 
ακροατές, εξαπατώντας τον εαυτό σας 23 Για το αν κάποιος είναι ακροατής 
του λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός είναι σαν ένας άνθρωπος 
παρατηρώντας φυσικό πρόσωπό του στον καθρέφτη? 24 για ο ίδιος 
παρατηρεί, πηγαίνει μακριά, και αμέσως ξεχνά τι είδους άνθρωπος 
ήταν. 25αλλά αυτός που φαίνεται στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και 
συνεχίζει σε αυτό, και δεν είναι ξεχασιάρης ακροατής αλλά πράττων του 
έργου, αυτός θα ευλογηθεί σε ό, τι κάνει . (Ιακώβου 1: 21-25) 

Θα κάνουμε ό, τι βιβλικά έχετε συνειδητοποιήσει που πρέπει να κάνετε και να 
υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού ή να είναι ακροατής μόνο, 
εξαπατώντας τον εαυτό σας; 

Μην θέλετε να υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού καθώς 
συνεχίζουμε να κηρύξουμε το ευαγγέλιο της βασιλείας στον κόσμο ως μάρτυρας 
(Ματθαίος 24:14), καθώς και διδάσκουν όλα ο Ιησούς πρόσταξε (Κατά Ματθαίον 
28: 19-20); 

 

Είστε έτοιμοι να είναι πραγματικά μέρος της αληθινής χριστιανικής εκκλησίας; 

 

Συνεχίζοντας Εκκλησία του Θεού 



 

Το γραφείο των ΗΠΑ της Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού βρίσκεται στη 

διεύθυνση: 1036 W. γρανδ αvενθε, γροvερ βεαcη, Καλιφόρνια, 93433 Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής. 

 

Έχουμε υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις κατοικημένες ηπείρους 

(όλες τις ηπείρους, εκτός από την Ανταρκτική). 

 

Συνεχίζοντας Εκκλησία του Θεού Ιστοσελίδα 

Πληροφορίες 

 

CCOG.ORG Η κύρια ιστοσελίδα για τη συνέχιση της Εκκλησίας του Θεού. 

CCOG.ASIA Ασίας-επικεντρώθηκε ιστοσελίδα, με πολλαπλές ασιατικές γλώσσες. 

CCOG.IN Ινδίας-επικεντρώθηκε ιστοσελίδα, με μερικές ινδικές γλώσσες. 

CCOG.EU Ευρωπαϊκή εστιασμένη ιστοσελίδα, με πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες. 

CCOG.NZ Ιστοσελίδα στοχευμένη έναντι της Νέας Ζηλανδίας. 

CCOGCANADA.CA Ιστοσελίδα στοχεύουν Καναδά. 

CDLIDD.ES Αυτή είναι μια εντελώς ισπανική ιστοσελίδα γλώσσα. 

PNIND.PH Φιλιππίνες-επικεντρώθηκε ιστοσελίδα, με κάποια Tagalog. 

 

Ραδιόφωνο  & Υοθτθβε Βίντεο Κανάλια 

 



BIBLENEWSPROPHECY.NET Γραφή Νέα Προφητεία σε απευθείας σύνδεση 

ραδιόφωνο. 

Bible News Prophecy κανάλι. Υοθτθβε σερμονεττεσ. 

CCOGAfrica κανάλι. Υοθτθβε μηνύματα βίντεο από την Αφρική. 

CDLIDDsermones κανάλι. Υοθτθβε κηρύγματα στα ισπανικά. 

ContinuingCOG κανάλι. κηρύγματα βίντεο Υοθτθβε. 

 

Νέα και Ιστορία ιστοσελίδες 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Εκκλησία ιστοσελίδα της ιστορίας. 

COGWRITER.COM Νέα, την ιστορία, και την ιστοσελίδα της προφητείας. 

 

Υπάρχουν Ρωμαιοκαθολικούς, Ανατολική Ορθόδοξη, Προτεστάντες, Μορμόνοι, 
οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, Εκκλησία του Θεού των χριστιανών, και άλλοι που 
πιστεύουν ότι είναι, ή τουλάχιστον ένα μέρος της, η αληθινή χριστιανική 
εκκλησία. 
 
Υπάρχουν χιλιάδες των ομάδων και των υποτροφιών που ισχυρίζονται κάποια 
σχέση με τον Χριστιανισμό. Στον 21ο αιώνα, η οποία ομάδα είναι ο πιο πιστός; 
 
Η Αγία Γραφή, μαζί με ορισμένα γεγονότα για την ιστορία εκκλησία και η 
εκκλησία φρούτα (Ματθαίος 7: 16-20) περιέχει αποδείξεις, ενδείξεις και σημάδια 
για να βοηθήσει απαντήσουμε σε αυτό. Το βιβλίο αυτό συνδέει γραφές με τα 
γεγονότα της ιστορίας να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτό. 
 
Το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης περιέχει 
μηνύματα από τον Ιησού Χριστό για επτά εκκλησίες. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτές 
οι εκκλησίες αποτελούν την εκκλησία σε όλη την ηλικία εκκλησία (από την ημέρα 



της Πεντηκοστής στις Πράξεις 2 έως την επιστροφή του Ιησού Χριστού). 
 
 
 
 

 
Απομεινάρια της Αρχαίας Φιλαδέλφεια 

 

Στον 21ο αιώνα, ο πιο πιστός, σύμφωνα με τα λόγια του Ιησού θα ήταν το 

υπόλοιπο του τμήματος Φιλαδέλφειας της Εκκλησίας του Θεού (Αποκάλυψη 3: 

7-13). 

 

Ποιος αντιπροσωπεύει το πιο πιστό υπόλοιπο του τμήματος Φιλαδέλφειας της 

αληθινής χριστιανικής εκκλησίας; 

 

Εάν είστε πρόθυμοι να είναι σαν τους Bereans των παλαιών (Πράξεις 17: 10-12), 

μπορείτε να μάθετε αν έχετε ένα Θεό-εμπνευσμένη αγάπη για την αλήθεια και 

πραγματικά πιστεύουν ότι η Αγία Γραφή. Εάν είστε πρόθυμοι να είναι πράττων, 



και όχι μόνο ακροατής της λέξης, ίσως μπορεί να γίνει ένα ευλογημένο μέρος των 

πιστών Φιλαδέλφειας (Ιακώβου 1: 22-25? Αποκάλυψη 3: 7-13). 


