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Информације овде је преведен са енглеског језика материјала да се постигне 
што је могуће (Матеј 24:14; 28:. 19-20 Док су преводиоци су пажљиво да 
правилно преведе, јер обично нису чланови континуираног Цркве Божије, 
схватити да не може бити неких погрешних тумачења информација Ако 
нешто није у реду или је нејасно., обратите се оригинални енглески извор, на 
www.ccog.org. 
 
Цопиригхт © 2014, 2016 до Назарећанина Боокс. ИСБН, 978-1-940482-05-7 
издање 2.0. Брошура производи за континуирана Цркве Божије и наследник, 
корпорација ђоном. 1036 В Гранд Авенуе, Гровер Беацх, Калифорнија, 93433 
САД. 
 
Цовер: Да ли Исусова истина црква има торња или користе обелиска? Све 
слике од Јоице Тхиел, осим Вестминстер Абби, који је био јавни домен.  
 
Исус је рекао да гроб не би надвладати своју цркву. Да ли знате где је црква 
данас? 
 
Да ли сте сигурни? Да ли сте спремни да се прави "вршилац" хришћанин, а 
не само слуша? Можете ли да рукује истину о правом хришћанској цркви? 
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Може ли мала и оспораваном група најбоље представљају праву 
хришћанску цркву данас? 
 
Да ли бисте били спремни да "борити искрено за веру једном заувек 
предана светима" или би радије фалсификат? Уколико се ослањају на своје 
емоције или реч Божија да одлучи? 
 
Хоћете ли заиста верујете критеријуме Библије? Да ли знате који доказује, 
знаци, и трагове идентификује прави и наставља Цркву Божију? 
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1. Који Црква ће се наставити? 
 
Хиљаде цркава и милијарде људи 
 
Постоје хиљаде група са великим доктринарне разлике које тврде да су део 
Цркве Христове. Многи од њих су озбиљно говори о екуменском јединство. 
Две милијарде људи верује се да део тих цркава. Је огроман црква истинита 
хришћанска црква? 
 
Једна чињеница, запањујуће, али истинито, да иако већина људи изгледа да 
се претпостави да су сви тврдили хришћанске цркве добију уверења и 
доктрине из Библије, реалност је да скоро све цркве које тврде да су 
Кристијан често ослањају на не-библијски и паганске традиције за своја 
уверења! 
 
Готово нико неће научити пуне истине из Библије и да често иде против свог 
утешне традицији, култури и / или друштва. 
 
Да ли стварно идентификовати праву хришћанску цркву? 
 
Да ли постоје докази лако ће вам помоћи да елиминише лажне цркве? Ако 
сте спремни да отвори свој ум и срце да открије ових доказа, знакови, и 
трагове, одговор ће бити откривен и схватићете зашто је критично да зна где 
је тачно хришћанска црква је данас и зато морамо имати жаром делују у 
овом тренутку у Божијем плану. 
 
Откријте шта Библија учи и откријеш. Добро дошли на вашем путу до 
истините Цркве Божије. 
 
Исус је учио да Његова Црква ће наставити 
 
Исус је учио да ће његова црква наставити до краја овог доба: 
 

... Ја ћу саградити Цркву, а врата Хада неће је надвладати. (Матеј 16:18, 
Нев Тестамент током осим ако није другачије назначено) 
 
... Ја ћу изградити своју цркву, и врата подземље неће је надвладати. 



(Матеј 16:18, Нови амерички Библија, пут од стране САД конференције 
католичких бискупа) 
 
   "Сва власт је посвећена мени на небу и на земљи стога. И научите све 
народе, крстећи их у име Оца и Сина и Светога Духа, 20теацхинг их да 
држе све што сам имају командовао ти, и гле, ја сам с вама увек, чак до 
краја века ". (Матеј 28: 18- 20) 

 
 
Ни смрт (Хад / подземље), ни време (крај овом добу) ће имати предност у 
односу на правом хришћанској цркви. Исусова учења доказати да мора 
постојати групу (или више група) које чини праву цркву у целој црквеном 
добу. Ова црква би научити свему што је Исус заповедио (Матеј 28: 19-20) 
онима којима би Отац позове (Јован 6:44) у целом свету. 
 
Исус је такође уче о историји истинске хришћанске цркве, унапред. Он је то 
учинио у порукама је дао црквама у 2. и 3. поглавља књиге Откривења. 
 
Ако је Библија, верске списе, и секуларна историја може да покаже шта је 
рано апостолска и верни после апостолски црква верује, једини прави 
кандидати за ту истинске цркве, током црквеног доба, била би они који су те 
исте учења и праксе (ЦФ . Јуда 3). 
 
Пошто је црква доба није завршен, јер Исус још није вратио, прави црква 
мора да постоји. Али где? 
 
Упркос чињеници да је било много отпадник, стварно постоје само две 
могућности за Христове истинске цркве у 21. веку: то је било веома грчко-
римски под утицајем група од једне или више цркава, или је у питању црква 
или група цркава из неке друге, више заиста апостолска и библијски, извор 
(види Откривење 2, 3, и 17). 
 
За оне од нас који верују Библији, постоје и друге опције. Једини прави 
кандидат (а) за истинске цркве ће бити једна или више група које и данас 
имају исте учења и праксе као рани апостоли црква заправо јесте.  
 
Библија учи да Прове Алл Тхингс 



 
Многи не пажљиво размотрити оно што црква похађају. Многи верују да су 
тврдње екуменске и медјувјерским гужве да су све вере воде на исто место. 
Ипак, Исус је учио да широк приступ ("лак начин") је био начин да се 
разарања и само неколико азила ће наћи прави и уски пут у овом добу 
(Маттхев 7: 13-14, Цроатиан). 
 
Треба да си се потрудио да докаже да ли или не твоја црква је прави 
хришћанин један? 
 
Већина људи прихвате било доминантна религија своју породицу или 
локална култура прихвата. Неки, међутим, неће бити промене у свом животу. 
Неке промене су засноване на емоцијама, неки због погодности, а неки на 
доктрини. Неки одабрати цркву где се осећају највише одговара. Други 
одабрати један заснован на његовој близини, омладине и / или других 
социјалних програма, или зато што на неки начин може да унапреди 
каријеру. 
 
Шта треба да радите? 
 
Апостол Павле је написао (према протестантски и католички прихватио 
превода Новог завета): 
 

Доказати све ствари; холд фаст оно што је добро. (1 Солуњанима 5:21, 
Цроатиан) 

 
Али доказати све ствари; холд фаст оно што је добро. (1 Солуњанима 
5:21, Сербиан Цириллиц Библе Библија-ДРБ) 

 
И не владајте се према овоме свету, али се трансформише 
обнављањем свога ума, да бисте могли кушати које је то добро и 
угодна и савршена воља Божија. (Римљанима 12: 2, ВБСР) 

 
И не владајте се према овоме свету; али бити реформисан у новине 
вашег ума, да бисте могли кушати које је добра, и прихватљиво, и 
савршена воља Божија. (Римљанима 12: 2, ДРБ) 

 



Да ли сте доказали где је истински хришћанска црква је данас? Ако мислите 
да имате, да ли сте стварно користили критеријуме да Библија користи? 
 
Када је Црква Старт? 
 

Да би добили бољу представу о томе где црква је данас, то би била добра 
идеја да види где је почело. У Матеју 16:18, Исус је рекао да ће изградити 
своју цркву "на овој стени" (што значи Себе, Дела 4: 10-11; 1 Коринћанима 10: 
4) и да ће послати Светог Духа (Јован 16: 7; Јн 14:26).Када се то почело? 

Почело је педесет-дана након што је васкрсао. 
 

Хришћанска црква је почела на дан Духова ц. 31 А.Д., који је, када је Свети 
Дух је послат. Обратите пажњу на следеће из другог поглавља Дела 
апостолских о томе како је почео Црква Божија: 
 

Када је дан Педесетнице у потпуности дошли, сви су били једнодушно 
на једном месту ... 4 И сви су испуњена Духом Светим и почео да 
разговара са другим језицима, као што им Дух даваше изговорених 
речи. (Дела 2: 1,4) 
 

Али Петер, стајао са једанаест, подиже глас и рече им: 
 

"Људи Јудеје и сви који живе у Јерусалиму, нека ово буде познато 
вама, и пази моје речи ... 22" Људи из Израела, чује ове речи: Исус 
Назарећанин, човек потврђена од Бога да вам чуда, чуда и знаци који 
је Бог учинио преко њега међу вама, као што сте сами и знају - 23 Он, 
који се испоручује у одређеном сврхом и предзнањем Бога, ви сте 
размесено влада безакоње рукама, су разапели, и погуби; 24 којима је 
Бог подиже, пошто пуштен болове смрти, јер није било могуће да он 
треба да буде одржан од њега ... 
 

"Стога нека сав дом Израиљев знам сигурно да је Бог направио овај 
Исуса, кога сте ви распели, и Господ и Христ." 
 

Сада када су чули, они су прекинуте у срцу, и рекоше Петру и осталим 
апостолима, "браћо, шта нам је чинити?" 
 

Тада Петар рече им: 
 



"Покајте се, и нека свако од вас се крсте у име Исуса Христа за 
опроштење грехова;. И примићете дар Духа Светога 39 на 
обећање је за вас и вашу децу, и за све који су издалека, колико 
је наш Господ Бог ће позвати. " 
 

И са многим другим речима сведочио је и опомињао их 
говорећи, 41 Тада они који радо примили његову реч су крштени "бити 
спасени од те изопачене генерације."; и тај дан око три хиљаде душа су 
додати на њих. 42 И они упорно наставио у доктрини и заједништву 
апостола, у ломљењу хлеба, иу молитвама ... 47 хвалећи Бога и да 
наклоност са свим људима. А Господ додат у цркви дневним они који 
су спасени.(Дела 2:14, 22-24, 36-42, 47) 
 

Бог је додао цркви дневно. Приметити они који у њој су да се покају и буду 
крштени. Тако, само они који су могли учинити, како је додато у правом 
хришћанској цркви. Приметите да је веран настављена у доктрини 
апостола. Ови трагови могу помоћи да разумете разлику између истинске 
цркве и оних који само тврде да су Христова црква. 
 

Шта је црква? 
 

Нови завет реч преведена као "црква" долази од грчког израза 
Транслитератед као "екклесиа", што значи Библија такође учи да је црква 
представља Христово тело "је позвао Скупштину.": 
 

И Он је глава тела, цркве, који је почетак, прворођени из мртвих, да у 
свему Он може имати превласти. (Колошанима 1:18) 
 

... Христос, због његовог тела, које је црква (Колошанима 1:24) 
 

Дакле, у потрази за истинске цркве, ми смо у потрази за тело верних верника 
који су наставили са вером и учењем Исуса и његових оригиналних 
апостола. Црква је "духовни дом" (1 Петрова 2: 5), а није ограничен на једног 
физичког организације или корпорације кроз историју. 
 

Шта је прави хришћанин? 
 



Прави Хришћанин је онај који је прихватио позив Исусу, правилно покајали, 
били крштени, а заправо добила Божијег Светог Духа (Дела 2:38).Наравно, 
многи који нису прави хришћани тврде да. 
 

Обавештење и да је апостол Павле је писао да хришћанин има Дух Божији 
пребивање у њима и да ће водити другачију врсту живота од оних који не: 
 

Али нисте у телу, али у Духу, ако заиста Дух Божји пребива у вама. Сада 
ако неко нема Духа Христова, он није Његов. 10 А ако Христос у вама, 
тело је мртво због греха, али Дух је живот због праведности. 11 Али, ако 
Дух Онога који је подигао Исус из мртвих пребива у вама, Он који је 
подигао Христа из мртвих ће такође дати живот вашим смртним 
телима посредством Светог Духа који пребива у вама. 
 

Стога, браћо, ми смо дужници - не у телу, да живе по тијелу 13 Јер ако 
живите по телу ћеш умрети;. али ако Духом сте ставили до смрти на 
дела тела, ви ћете живети. 14 За колико се води Дух Бога, то су синови 
Божији. (Римљанима 8: 9-14) 
 

Они који стварно немам Духа Божијег ниједан од његових. 
 

Хришћани су да воле и показујемо љубав, али не може приметио на свету: 
 

Чиста и без мане религија пред Богом и Оцем је ова: да посети сирочад 
и удовице у њиховој невољи, и да би себе Чист од света. (Џејмс 1:27) 
 

Апостол Петар је написао: 
 

Ви дакле, љубљени, будући да то унапред знате, чувајте се да не би 
тако лако пасти са свог постојаности, који се одводе са грешком 
безбожника, 18 али расте у милости и познању Господа нашега и 
Спаситеља Исуса Христа. Њему слава и сада и заувек. Амин. (2 Петрова 
3: 17-18) 
 

Промена нечији живот кроз духовни раст је важан део је прави 
хришћанин. Исто тако, прави хришћани схватају да је права вера је "говорио 
против свуда" (Дела 28:22), њени лидери су били предмет осуди из других 
верских 'власти' због њихових учења и образовања (Дела 4: 1-21; 6: 9-14), и 
да ће прави хришћани сами бити предмет прогона (Јован 15:20). 



Покојни Црква Божија ЕВАНГЕЛИСТ Дибар Апартиан је написао: 
 

Потребна је храброст да будете прави хришћанин! 
 

Пророци стари били људи из храбрости. Када је Бог рекао Јосхуа да 
започне борбу за улазак у обећану земљу, Он је заповедио: "Буди јак и 
добар храбрости" (Џош 1:. 6). . 
 

Апостоли су били и људи из храбрости, поготово након што су добили 
Божијег Светог Духа. Није било лако за њих да проповеда Јеванђеље 
међу сталним претњама и прогона. Они су морали да бирају између 
поштовања Бога и поштовање човека - између уласка у велику капију и 
уска. Речено им је од стране власти, "строго вам платити не да предаје 
у овом имену, али овде сте испунили Јерусалим са наставе и имате 
намеру да доведе овог човека крв на нас" (Дела 5:28, РСВ). Одговор 
Петар и остали апостоли дали је био један од вере и храбрости: 
"Морамо да поштују Бога него мушкараца" (стих 29). 
 

Да ли схватате да једног дана можда ћете морати да дају исти одговор 
онима који вас прогоне? 
 

Јеврејима 11 је опште познато као вера поглавља. И говоре о вери што 
ради. Сви људи поменули у њему живео по вери, али да је потребно 
пуно храбрости. (Добре вести, јануар, 1981) 
 

Истинска хришћанска црква постоји од Педесетнице у Делима 2, као што је 
Исус рекао да би (Матеј 16:18; Откривење 2 и 3). 
 

Ипак, једноставно проналажење прави хришћанску цркву није 
довољно. Такође је потребно да се лично бити прави хришћанин: 
 

Али будите извршиоци речи, а не само да слушаоци, обмањују 
себе. (Џејмс 1:22) 
 

Али траже прво царство Божије и Његову праведност, и све те ствари 
треба додати. (Матеј 6:33) 
 



Прави хришћани имају Божију дух, пракса љубав, су храбри, и дуго за царство 
Божије. Истинска хришћанска црква и даље уче да и друге аспекте 
оригиналног вере (Јуда 3). 
 

2. Знакови Идентификација истините Цркве 
 

Сада када смо видели да је истинита црква мора наставити, а задржати 
оригиналну веру, ми ћемо сада погледамо неке конкретне знакова, трагова и 
доктрина који се идентификује праву цркву. 
 

Посвећени истином-Реч Божија 
 

Исус је рекао да је знак да издваја праве хришћане је да су посвећени 
истини: 
 

Они нису од света, као што ни ја нисам од света. 17 Посвети их је твоја 
истина. Твоја реч је истина. 18 Као што сте ме је послао у свет, и ја сам их 
послао у свет. 19 и због њих сам посвећујем себе, да и они буду 
посвећени истином. (Јован 17: 16-19) 
 

Прави кључ за разлику прави хришћанску цркву из многих фалсификата је 
како је починио црква заиста је реч Божија. Већина оних који исповедају 
Христа су део цркве које добијају неки или већи део своје доктрине из 
паганских и других извора који су у сукобу са речју Божијом.Људски-
осмислио религије са лажном скромношћу нису реалне духовне вредности 
(Колошанима 2:23). 
 

Док неки воле да верују својим емоцијама да се одреди одговарајућу цркву, 
реч Божја поставља другачији стандард-Бог: 
 

Уздај се у Господа свим срцем, и ослони не на своје 
сопствено разумевање;. 6 У свим путевима твојим признају га, и он ће 
исправити твоје стазе 7 Не буди мудар у својим очима; Боје Господа и 
одступи од зла. (Приче 3: 5-7) 
 

Онај ко је поносна срца изазива свађу, али ко се узда у Господа ће бити 
напредовали. 26 Онај који верује у његовом срцу је будала, али ко год 
да хода мудро ће бити испоручена. (Приче 28: 25-26) 
 



То је истина од речи Божје које могу учинити људи духовно комплетна (2 
Тимотеју 3: 16-17). 
 

Приметити и следеће: 
 

За реч је Господ је у праву, и сви његови радови се обавља у 
истини. (Псалми 33: 4) 
 

"Јер ја, Господ, љубави правде ... ја ћу упутити свој рад у истини, и 
учиниће с њима Савез вјечан. (Исаија 61: 8) 
 

Божије дело је учињено у истини, а црква води тај посао под Христом мора 
бити да раде на истини. 
 

Божји министри су похвалили за "речју истине" (цф. 2 Коринћанима 6: 4-7), 
не за држање у традицији људи који су у супротности са Писмо (Мк 7: 6-8; 
Матеј 15: 3-9 ). Заиста верни Хришћанска црква ставља реч Божју изнад 
традиција за доктрину. 
 

Као и Петра и остали апостоли, лидери верни хришћанске цркве морају бити 
спремни да проповедају истину, чак и када је то непопуларно са владиним 
или верских власти (Дела 5: 27-32). 
 

Шта је библијско име Цркве? 
 

Траг у правом хришћанској цркви је име. 
 

Доминантна библијско име истините Цркве у Новом завету се обично 
преводи као "Цркве Божије" (Дела 20:28; 1 Цоринтхианс 1: 2; 10:32; 11: 16,22; 
15: 9; 2 Коринћанима 1 : 1; Галатима 1:13; 1 Солуњанима 2:14; 2 Солуњанима 
1: 4; 1 Тимотеју 3: 5,15). 
 

Иако су неки сугерисали да "католичка црква" је оригинални назив, треба 
рећи да је први пут термин "католичка црква" се верује да су коришћени није 
мислио на Роме. Коришћен је у једном писму Игњатије Антиохијски у Цркви 
Божијој у Смирни. Он је посебно је обратио "уЦркви Божијој ...: Цркве који је 
у Смирни, у Азији" (Игњатије 'писмо Смирнаеанс, око 120 АД.). Групе као што 
је континуирана Цркве Божије (ЦЦОГ) су потомци Цркве Божије у Смирни. За 



разлику од грчко-римских цркава, држимо истим учења које се односе на 
Пасха, субота, миленијуму, Божанства, итд да његове ране лидери имали.  

 
Током хришћанске историје, истинита црква је обично користи верзију 
израза "Црква Божија" (или "цркве Христове", цф. Римљанима 16:16), иако 
често са друге речи са њим (упор 1 Коринћанима 1: 2; 1 Тимотеју 3:15). Али 
Божији Дух, а не име, је прави критеријум (1 Петрова 2: 5).  

 
Стога, само имају право име није обавезно доказ. Ипак, немају право име 
има тенденцију да буде дисквалификована фактор: 
 

Знам твоја дела. Види, ја сам пред тобом отворена врата, и нико не 
може да затвори; јер имаш мало снаге, да чувају своју реч, а нису 
негирали Ми наме 9 Заиста ћу онима у синагоги Сатане, који говоре да 
су Јевреји а нису, него лаж -. заиста ћу их да дођу и обожавају пред 
ноге, и да зна да сам те волела. (Откривење 3: 8-9) 
 

Исус је рекао да је истински хришћанска црква не негира Његово име, састоји 
се од "духовних" Јевреја, има мало снаге, а држи Христа реч. Али приметити 
да је Исус такође јасно да су неки који тврде да су верни не би било. 
 

Зашто Име "Наставак Црква Божија"? 
 

Неки од светских цркава су открили доктрине тачку истине о библијском име 
за Цркву. Неки су усвојили бар део овог имена, а себе називају "Црква 
Божја". 
 

Међутим, важно је да се схвати да је име треба да пренесе значење. А ако 
разни "Цркве Божје" овог света не признаје Бога као свог владара, нису 
потпуно подлежу Њему или Његове речи, нису га поштовање, а немају много 
других главних доказа у овом бооклет- онда , иако поседује назив 
употребљен у Светом писму, они нису део истините crkve Божије. 

 
Ово је у складу са упозорењима у Библији који позива такве људе лажови 
који су део "сотонска синагога" (Откривење 3:10), као и оне о лажним 
министара који изгледају као да се трансформишу у "слуге правде" (2 
Коринћанима 11: 14-15). 
 



То је речено, јер је број световних организација својатају на име истините 
Цркве - као што милиона "цима" хришћана су неправилно постављени захтев 
на име Исуса Христа (Матеј 7: 21-23) Када жели да успоставити ову фазу 
истините crkve Божије, ради обављања послова Бога на овој земљи, нисмо 
били у могућности да га уградити као, једноставно, "Црква Божја." kao да 
није био доступан, као и покажемо везу са црквом од самог почетка (Дела 2), 
изабрали смо термин "Наставак Црква Божја." 
 

Тврде озбиљно и правој вери 
 

Изузетно важан знак је да прави хришћанин црква има оригиналну веру која 
је достављен апостолима. 
 

Обратите пажњу на проблем да је апостол Јуда наћи и шта је рекао верне 
хришћане да урадимо поводом тога: 
 

Љубљени, док сам био врло вредан написати да сте у вези нашег 
заједничког спасење, било ми је потребно да вам пишем бодрећи вас 
да се боримо за веру која је једном заувек предана светима. 4 За неке 
мушкарце су увукла у непримећено , који су давно су обележени за 
овај суд, безбожних људи, који се окрећу благодат Бога нашега у 
срамоту и оспоравају јединог господара и Господа нашега Исуса 
Христа.(Јуда 3-4) 
 

Јуде, рекао је о две групе. Они који би боре за оригиналну веру која је једном 
заувек предана светима, и онима који су покушавали да га промени 
непримерено. Истинска хришћанска црква има испоручене веру. Вера која је 
наставак-а ипак већина оних који исповедају Христа у 21.веку заиста не знам 
шта прахришћана заиста веровали и практиковали (види наше бесплатне 
брошуре, наставља Историја Цркве Божије). 
 

То је свето вера, вођење љубави према Богу, и гледа према Његовој милости:  

Али ви, љубљени, изградњу себе горе на најсветијег вери, молитвом у 
Светом Духу, 21 сами себе држите у љубави Божјој, у потрази за милост 
Господа нашег Исуса Христа вечни живот. (Јуда 20-21) 
 

Библија показује да прави министри су да проповедају реч и трпи, не мењају, 
праве библијске доктрине: 
 



Проповедати реч! Будите спремни у сезони и ван сезоне. Убедити, 
запрети, опомене, са свим стрпљивост и наставе 3 За време ће доћи кад 
неће подносити здраве науке, већ у складу са својим жељама, јер они 
имају свраб уши, они ће натрпати за саме наставнике;. 4 и они ће се 
њихове уши од истине, и да се у страну окренуо бајки. 5 Али ти бити 
опрезан у свему, издрже невоље, обављају посао као проповедник, 
испунити своју службу. (2 Тимотеју 4: 2-5) 

 
Неки од основних доктрина у хришћанској цркви се налазе у Јеврејима 6: 1-
3. Ти доктрине, укључујући покајања, крштења, полагање руку, дешава ка 
савршенству, васкрсење мртвих, и вечни пресуде су учили од апостола и 
раних хришћана у суштини као што су они сада учеконтинуираном Цркве 
Божије. 
 

Приметити нешто Исус научио о Пхиладелпхиа део цркве: 
 

... Да ... цркве у Филаделфији ... 8 ... имате мало снаге, да чувају своју 
реч, а нису негирали Ми наме ... 11 Ево, ја брзо долазим! Држи шта 
имаш, да нико не може узети круну. (Откривење 3: 7,8,11) 
 

Исус је учење да треба имати у библијским истинама и не дозволе да буду 
заведени од стране других који немају исту посвећеност Божје речи.Истинита 
Црква Божја је да се чврсто држе библијских истина, не прихватају црквене 
савете који иду против истинске вере, нити бити обесхрабрени да обављају 
посао због мушкараца. У 21. веку, то је остатак Пхиладелпхиа дела истинске 
хришћанске цркве да то ради најбоље (види поглавље 4 за неке детаље). 

Приметите нешто од апостола Јована: 
 

Оно што је било од почетка, што смо чули, што смо видели својим 
очима, које смо гледали на, и нашим рукама су рукује, с обзиром на 
Реч живота - 2 Тхе Лифе се јави, и видели смо, и сведоче, и прогласити 
вам да вечни живот који је био са Оцем и јави да нам - 3 оно што смо 
видели и чули објављујемо теби, да и ви имате заједницу са нама; и 
заиста нам је заједништво са Оцем и са својим Сином Исуса Христа. 4и 
те ствари Пишемо вам да радост буде потпуна. (1 Јован 1: 1-4) 
 

Приметите да је Јохн рекао је предавао што је сазнао од почетка. Истина је да 
не мења. 
 



Апостол Јован је научио да се придржава, да настави, у доктрини Христа: 

Ко год крши и не придржава у доктрини Христа нема Бога. Онај који 
остаје у доктрини Христове има и Оца и Сина. (2 Јован 9) 
 

Један остаје у тој доктрини од стране не мења са доктринама који су у 
супротности Библију. 
 

Апостол Јован је такође известио о разлици између верника и оних који су 
тврдили да су верни: 
 

Мала деца, то је последњи сат; и као што сте чули да је Антихриста 
долази, и сада су дошли многи антихристи, за које знамо да је 
последњи час 19 Они су изашли од нас, али они нису били од нас.; јер 
ако су били од нас, остали би с нама; али су изашли да би могли да се 
јави, да ниједан од њих није нас. (1 Јованова 2: 18-19) 
 

Приметите да апостол Јован је написао да ће они који су били верни су 
пратили његова учења и праксе, али они који су били антихристи неће 
наставити у тим праксама. 
 

Иако постоје многи праксе првобитног хришћанства који су изгубили од 
грчко-Римљана, можда треба умешао овде да је један од најстаријих 
документованих промена из праксе и учења апостола Јована има везе са 
датумом и поштовање Пасхе . Ово је промена која разни грчко-римски цркве 
уведена почетком 2. века и изазвао контроверзе 
(Еусебиус 'Историја Цркве, књига В, поглавља 23-24). 
 

Они су одбили да задржи Пасху 14. нисана као Исуса, апостола Јована, и 
разних других верним црквених вођа историјски учинили (већина оних који 
су одбили 14. прешла на недељу). До почетка 2. века, Црква Божија епископ 
Поликарп из Смирне је закључио да "многи" имао "лажном доктрином" и 
позвао се својој вери, као Ванити / безвредног (Полицарп 
Писмо Филипљанима). 
 

До почетка 3. века, многи од грчко-Римљана развио у оно што Црква Божија 
епископ Серапион од Антиохије називају "лежи конфедерације" (Серапион 
је Посланице Царицус и понтицус). 
 



Иако су грчко-римски цркве тврде како Поликарп и Серапион као своје (и 
Серапион очигледно је успео у Антиохији од неверних грчко-римских вођа), 
реалност је да су они (и оне које верно повезани са црквено) које се држе до 
Цркве Божије, а не грчко-римски доктрине. 
 

Иако је било много других промена од стране неверних цркве, научници 
углавном слажу да је апостол Јован води Пасху 14.. Стога, овај доктрина је 
начин да се лако рећи онима који су слушали списа, од оних који нису успели 
да наставе у пракси апостола Јована и оне са њим.Промењеном датум Пасха 
у недељу је постао универзално наредио када је пагански император 
Константин касније убрзало ствари. Константин није био прави 
хришћанин. Чак и када није био крштен у било ком занимању хришћанске 
вере, он је себе прогласио поротник бискупа и присилио недељу Пасха 
питање бити завршен у Вијећу Никеји у 325 АД Када Константин је умро, 
сахрањен је у једној врсти сунце-год гроба .Они који су желели да остану 
верни библијском пракси не би га слушати или уредбом његовог савета. Он је 
такође био много убијени након Никеји. 
 
Кроз историју је било две основне групе, онај који одржава оригинални веру, 
док је други главни онај који тврди да већ није. 

Шта је са "апостолског наслеђа '? Близу почетка 3. века, затим римски-
подржава Тертулијан је написао две групе (Смирнаеанс и Римљана), који су 
тврдили везе са апостолима (Тертулијан је Либер Де праесцриптионе 
хаеретицорум. Поглавље 32), али само један од њих је био и остао веран и 
други није био. Једна група је преузела наслеђе из Рима, а други који је 
тврдио од Смирне (преко апостола Јована Поликарп до Тхрасеас, итд). 

Што се тиче апостолско наслеђе иде, то може бити важно да се схвати да не 
постоји инструкција у Библији о истинита Црква има Кардинала, нити 
Понтифек Макимус. Оба су то остаци паганизма. Према Католичка 
енциклопедија, наслов Понтифек Макимус није усвојен римски бискупи до 
краја 4. века, док је Кардинала није званично формира до 11. века. Шта Рим 
сада ради за избор свог топ лидера једноставно није био део оригиналног 
вере. 

Иако је Библија показује да Бог тежи да ради кроз врх људског вођу, овај 
вођа је онај који је уљем (2 Коринћанима 1:21; 1. Тимотију 4:14; 5:22; 2 
Тимотеју 1: 6) и који показује плодове који показују да је руководство (Матеј 



7: 15-20; 1. Тимотеју 3: 1-7). Можда треба напоменути да је само истинита 
Црква Божија која може доказати кроз раних савремених евиденције да је 
имао директан сукцесије из оригиналних апостола. Чак и Џером напоменути 
да је апостол Јован рукоположен Поликарп из Смирне (Јероме де вирис 
иллустрибус. Поглавље 17). Грчко-Римљани имају тенденцију да се ослањају 
на касних легенди "за своје тврдње о Петру и њихових контрадикторних 
извештаја о Линус и Климента, више су се промениле доктрине.  Много више 
детаља о апостолском наслеђу и веровања оригиналног хришћанске цркве су 
укључени у брошури, наставак Историја Цркве Божије. 

 

Црква је Бог знао Библију од времена апостола Јована 

 

Који Кристијан лидер знао све књиге Библије из времена је написао 
последња књига Новог завета? 

Па, то би логично да је апостол Јован. Не само да је верује да је био 
последњи од оригиналних апостола да умре, он такође се верује да је 
написано последњих неколико књига Библије, укључујући књизи Откривења 
(Откривење 1: 9-19). 

Док су оригинални апостоли су још били живи да може да обезбеди 
информације које хришћани морали да знају лично и писмено. Али 
приметити да је намера (види Исаија 8:16) је да Библија завршити довољна 
за хришћане да буду духовно потпун: 

Све је Писмо надахнуто од Бога, и корисно је за поуку, за карање, за 
поправљање, за одгајање у праведности, 17 да Божији човек буде 
савршен, приправљен за свако добро дело. (2 Тимотеју 3: 16-17) 

Не би хришћанска црква која заиста заснива своје доктрине о њима су списи 
знају од прије могуће (види Исаија 8:16)? Или би било потребно векова 
људски-сазван савета црквеним да расправља ово питање као грчко-римског 
цркве урадио? 

 

Историјски докази и питања 

 



Постоји древни документ познат као Харрис Фрагменти који каже да је 
апостол Јован прошао "каноне" на ученика његовог под називом Поликарп 
(такође познат као Поликарп из Смирне). Поликарп није био Јеврејин (име му 
је грчки), а вероватно је био најутицајнији пагани у правом Цркве Божије у 
другом веку. Он је вероватно најутицајнији прави хришћанин лидер од 135 
АД (када Јерусалим изгубио Јуду, њен последњи јеврејски Владика / Пастор) 
до смрти неколико деценија касније. 

Поликарп Писмо Филипљанима цитира или алудира на свих 27 књига Новог 
завета (Полицарп Писмо Филипљанима са Новог завета библијским 
коментарима. Тројице Ј Апологетицс, јуна 2008. године). У писму свом брату 
Онисим, Мелито од Сарду (наследник Поликарп) директно и индиректно 
наводи 39 књига Старог завета који смо у сталном Цркве Божије и даље 
користе. И Мелито листа не садржи ниједан од такозваних 
Деутероцаноницал књига да је римски и православна католичке цркве сада 
користе. 
Ту је и арапски документ који у суштини наводи да су верни хришћани у 
Јерусалиму у раном 2. веку имао све или део Новог завета, али да су мање 
верни Роман-подршке професора Христу нису и да су се ослањали на не -
инспиред књиге (Пинес С. jevrejski хришћани у првим вековима хришћанства 
према новом Извор, 1966). 
Црква Божија из времена апостола Јована у Патмос (Откривење 1: 9) Малој 
Азији (касно први век) па све до Поликарп из Смирне (ИИ век) имали цео 
канон Светог писма. Ипак, грчко-римски цркве расправља књиге вековима и 
често укључени неканонске оне у њиховој Новог завета.Тек након 
консултација са онима у Малој Азији и Јерусалиму (укључујући и неке у 
Цркви Божијој) да грчко-Римљани су коначно могли да дођу до исправног 
Новог завета канону. 
Не би прави хришћанин црква зна цео канон од његовог најранијег почетка? 

У реформишу протестанти, који су дошли кроз Рим, нису завршити своје 
каноне до 16 века, који је и када су почели, како су раније ослањали на разним 
римским листама. Нити је Римска црква у потпуности завршити свој канон 
до Савета Трента 16. века. Те књиге прихваћене у Савету Трент укључени 
књига Старог завета да њихови рани лидери, као што је Јероме (доктор 
њихове цркве), не сматрају да је истина спис. Ни тренутни протестанти ни они 
од нас у истините Цркве Божије прихватити их као светим. 

За више информација, часопис Библија за 
Пророчанство из континуираног Цркве Божије објавио два документоване 



радове у 2013. објашњавају више детаља о канонизацију списа. Ови часописи 
могу се наћи на сајту ввв.ццог.орг, испод дугмета књижевност картица. 
 

Прави Црква зна истину о Божанства 
 

Истинска Хришћанска црква је увек веровао у Оца, Сина и Светога Духа. Рани 
хришћани схватили да је Библија учи оца (нпр Јован 6:27; Колошанима 2: 2) и 
син (нпр Јован 20: 28-29; Колошанима 2: 2) су божанска бића (Колошанима 2: 
9) и да је Свети duh је сила Божија која долази од Оца (нпр Маттхев 10:20) и 
Сина (Филипљанима 1:19). 
У 381 АД, грчко-Римљани званично усвојила је различит поглед на Божанства 
(Римљанима 1:20; Колошанима 2: 9) о личности Духа. Иако су неки Грецо-
Римљани су веровали у духу је "личности" прије, већина од најмање оних 
који "на Истоку", наводи се Католичка енциклопедија, нису прихватили да ни 
тројство, чак и неколико деценија раније. Ово је доктринарно промена да је 
велика већина грчко-Римљана прихваћен.Тројство доктрина је такође 
спроведена од стране Империал едикта из прогонитељском цара Теодосија 
(који у суштини такође наложила је тада ревидирани грчко-римски веру као 
веру Римског царства). 
 

Прави Црква не учи безакоње-залаже се Закон Божији 
 

У Старом завету, писало је да ће божјим законима да буде знак између њега 
и верника (Пета Мојсијева 6: 1-8). Док су неки протестантски лидери уче да су 
Десет заповести еелимо, то није био став Исуса, Његових апостола, нити 
раних хришћана. 
Исус је упозорио да ће бити засађено међу браћом од стране непријатеља 
(Маттхев 13: 37-40) 'кукољ' (коров). Исус је учио да ће неверан вежба 
"безакоње" (Матеј 13:41), али је касније бити елиминисани (Матеј 
13:42). Обратите пажњу на нешто друго што је Исус учио: 

"Није свако ко каже мени, Господе, Господе, 'ће ући у царство небеско, 
а ко ради вољу Оца мојега на небесима. 22 Многи ће рећи мени у онај 
дан: Господе, Господе, да ли смо не прорекао у Ваше име, изгони 
демоне у твоје име, и учинио много чуда у Ваше име "23 i онда ће 
прогласити да им, 'nikad вас нисам знао;?! идите од мене ви који 
практикују безакоње' (Матеј 7: 21-23) 

Исус јасно учи да ће се многи га зову "Господ", па чак тврде да су урадили 
чуда у Његово име, али да ће рећи они који су то учинили, али практикује 



"безакоње" да оду. Тако, тачне пророчанства и демон истеривања, сами по 
себи, нису знаци да се фокусирају на као не-верних групе их понекад имају. 

Апостол Павле је известио да је "тајна безакоња" је већ почела у његово 
време (2 Солуњанима 2: 7), а да људи не треба да буде обманут "са празним 
речима" да би их послуша (Ефесцима 5: 6). Да "тајна" огледа се у грчко-
Римљана када су у питању многим аспектима Божијим законима (они разлог 
око њих). 
Истинита Црква Божија потврдио Божији закон (1 Јохн 5: 1-3). Она учи да је 
Бог сет у законима кретања, да ако послуша, да би човечанство много добра, 
укључујући и изобиљу благостање и продуктиван живот пуним. 

Истинита Црква Божија објављује да је Божији закон није укинута, али је 
"узвишени" и направио "часно" (Исаија 42:21) и проширена Исуса Христа 
(Матеј 5: 17-48). 
Истинита Црква Божија учи шта Библија учи: 

Реч је Твоја жижак нози мојој, и видело стази мојој. (Псалми 119: 105) 

Мој језик се говори од речи, за све ваше заповести су 
праведност. (Псалми 119: 172) 

Истинска црква учи Десет Божијих заповести закон је један од његових 
највећих дарова човечанству и да Његове заповести су праведност.Задржати 
их осликава љубав. "Сада је сврха заповести је љубав" (1 Тимотеју 1: 5).  

Док су неки од грчко-римских цркава тврде да верују да, кроз њихово 
прихватање милитантне "хришћанства" и других влада безакоње доктрина, 
они имају, као и фарисеја старих (Матеј 15: 3-9), образложених око закону 
Божјем до одобрава праксе и традиције које су у супротности са њим.  

Јован Крститељ (Лука 3:14) и Исус (Јован 18:36) учио против милитантне 
учешће у овом добу. Све праве научници схвате да рани хришћани неће 
учествовати у телесном ратовања. Црква лидера Бога као што су Мелитон 
Сардски написао против њега, док је Теофил из Антиохије написао против 
хришћана и гледа насилне спортове. Даљи Црква Божија још увек учи против 
милитантне учешће и гледање намерно насилне спортове у овом добу. 

Иако је војни учешће је осудио тек у 3. веку од стране римског епископа и Сен 
Хиполита, у једног века његове смрти, грчко-римски цркве променио у овом 
тренутку. Они су касније отишао толико далеко да понуди "опроштење 
грехова" под декретима папе Урбана ИИ у 1095 АД онима који ће се борити у 
зараћених верских Црусадес. 
Исус је рекао, "Бог је Дух, а они који га обожавају мора обожавати у духу и 
истини" (Јован 4:24). Ипак, Грецо-Римљани потврдило да је коришћење 



различитих идола и иконе које су венерате. Десет заповести (Екодус 20: 4-6) и 
апостол Јован (1 Џон 5:21) упозорио је да је учинио Мелитон Сардски 
у 2. веку. 
Иако је књига Јеврејима потврђује да је седмог дана, Суботе је наложено за 
хришћане (Јеврејима 4: 1-9), већина оних који исповедају хришћанство 
разлог око њега. 
Апостол Павле је упозорио да ће министри Сотонини варљиво изгледа да се 
трансформишу у "слуге правде" (2 Коринћанима 11: 14-15). 
Црквена историја, и излазе из Библије, показује да они који су то учинили 
имали успеха у обмањује много. 
 

Прави Црква је прогањан, али никада прогонитељ 
 

Исус и апостол Павле учио да би прави хришћани бити прогоњени (Матеј 5: 
10-12; 10:23; 2 Тимотеју 3:12). Иако је тачно да су грчко-римски цркве 
суочавају прогоне у својој историји, они се разликују од правог хришћанске 
цркве у да су и они били често физички прогонитељи.  

Нон-милитаристички у праве Цркве Божије кроз историју никада нису 
организоване физичке прогонитељи (мада јеретици и отпадници који 
сутврдили да буду део њих можда има). 
Библија учи да "Тајна Вавилон Велики" био пијан на крви мученика светих 
(Откривење 17: 4-5), који је помогао узрок. Библија учи да седам-хиллед на 
бази "Тајна Вавилон Велики" је уплетен са владама свјетских у једној Унхоли 
Аллианце је Бог осуђује (види Откривење 17: 1-9,18; 18: 1-10). 
Због компромиса са телесним римским и других лидера, грчко-римски цркве 
не само спроводе различите економске прогоне кроз историју, имали су и 
прави хришћани убијени за одржавање исте праксе као Исуса и његових 
оригиналних следбеника имао, као што је држање суботе (Дела 13: 13-15; 18: 
4; Јеврејима 4: 9), избегавајући библијски нечисте месо, и држи Пасху 14.. 
Протестант 'реформатори' такође су људи убијено који су се супротстављали 
не библијски праксу крстење деце. 
Грчко-Римљани су је прогонио хришћане за одржавање оригиналним 
библијским доктринама, као што је истина о Богу, држећи библијске 
празнике, одбијајући да прихвати идолима / ицонс / крстова, противећи се 
паганском хаљини од грчко-римских свештеника, с обзиром Рим представља 
крај Време је Вавилон, учи царство Божије, противећи се небиблијских 
"сакраменте," и подучавање хиљадугодишње владавине Исуса Христа.  



Такође може бити од интереса је приметити да заправо постоје грчко-
римски, 'приватних пророчанства "да уче грчко-Римљани ће то поново 
учинити у последњим временима. 
Истинита Црква Божија је дуго био прогоњен од стране оних који су тврдили 
да се ради Божју службу. Исус је упозорио на то у Јовану 16: 2-4. 
 

Спољашње траппингс и Изглед 
 

Историчари Црква схватити да ли су оригинални свештенство (ђакона / 
старешине / саветницима / презвитера / епископи / надзиру) не носи тип 
јединствени идентификациони одеће, као што су они који сада користе 
римски и православна католичког свештенства. 

Првобитни хришћанске вође обучен као нормални људи. Сам Исус, је да се 
истакне од Јуде (Марк 14: 43-46) пошто није био обучен веома различито од 
других. Док је један би очекивати хришћански лидер који облаче прикладно 
(види Матеј 22: 11-14), рани лидери нису облаче веома различито од 
јавности. 
Грчко-римског свештенства често носе врсту одеће која су свештеници за 
сунце бога Митре носио. Овај тип хаљине није усвојен од стране римског и 
православним док су били под утицајем паганске цара Константина у 
4 веку у (који је био следбеник Митри, па чак и ставити Митре "слику на 
кованицама након његовог наводног конверзије). 

Шта је са протестантских свештеника? Па, неки, попут многих англиканаца 
(Енглеска црква), да носе исту врсту одећи као и грчко-Римљана. 

И други? Па, бели оковратник који многи министри носе није дошао из 
Библије. Иако је модерна обрнуто бела крагна је пријављено да је 
измишљена у 19. веку, она је тврдила да сунце свештеници носили неку 
верзију од њих барем још давне 1000 године пне 

Министарство у црквама Божијим не носе свештеничким огрлицу као и 
многи од грчко-Римљани раде. 
Шта је са црквеним зградама? 

Чини се да је први посебно конструисан хришћанска црква зграда саграђена 
у Јерусалиму од цигле из порушеног јеврејског храма у 70. АД Овде 
је 4. мозаик век представа ње: 



 
Црква Божија на Јерусалиму западном брду Мт Цион 

 

Наведена зграда Сматра се да је изграђена у 1 веку и изгледао слично 
јеврејским синагогама у то време. Имала је парапета за безбедност 
(Поновљени закон 22: 8), али то није садрже крстови, обелиска, или торња.  

Крстови се нису усвојени од стране грчко-Римљана за најмање 150 година 
након што је Исус васкрсао. Термини често погрешно преведен у Новом 
завету као "крст" и "распећа" заправо значи 'пол' и 'Импалемент,' 
респективно, у оригиналном грчком. 

Торњеви, као обелисцима, били фалусни симбол као симбол паганске Сун-
богова. Додавање такве симболе у хришћанској зграду би било прикладно за 
Божјег народа (види Деутерономи 12: 29-32). Они заиста у Цркви Божијој не 
стављајте такве симболе на зградама. 

Исто важи и за коришћење гаргоилес на грчко-римским црквених 
објеката. Гаргоилес се каже да уплаши зле духове из цркве. У 12. век, 
Католичка Саинт Бернард из Цлаирваук био познат због говора против њих 
као идолопоклонство, али многи познати објекти (попут католичке катедрале 
Нотр Дам) има Гаргоилес на њих. 
Док не може бити место за адекватно украсним богомоља (нпр 1 Кингс 6), ту 
је измишљена прича бих да кажем овде. У једном од "Индиана Јонес" 
филмова, неколико људи је у потрази за чашу да је Исус наводно пили из 
током његових последњих Пасхе (Лк 22:20). Једна сцена је показао табелу са 
бројним куповима. Она је такође показало различите скелета људи који су 
дошли и покушали погрешна шоља-као према филм, бирајући погрешну 
чашу и почињу да оде са што је резултирало смрћу. Главни лик, Индијана 



Џонс, након што је избор пехара, и украсним и обичне, почео да покупи скупу 
који се појављују један. Он је тада изјавио нешто на дејство, "Исус је био 
столар и Његови ученици су били рибари. Не постоји начин Имао драгуља 
златни пехар. "Дакле, Индијана Џонс спусти скупе шољу. Он је тада узео 
најјефтинију гледа пехар, који је био право пехар према филм, и живео.  

Моја поента? 

Иако је Индијана Џонс прича је фикција, у стварном животу, неки људи 
стављају превише нагласак на спољном изгледу у зградама, телевизијске 
презентације, хаљине, итд иу Старом иу Новом завету, Бог је јасно да он не 
суди по споља изглед као и људи (1 Самуел 16: 7; Матеј 7: 21-23, 23: 27-
28). Апостол Павле јасно да, иако је био изабран од Бога (Дела 9: 10-18), он 
није био нарочито добар говорник (2 Коринћанима 10:10). Исто је било и са 
Мојсијем (Излазак 4: 10-14) и Јеремије (Јеремија 1: 6). Павле, Мојсије, 
Јеремија су сви познатији по својим списима.  

Хришћани су подстакнути да правилно поделити реч истине (2 Тимотхи 2:15) 
и ослањају се на библијским критеријумима (Јован 5:39), који су Божији 
критеријуми (упоредити 2 Тимотеју 3:16), а не изван изглед (2 Коринћанима 
10: 7-11), у покушају да се утврди ко говори истину верно и који је прави 
хришћанин црква. 
 

Прави Црква проповеда Труе Јеванђеље о Царству Божијем 
 

Исус је дошао проповедајући Јеванђеље о Царству Божијем:  

Исус је дошао у Галилеју проповедајући јеванђеље о царству 
Божијем, 15. И говорећи: Време је испуњен, а царство Божје је у руке: 
покајте се и верујте у јеванђеље. (Марко 1: 14-15, Цроатиан) 

Исус очекује своје следбенике да верују јеванђеље о царству. Говорио је о 
томе у причама (нпр Матеј 13: 3-50; Марко 4: 2-12; Лк 13: 20-21), као многи 
нису били спремни да разумеју тајне царства Божијег у овом узрасту (Марк 4: 
11; Матеј 13: 10-11). 
Исус је учио да ће Његови следбеници бити укључени у проглашења 
јеванђеље о царству као: 

И ово јеванђеље о царству ће се проповедати по целом свету као 
сведок на свим народима, и тада ће доћи крај. (Матеј 24:14) 

Иди дакле и научите све народе, крстећи их у име Оца и Сина и Светога 
Духа, 20 учећи их да држе све што сам вам заповједио; и гле, ја сам с 
вама увек, чак до краја времена. (Матеј 28: 19-20) 



Проповедајући Јеванђеље о Царству Божијем свету као сведок значи да смо 
постићи све народе са Краљевином поруком. А за оне који могу да одговоре 
да Бог позива (Јован 6:44), онда се трудимо да научи свему што је Исус 
заповедио. 
После његовог васкрсења, Исус је учио своје ученике о царству Божијем: 

Он је такође представио се жив након Његовог страдања од стране 
многим доказима, које они виде током четрдесет дана и говорећи о 
стварима које се односе на царству Божијем. (Дела 1: 3) 

Апостоли касније проповедао да иста порука на наредном светском владе 
Царства Божијег (нпр Дела 19: 8), као и још увек чини наставакЦрква 
Божија. Проповедајући јеванђеље о царству је донео прогона у прошлости и 
такође ће изазвати долази прогон према бројним списима (Матеј 24: 9-14; 
Марко 13: 10-13; Лк 21: 12-19; Данијел 11: 28-35). 
 
Истинита и оригиналан Јеванђеље порука је онај који је учио данас: 

Чудим се да се окрећу тако брзо од Онога који вас је позвао у 
благодаћу Христовом, у другом јеванђељу, 7 који није друго; али има 
неких који вас збуњују и желе да изврну јеванђеље Христово. 8 Али, чак 
и ако се, или анђео с неба, проповеда било који други Јеванђеље вама 
него што смо проповедао, анатема да буде. 9 Као што смо смо раније 
рекли, па сада опет кажем, ако неко проповеда јеванђеље било који 
други према вама него што сте примили, нека је проклет.  10 zar ја сад 
наговорити људе, или Бога? Или да траже да се задовољи људе? Јер 
ако и даље задовољни људи, ја не бих био слуга Христов. (Галатима 1: 
6-10) 

Многи неће научити поруку еванђеља краљевства, јер се разликује од многих 
традиција и склоности људи. Исус поново долази да влада на Земљи (Лк 19: 
11-12; Матеј 6:10; Откривење 5: 9-10; 20: 4-6) и да ће донети награду за 
својим светима са њим (Исаија 40 : 10; 62:11).  

На жалост, уместо да наставе оно што је Исус учио о јеванђеље о царству, 
многи уместо углавном уче о њиховој верзији особи Исуса (види 
брошури Јеванђеље о Царству Божјем). Неки погрешно промовишу идеју да 
међународна сарадња ће довести до мира и просперитета на zemlji.  

Осим тога, многи говоре људима да се окрене верзији "Мари'-и то је лажна 
јеванђеље (Галатима 1: 6-9). Библија учи да се окренемо Богу (Јоил 2:13; Дела 



26:20), а историја црква нам показује да су рани хришћани нису окренути ни 
обожавати Исусова мајка Мери (види брошури наставак историји Црква 
Божија). 

 

Да ли је истинита Црква Требало би да Велики? 

 

Римокатоличка црква је највећа црква са тврдили везе са 
хришћанством. Иако се понекад не односи на себи као "Цркве Божије," јесте 
његова величина доказ да је истинита Црква Божија? 

Или може да мала група и / или скуп релативно мале групе заправо бити 
наставак истинске цркве? 

У 21. веку, да Исусова истинита црква бити презрен од света или да буде 
главни играч високо укључен у политичкој сцени у свету? 

Па, Исус и апостоли учили да ће истинита црква буде мала: 

Не бој се, мало стадо, јер би воља вашег Оца да вам да царство. (Лука 
12:32) 

Исаија и виче о Израелу: "Иако је број синовима Израиљевим бити као 
песка у мору, Остатак ће бити сачуван 28 Јер Он ће завршити посао и 
скратити у праведности, јер ће Господ учинити. кратак рад на земљи 
(Римљанима 9: 27-28). 

Чак и тако онда, у садашње време постоји Остатак према избору 
милости. (Римљанима 11: 5) 

Исус посебно учио да само неколицина ће наћи пут до вечног живота у овом 
добу јер би највише иде на широк пут који води у пропаст (Матеј 7: 13-14; 
20:16). Он је такође учио да ће многи тражити да уђу, али га наћи (Лука 
13:24). 

Ако би веома мало тело верника, да је прави и највернији црква, то нема 
смисла да Бог се углавном ради кроз релативно мало у црквеном 
добу? Већина хришћана очигледно сумњам у ту чињеницу. 



Као пророковао, многи су превидели како Бог ради (Захарија 4: 6-9; Јован 
6:44) и "презрео дан малих ствари" (Захарија 4:10). 

 

Може ли истинита Црква остане у једном граду? 

 

Да ли је седиште праве хришћанске цркве да остану у једном граду, као што 
су Рим или Константинопољ? Више милиони изгледа да је тако. 

Ипак, према апостола Павла, то је било немогуће. Обратите пажњу шта је 
написао (један протестантски и два католичка преводи Писма су приказани 
испод): 

 

Јер овде немамо сталну града, него тражимо онај да дође. (Јеврејима 
13:14, ВБСР) 

За немамо овде стално град: али тражимо оно што ће доћи (Јеврејима 
13:14, Библе НТ). 

Не постоји стална град за нас овде, ми смо у потрази за оног који тек 
треба да буде. (Јеврејима 13:14, Нови Јерусалим Библија, ЊБ). 

Јасно Павле учи да неће бити стална град за хришћане, до града који ће доћи 
( "Нови Јерусалим" у Откривењу 21: 2). Тако, Павле учи да ниједно људско 
град, укључујући Роме, могло бити град стални пословне зграде за вернике.  

Према Новом завету, истина доктрина (1 Тимотеју 4:16; 2 Тимотхи 3: 14-16; 
Галатима 2: 5; Колошанима 1: 21-23; Јуде 3; Дела 14: 21-22) и братска љубав 
(Филаделпхиа у оригиналном грчком, Јеврејима 13: 1), а не географска 
локација, требало би да се настави. Даљи Црква Божија је наставила са 
оригиналним апостолским учењима и настоји да вежбају Пхиладелпхиан 
љубав. 

Хајде да даље погледамо шта је Исус учио будућег руководство цркве о 
локацији: 



и ти ћеш бити одвратан свим људима за моје име, али да ће истрајати 
до краја, он ће бити спасен 23 А кад вас прогонити у овом граду, побегну 
у другу. (Матеј 10: 22-23, ДРБ) . 

Бићете универзално мрзео због мог имена; али свако ко чврсто стоји на 
крају ће бити спасени 23 Ако вас гоне у једном граду, траже уточиште 
у следећи.; а ако те прогонити у томе, уточиште у другој. У ствари ја вам 
кажем, нећете да оде у круг градовима Израела пред Сина човек 
долази. (Матеј 10: 22-23, ЊБ) 

Хришћани су истрајати и наставити у вери. Исус још није дошао и без обзира 
хришћани су се дешавале у Палестини су јурили кроз свим градовима у том 
географском подручју пошто је Исус изјавио ово (крсташи помогла би 
ово). Стога, Исус је очигледно односи на више градова од оних који су на 
подручју Палестине. (С "на израелске градове" ово укључује племена 
Израела који су се распршили по Јамес 1:. 1 и то не само оне у области 
обично зове Израел или Палестина за хришћани да се склони у)  

Стога, на основу онога што је Исус и апостол Павле учио, цркве који тврде 
стално град са апостолског наслеђа за близу 2.000 година није могао да 
прави хришћанин цркве. Ипак, пошто историја показује да је седиште 
истините Цркве Божије променио током векова од првобитно у Јерусалиму 
(Дела 2) да евентуално у Антиохији (Дела 11:26) у Ефесу на Смирна ка Европи 
(разним градовима) у различитим локацијама у Северној Америци, то је знак 
да је група као што је континуирана crkve Божије (који је тренутно са 
седиштем у пет градова региона Цалифорниа) би могла бити истинита 
хришћанска црква. 

Тако, овај недостатак "сталног град" је такође "доказ" да елиминише тзв 
"апостолски види 'од ових цркава који тврде континуитет више века у Риму, 
Антиохији, Јерусалиму, Александрији, Цариграду, и другде. 

Можда такође треба поменути да је Библија специфично осуђује "велики 
град" који се налази на седам брежуљака-(Откривење 17: 9, 18). Рим и 
Цариград сматрају се "седам-хиллед 'градовима, где је као пет градова 
област у Калифорнији није. 

 

Одмора Вођење је учио и био је да настави 



 

Иако је већина оних који исповедају хришћанство акт као у недељу је дан 
одмора за хришћане, који се нигде учи у Библији. Недеља, сама, ушла у 
номинални хришћански свет преко компромиса са паганским власти и 
паганског сунца год обожавања. 

Стари завет учи да је седми дан субота је знак између Бога и Његовог народа 
(Друга књига Мојсијева 31: 13-18). 

Али шта је са Новог завета? Нови завет јасно показује да је Исус (Лука 4:16, 
21; 6: 6; 13:10), као и апостоли и веран (Дела 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; 
Јеврејима 4: 9-11) држи седми дан Саббатх (који се зове суботе на енглеском 
календарима). 

Иако неки кажу да је овај дан слављења је промењен и није била намењена 
да остане за хришћане, приметили оно што сама Нови завет заправо учи (са 
једним протестантских и два римокатоличке превода на слици испод):  

Остаје, дакле, Саббатх-одмор за народ Божји; 10 за сваког ко улази у 
Божју одмор и одмара од свог рада, баш као и Бог од његове 11.Да, 
дакле, учинити сваки напор да уђе у тај остатак,. тако да нико неће 
пасти након њиховог примера непослушности (Јеврејима 4: 9-11, Нови 
Версион). 

Мора још да се, дакле, седми дан, будите резервисан за Божјег 
народа, 10 јер да уђу у место одмора је да се одмори после посла, као 
што је Бог урадио након његовог. 11 Да, а затим притисните напред да 
уђу ово место одмора, или неки од вас можда копирати овај пример 
одбијања да верујемо и да се изгуби (Јеврејима 4: 9-11, ЊБ). 

. 10 Јер онај који је ушао у његов починак стога постоји оставио 
саббатисме за народ Божји, исто је неудатом одмарао од његових 
радова, као и Бог од његове 11. Да зато пожури да уђу у тај остатак.; да 
не би било човека спадају у исти пример неверицом(Јеврејима 4: 9-
11, Оригинал и Труе Библе Нови Завет Анно Домини 1582). 

Историја показује да је светковање суботе води кроз историју, упркос 
осудама Империал власти и саветима људи. Држање Суботе ширење из 
првобитне цркве у Јерусалиму у Малој Азији, Африци, Европи и Азији у 



првим вековима АД држања суботе је документовано да су се десили током 
векова и дошао до западне хемисфере најкасније до 1600-их година. 

Само црква која је наставио да држи суботу до 21. века могла бити истинита 
црква за народ Божји према Новом завету (Јеврејима 4: 4 приказује овај 
Сабат остатак се односи на седми дан). 

Један од разлога што многи данас не разумеју шта Библија учи о томе да су 
поједини преводиоци намерно погрешно превели Грчки 
изразсаббатисмос (ςαββατισμоς) налази се у Јеврејима 4: 9. Протестантска 
Цроатиан и ВБСР је погрешно преводити баш као и измењену верзију од 
Библе Новог завета, такође познат као Цхаллонер верзију (променило у 
18. веку). Све три погрешно преводити реч као 'остатак' док постоји различит 
грчки термин (транслитератед као катапаусин), преведено као "остатак" у 
Новом завету. Саббатисмос јасно односи на 'Саббатх-одмора "и поштених 
научника ће сви признати да . Због погрешне преводе, већина данас не 
схватају да је седми дан субота је посебно наредио за хришћане у Новом 
завету. 

 

Свети дана и Божји план спасења 

 

У Генесис 1:14, Бог каже да је направио неке светла (као сунце и месец) 
обележавању свете дана / верским празницима (Божја Реч превод), али мало 
који тврде Исуса држати их. 

Божији гозбе и свети зборови су сви наведени у Библији у 23. поглављу књиге 
Мојсијеве. Они су седми дан субота, Пасха, Дани бесквасних хлебова, 
Педесетница, Празник труба, Дан помирења, сеница, а последњи велики 
дан. Док би их многи модерни зову "јеврејски", чињеница је да их је Исус, 
Његови ученици и њихови рани верни следбеници чувају. На тај начин, они 
се чувају они који су у сталном Цркве Божије. Ови библијски свети дани 
указују на првом и другом доласку Исуса и помоћ емисији Божији план 
спасења. 

Многи модерни бих се изненадио да се схвати да рани хришћани очекује да 
скоро сви који су икада живели ће бити спасени и бити део Божјег вечног 
царства. Чак и рани, грчко-римски присталице, као што је Иринеј Лиона, 



Ориген из Александрије, Григорија Ниског, и Амвросије Милана учио бар 
делове те доктрине. 

Један од разлога је ова доктрина је "изгубљено" је да ће мање и мање од 
грчко-Римљана правилно држи библијски празнике, посебно након што су 
променили Пасху у 2. веку. Готово сви свети дани су осудили православни 
епископ Јован Златоусти, цара Теодосија (који је изјавио смртну казну за оне 
који би се усудио и даље држи библијски датум Пасхе), као и да ли је Савет 
Лаодикије крајем 4. века . Изјаве, као и прогона, паганског цара Константина 
раније у том веку, као што су "Хајде да онда немају ништа заједничко са 
гнусних јеврејске гомиле", такође је одиграо улогу.  

Још један разлог за губитак упознат с планом спасења је осуда Оригенисм 
у 5. и 6 века. Док Ориген је имао много мана (чак у своје спасење схватања), 
он укључен у његовом учењу прилику за спасење за оне који не чувају или 
непоправљиво зао у овом добу. Римокатоличка доктрина чистилишту 
изгледа да су усвојени као не-библијског алтернативу негде после Оригенисм 
је осуђен (иако православна и протестанти нису прихватили чистилиште).  

Традиционално, Римска црква и протестантске цркве имају тенденцију да уче 
да је сада једини дан спасења и да све не чувају у овом добу ће вечно горети 
у паклу / Гехенна (мада са садашњим екуменске и медјувјерска покрети 
дешава то може мењају). Православна дуго био резервисан о томе, а 
изјавили су да је Бог могао спасити велики део остатка човечанства у време 
белог трона (види Откривење 20: 11-13), али нису сигурни (Флоровски Г. u 
последњих ствари и последњих догађаја. Ц 1979. Миссионари Летак # Е95х 
Свети Заштита Руска Православна Црква. Лос Ангелес). Један од разлога за 
православне недостатка сигурности је да они не заиста води библијски 
празнике нити разумеју право значење да имају за хришћане. Божја свети 
дани помоћ слика Божја планови за човечности.  

Ми смо у сталном Цркве Божије задрже исте библијске празнике као Исус 
својим ученицима и њиховим верни следбеници, као што су пагани-подручја 
Црква Божија лидера Поликарп из Смирне и Мелитон Сардски води.  

Вођење библијске празнике подсећа праве хришћане Божјег правог плана 
спасења и милости. Даљи Црква Божија разуме како је сваки од светих дана 
повезати се са Божјег плана спасења (види брошури Ако сте приметили 
Божјег светог дана или демонским Холидаис?) 



Библија јасно учи да је Исус Христ био Пасха јагње жртвовали за нас и да смо 
се задржати тај Празник са погачом (1 Коринћанима 5: 7-8). Дани бесквасни 
хлеб помоћ слици коју смо ми да се трудимо да стави грех и лицемерје из 
наших живота (Мт 16: 6-12; 23:28). 

Чак и грчко-римски цркве признају да Педесетница, познат и као празник 
недеља (Мојсијева 23: 15-16) и на дан првина (Број 28:26) у Старом завету, 
имао Цхристиан значај. Идеја хришћана који су били првина је потврђено у 
Новом завету (Џејмс 1:18). У старом Израелу, дошло је до мањег жетва у 
пролеће и већи жетва у јесен. Спринг Свети Дан Педесетнице, када се 
правилно схваћена, помаже слику да Бог позива само неки сада за спасење 
(Јован 6:44; 1 Коринћанима 1:26; Римљанима 11:15) у већем жетва доћи 
касније (Јован 7: 37- 38). 

У принципу, грчко-римски цркве не води библијске празнике који се јављају у 
јесен. Ако јесу, они могу боље схватити да је Празник труба слика Божја 
долази кажњавање интервенције на земљи и повратак Исуса Христа преко 
седам труба Откривења поглавља 8 и 9 и 11: 15-19. Док грчко-римски цркве 
углавном слажу да трубе у Откривењу има везе са тим стварима (неки виде 
ове трубе као алегоријски), не виде разлог да посматра библијски Празник 
труба. 

Следећег Пад свети дан је Дан помирења. У Старом завету, овај дан укључен 
церемонији којој је Азазел коза послао у пустињу (Мојсијева 16: 1-10), а 
хришћани видели ово слање Азазел козе даље слика времена у току 
миленијума, када ће Сотона бити везан за хиљаду година у бездана 
(Откривење 20: 1-4). То значи да неће бити у стању да искуша и превари 
током тог времена. 

Празник сеница осликава духовну и материјалну богатство које ће се десити 
током хикадугоди владавине Исуса Христа, када ће људи држе Божје законе, 
без Сотониним обмане (Откривење 20: 1-6). Ово је у супротности са оним што 
се дешава сада у свету преварени од Сотоне (Откривење 12: 9). Сатанска 
превара је део тога већина оних који исповедају хришћанство су заведени 
лажним министара (2 Коринћанима 11: 14-15). 

Последњи од библијских светих дана (Мојсијева 23: 36б) се често назива у 
Црква Божија круговима као последњег великог дана. Приметите шта је Исус 
учио на њему: 



Последњег дана, тај велики дан празника, Исус стаде и повика, 
говорећи: "Ако је ко жедан, нека дође к мени и пије. 38 Онај који верује 
у мене, као што каже Свето писмо, из његовог срца ће потећи реке 
живе воде. " (Јован 7: 37-38) 

То је са испуњавањем од последњих великих дан када ће сви који нису 
имали прилику за спасење заиста имају ту могућност, и готово сви ће 
прихватити ту понуду. 

Скоро сви људи који су икада живели ће бити сачуван! 

Библијска истина је да, због Божије љубави, Исус је дошао да ДИЕ ЗА СВЕ: 

Јер Бог је тако заволео свет да је дао свог зачне само Сина, да нико ко 
верује у Њега не погине, него да има живот вечни. 17 Јер Бог није 
послао свог Сина у свет да суди свету, него да се свет кроз њега могло 
бити спасени. (Јован 3: 16-17) 

Дакле, да ли је љубав Бог пошаље свог Сина да умре за релативно малом 
броју или света? 

Протестанти, који често цитирају Јован 3:16, имају тенденцију да уче да  би се 
свет бити спасен, али да ће велика већина који је икада живео пате у агонији 
заувек. Да ли је то врста плана спасења да Бог који је свезнајући и љубав ће 
смислити? Библија подржава идеју да се сви могу сада сачуван? Ако не, није 
то фер? 

Пошто је Бог свезнајући и свемогућ и љубав (1 Јованова 4: 8,16), би Бог 
највише предодређен који је икада живео на вечне муке? 

Не. 

Свакако је Бог довољно мудар да имају план који заправо ради.  

Римљанима 9: 14-15 каже: 

"Шта ћемо дакле, рећи? Да ли у Бога има неправде? Наравно да не! 15 

Јер Он каже Мојсију:" Ја ћу имати милости према кога ћу имати милости, 
и ја ћу се смиловати на кога ћу се смиловати. " 

Знамо да је Бог изабрао део Израела у Старом завету за спасење у овом 
добу, и мало, ако их има, остали. Ако би то било све, како је то љубав? 



Библија учи да многи су намерно ослепео у овом добу (Јохн 12: 37-40). Они 
који су заслепљени у овом узрасту још увек имају прилику (Јн 9:41, Исаија 42: 
16-18). Приметити такође: 

Поново ћу направити диван посао Међу овим људима ... 24 То је ко 
погрешно у духу ће доћи до разумевања, и они који су се жалили ће 
научити доктрину. (Исаија 29: 14,24) 

Нема пристрасности са Богом (Римљанима 2:11). Ту ће бити прилика за све 
као "свих крајева земље треба да виде спасење Бога нашега" (Исаија 52:10). 

Постоји само једно име под небом којим људи могу бити спасени (Дела 4:12) 
и да је Исус Христ (Дела 4:10). Будући да је већина човечанства никада није 
чуо истину о Исусу, и "свако тело ће видети спасење Божије" (Лк 3: 6), биће 
прилика за све да се постигне спасење (Исаија 52:10, 56: 1) -еитхер у овом 
добу или добу доћи (Мт 12: 31-32; Лука 13: 29- 30). Та будућност старост 
долази након другог васкрсења (као прави хришћани у то време се подигао 
на првом васкрсењу по Откривењу 20: 5-6) и обухвата време од белог трона 
(Откривење 20: 11-12). Исаија (Исаија 65:20), као и римски и православна и 
свеобухватна светац Иринеј, научио је да ће ова година да се дуго око 
стотину година. 

Нови завет показује да је апостол Павле посматра библијске празнике (нпр 
Дела 18:21, 20: 6,16, 27: 9; 1 Коринћанима 5: 7-8). Павле осудио укључује 
паганске праксе са библијским обреда (1 Коринћанима 10: 20-23). Павле је 
изјавио пред крај свог живота који је задржао све праксе Јевреји потребне да 
би (Дела 28: 17-19). То би морао да обухвати све свете дане наведене у 
Трећој књизи Мојсијевој 23. 

По правилу, у грчко-римски цркве не прате Апостол Павле је упозорење да га 
имитира како је имитирао Христа (1 Коринћанима 11: 1), а они не воде све 
библијске празнике. 

Уместо тога, грчко-римски цркве цувају дана посвећених различитим 
паганским божанствима (Сатурн, Митра, Пан, Иштар, Диана, Стренуа, Јанус, 
итд) "репацкагед" са спољашње ношњи тврди да је хришћанин. Чињенице 
историје доказују да ране прави хришћани не води Божић, недеља, дан 
заљубљених, Ускрс, Вазнесења Богородице, итд 



Да ли би се истински хришћанска црква компромис са паганизма? Ако не, 
зашто већина мисли да компромитује групе представљају истина 
хришћанства? Да ли би такозване хришћанске групе прате праксу оно што је 
Исус и апостоли урадио? 

Свакако не оне грчко-римским-протестантска. Ни друге групе као што Цркве 
Исуса Христа светаца последњих Даи Саинтс (који сте додали додатне књиге 
у Библији), баптисти (који тврде да претходи реформација, али деле много 
јеретичких доктрина са протестантима), Месијанског Јевреја (који предају 
традицију људи сличних онима Исус је осудио у Марку 7: 6-13), и Јеховиних 
сведока (који поричу božanstvo Исуса Христа). 

То је само суботари Црква Божија групе које држе Празнике који могу да 
почну да с правом тврде да се боре за оригинални вере и може се сматрати 
"Пхиладелпхиан хришћани" у овом тренутку. 

 

Отпор и осуђује Васељенске и медјувјерска Мовементс 

 

Многи религиозни и политички лидери у 21. веку се промовише екуменске и 
међуверске покрете. Екуменски покрет покушава да сматра да све п 
рофессед хришћанске вере су једнаки пред Богом, ипак је Библија упозорава 
на лажне министре (2 Коринћанима 11: 14-15) и лажна "Мистерија 
вавилонски" вера која укључује политичке лидере на свету (Откривење 17 : 1-
9). Исус није дошао да би међународна јединство у овим годинама, али 
Дивисион (Луке 12:51). Хришћани су да побегну од пророковао Бабилон 
(Захарија 2; 6-7; Откривење 18: 4) и да Чист од света (Џејмс 1:27).  

Све више и више лидери су такође промовише екуменизам, укључујући и ово 
је међуверски јединство, која у суштини покушава да имплицира да су све 
религије су једнаки пред Богом. То је ноторна неистина, јер је само кроз име 
Исуса да било који може бити сачуван (Дела 4: 10-12).Угрожавања доктрине, 
итд ради јединства је варљива и погрешно: Проклет је онај који ради дјело 
Господње лажно (Јеремија 48:10). 

Не изгледају оне промовисање екуменски / међуверски вјерско јединство да 
схвате да су и Стари и Нови завет учи да прави јединство вере не дешава тек 
после Исус се враћа: 



док сви не дођемо до јединства вере и познања Сина Божијег, до 
савршеног човека, у меру раста висине од пуноће Христове. (Ефесцима 
4:13) 

"Синг и радујте се, ЋЕРКЕ сионска! Јер, гле, ја долазим и ја ћу боравити 
у својој средини", каже Господ. 11 "Многи народи ће се придружити 
Господу у тај дан, а они ће постати Моји људи. и ја ћу боравити у својој 
средини Онда ће знати да је Господ над војскама послао Ме то you12 и 
Господ ће се поседовање Јудин као своју баштину у Светој земљи, и да 
ће поново изабрати Јерусалим (Захарија 2...: 10-12) 

Приметити постоји једна права вера: 

Постоји једно тело и један Дух, као што сте и позвани у једном наду 
свог позива; 5 један Господ, једна вера, једно крштење; 6 Један Бог и 
Отац свих, који је над свима, и кроз све, и у свима вама. (Ефесцима 4: 4-
6) 

То једна вера је истинита Црква Божија хришћанска вера, а не неки 
компромис, Међуверска, екуменска, вавилонски бућкуриш (Откривење 17) 
да ће Исус уништити (види Откривење 19). 

Што се тиче прави хришћанин јединство, Библија показује да ће бити поделе 
у Цркви Божијој (види Откривење 2 и 3) све док Исус не врати. 

Док смо у сталном Цркве Божије верују да треба да постоје добре односе 
међу свим што је више могуће (види Римљанима 12:18), то не значи да 
узмемо у обзир све религије као еквивалент истините Цркве Божије, прави 
Хришћанска вера. Ми такође прате Исусов пример и да ће оптужује оне који 
се ослањају више на традицију од Библија (Марко 7: 9-13). 

 

Знаци, докази, анд Цлуес 

 

Све у свему, овде је списак знакова, доказа и индиција да се идентификује 
прави хришћанску цркву као тим: 

1. Ставља реч Божју изнад традиција мушкараца и стога није додао 
доктрине које се противе Библији (Мт 15: 3- 9). 



2. Користи библијски назив "Црква Божија" (нпр Дела 20:28; 1 Тимотеју 
3: 5). 

3. тврди искрено за оригиналне вере (Јуде 3), чак и под претњом 
прогона (нпр Дела 5: 27-32). 

4. вуче своје библијске доктрине кроз историју (цф. 1 Јохн 2: 6).  

5. Кеепс Пасху 14. нисана (Трећа Мојсијева 23: 5; Маттхев 26:18). 

6. Да ли је познато које књиге су део Библије од времена апостола 
Јована (упор 2 Тимотеју 3: 16-17; Откривење 1: 9-19; 22: 18-19; Исаија 
8:16). 

7. Предаје истину о Божанства (Римљанима 1:20; Колошанима 2: 2,9). 

8. Предаје и чува љубавне Божје законе (1 Јованова 2: 4). 

9. противи учешће у телесном рат у овом свету (Јован 18:36; Луке 3:14). 

10. Да ли је био прогоњен, али никад физички прогонитељ (Јован 15: 
20-21; упореди 18:36). 

11. Није усвојен спољашње замке паганизма у смислу црквене хаљине 
или зграда (види Деутерономи 12: 29-30). 

12. проповеда пуну јеванђеље о царству (Матеј 24:14; 28: 19-20). 

13. Да ли је "мало стадо" (Лк 12:32; Римљанима 11: 5; види Откривење 
14: 1-9). 

14. Трагови своју физичку локацију кроз више олова градовима 
(Јеврејима 13:14) и седам цркава Откривење поглавља 2 & 3.  

15. Да ли је знак библијског суботе (Изл 31:13; Јеврејима 4: 9). 

16. Разуме Божији план спасења кроз Исуса Христа као на слици преко 
светих дана (1 Коринћанима 5: 7-8; Џејмс 1:18) 

17. Учи против посматрања паганских празника (1 Коринћанима 10: 20-
22). 

18. Неће усклади са последње време екуменског Вавилон (Откривење 
13: 4-10; 18: 4) 



Само суботари Цхурцх оф Год групе испуњава све ове критеријуме. У Грецо- 
Роман цркве не истински разумети Бога или Божји план нити они 
представљају праву хришћанску цркву. 

 

3. Шта се десило током Новог завета? 

 

Осим ове уводном курзивом и става затварања у курзивом, ово поглавље је 
написао покојни бивше цркве Бог писца др Херман Хоех и објављен је 1985. 
др Хоех даје свој ставове о шта се десило са правом хришћанској цркви у 
Новом завету пута и успон на неверних цркве често позивајући се на КЈВ. 

Христ је рекао, "Ја ћу градити Цркву" (Матеј 16:18). Урадио је изградити га - 
једна Црква, добила задатак да проповеда и објављује Његово Јеванђеље - 
саму поруку је донео од Бога - по целом свету. 

Али шта ћемо данас наћи? Стотине разних међусобно супротстављених 
цркава, сви основао људи, свака исповеда да учи истину, али противречи и 
не слаже се са свим осталим. 

 

Црква у пророчанству 

 

Док већина људи данас претпоставити да је истинита Црква нагло да расте 
велики, како би постала моћна организација, са снажним утицајем на свет, 
чинећи овај бољи свет, постаје стабилизацију утицаја светске цивилизације, 
заправо Христ основао Своју Цркву за не што је сврха. У завршној молитви за 
Његову једне Цркве, Исус се молио: 

. "Молим се за њих не моли за свет ... Оче свети, сачувај их у Ваше име оних 
које сте дали ме, да буду једно као што смо ми ... Ја сам им дао твоју реч, и 
свет их је мрзео зато што нису од света, као што ни ја нисам од света. ne 
молим да треба да их изведу из света, али да треба да их сачуваш од зла. oni 
нису свет, као што не од света ам "(Јован 17: 9-16). 



Они Његове Цркве су описани као странци и странци на овом свету - 
посланици за Христа - који је стран овом свету - али никада нису били на 
свету. 

Ова истинита Црква Божија требала је да буде прогањан - разбацане. "Ако су 
прогонили Ме, они ће вас прогоне", рекао је Исус својим ученицима (Јован 
15:20). "Сви који хоће да живе побожно у Христу Исусу ће гоњени" (ИИ 
Тимотеју 3:12). 

У ноћи Исус је одузето да буде разапет, Он је рекао, "Писано је: 'Ја ћу 
ударити пастира, и овце ће се расути'" (Марко 14:27). Након што је, Пастир, 
распет, "овце" - Његова Црква - требало је да постане раштркано. 

Претходно је исте вечери, Исус је рекао својим ученицима: "Ви ћете бити 
расути" (Јован 16:32). 

Овај прогон и расејања почела рано. Обавештење Дела 8: 1: ". У то време 
велики прогон настали против цркве у Јерусалиму, и сви су били расути 
широм региона Јудеји и Самарији, осим апостола" 

У Библији не постоји пророчанство да једина истинита Црква треба да 
постане велика и моћна и утицајна у овом свету. Уместо тога, Исус ју је назвао 
"мало стадо" (Лк 12:32). Презире, прогања, расуте по свету - одвојен од света 
... 

Нисте прочитали много о историји те цркве. Чак ни историчари нису знали 
где да траже истините Цркве - јер они не знају шта је истинита Црква. 

 

Велика већина преварени 

 

С друге стране, у свету, сва библијска пророчанства предсказују отпада, 
обмане и подела. 

Исус је предсказао први догађај да дође на свет - велики Децептион - 
врхунац у нашој скорој будућности, у велике невоље. 

"Пазите," Он је рекао, "да вас ко не превари За многе ће доћи у име моје 
говорећи: Ја сам Христос, и да превари многе." (Матеј 24: 4-5, овлашћени 
верзија). 



Приметити пажљиво: Није било мало оних који су требали бити преварени, 
али многи. То је мало који су да постану прави Хришћани! 

Исус ову исту ситуацију када је рекао: "широка врата и широк је пут који води 
у пропаст, а има и много оних који иду у по томе, јер уска врата и тежак је пут 
који води у живот, и. мало ко га наћи "(Матеј 7: 13-14). 

То није оно што је свет верује, зар не? Вероватно то није оно што сте чули и 
дошли да преузму. Али, то је оно што је Христос рекао. Како обманут овај 
свет постао! 

Сотона је описан у Библији као бог овог света. Он се појављује, не као ђаво, 
већ као бога - као анђео светлости. А у Откривењу 12: 9, читате "сотона, који 
вара цео свет." 

Да, многи ће доћи у Исусово име, прокламују да је Исус Христос - да, 
проповедајући Христа на свету. А ипак, не схватајући, обмањује свет. 

 

Апостоли знао шта ће се догодити 

 

Апостоли, упутио директно од Исуса Христа, упозорио цркву о одласку из 
вере да ће почети да се јављају на крају свог министарства.  

Једва 20 година након распећа Исуса, апостола Павла, у једној од својих 
првих надахнутих писама, упозорава хришћане да не буду заведени лажним 
проповедима или лажним посланицама које су наводно да се од апостола: 
"Да вас нико не превари ни на који начин ; за тај дан [у време божанске 
интервенције у људским пословима, када ће Исус Христ вратити да влада 
народима] неће доћи уколико пада далеко на првом месту "(Друга 
Солуњанима 2: 3). 

У Делима 20: 29-30, учитељ незнабожаца, објашњава како ће започети отпад 
од истине. Он је окупио старешине (свештенике) Цркве у Ефесу да им достави 
коначну поруку о њихову одговорност према локалним црквама. "За", рекао 
је Павле, "Знам то, да након мог одласка ће доћи дивљи вукови међу вас, 
неће штедети стада. Такође, међу собом људи ће устати, говорити наопаке 
ствари." Зашто? "Да би одвукли ученике за собом." Да стекну личне 
следбенике за себе. Да оснују нове конфесије! 



Да ли схватате у потпуности значај ових два стиха? Старешине или 
проповедници посебно су се окупили јер одмах после би Павле напустити 
Ефес, доћи ће унутар локалних црквених заједница лажни свештеници, вуци 
у јагњећој кожи, да се направи плен хришћана. Па чак и од већ оних старијих 
у црквама неки ће изопачити Исусову доктрину да осигура након сами за 
себе. 

У налаже Еванђелист Тимотеја, Павле му је наложио да "убеди, запрети, 
опомене, са свим стрпљивост и наставе За време ће доћи када неће 
подносити здраве науке, већ у складу са својим жељама." - Желе да раде оно 
што хоће - "... они ће натрпати за самих наставника" - охрабри министре који 
ће проповедати оно што они желе да чују - "и они ће се окренути своје уши 
од истине, и да се у страну окренуо басне" (Тимотеју 4: 2 -4). То је било у 
време апостола и јеванђелиста. Многи који фелловсхиппед у локалним 
црквама у раној Цркви, након отприлике две генерације, није подносити 
здраве науке, јер они нису заиста покајали и зато никада није примио Светог 
Духа. Они фолловедтеацхерс који, због новца, задовољан своје жеље 
проповедајући Фаблес - на примамљиве бајке мистицизма и обожавање 
сунца који су прождиру Римско царство. 

Када Павле написао своју друго писмо на Солуњанима Гентиле-борн, он их је 
упутство о "тајни безакоња" који "неће ли већ раде" (Друга Солуњанима 2: 7, 
А.В.). Напомена: Учења безакоња били на раду у Павлово време. Римски свет 
је испуњен мистерија религије која је произашла из старих сунце обожавају 
мистерије. 

Многи од њих је утврдио да укључивањем Исусово име њиховог следеће 
повећан. 

Јуде морао је у свом писму, односно упозорење да сваки хришћанин треба 
"борити искрено за веру која је једном заувек предана светима. За неки 
људи су увукла у незапажено, који су давно су обележени за овај суд, 
безбожних људи, који окрените благодат Бога нашега у разузданости и 
негирају јединог господара и Господа нашега Исуса Христа .... То су чулне 
људи који узрокују поделе и немају Духа "(Јуда 3-4, 19). Они уче покајања, а 
не покајање. 

Јуда каже да су ови проповедници одвојен своје следбенике од тела 
верника. 



У време када Јован написао своје посланице, он је имао ту тужну поруку да 
се укључе о онима који на први увукла у незапажено: "Они су изашли од нас, 
али они нису били од нас, јер ако су били од нас, остали би код нас, али су 
изашли да би могли да се јави, да ниједан од њих није нас "(Прва Јованова 
2:19). 

Иако су ови бројним превараната, тзв гностици, напустили истиниту Цркву, 
цртање далеко ученике за собом, њихов следећи није трајала дуже од 
неколико векова. 

Било је, међутим, још опаснији отпад који се инфилтрирали у истиниту Цркву. 

 

Прави хришћани истерани 

 

Петар упозорава цркве да су многи би се преварили. Било је лажни учитељи 
међу хришћанима који ће донети у јереси ", и многи ће следити своје 
деструктивне начине, због којих начин истине ће бити хули" (Друга Петрова 
2: 2). 

Писма Павла су твистед дати другачије значење него што је предвиђено 
(Друга Петрова 3: 15-16). Али, уместо да напусти локалне конгрегације и 
формирање своје секте, као што су други урадили на први поглед, ови лажни 
проповедници остала у црквама и убрзо почео да избаце праве хришћане.  

У писму апостола Јована Гају, читамо:. "Писао сам у цркву, али Диотрепхес, 
који воли да превласти међу њима, не прима нас Дакле, ако дођем, ја ћу 
позвати на памет његова дела што чини, пратинг против нас злим речима. i 
не задовољава да, он сам не прима браће, а забрањује онима који желе да, 
доводећи их у из цркве "(ИИИ Јован 9-10). 

Истинити хришћани, који су сами сачињавали истиниту Цркву, су се избаци из 
видљивих, организованих конгрегација! 

Ово су били разбацани они од којих је Јован рекао, "Зато свет нас не зна" (Јн 
3: 1). 

Име Цхристиан је сноси далеко од лидера који увукла у заједништво Цркве 
Божије, заробљен локалне конгрегације и, у име Христа, преварио многе у 



следећи 'своје лажне учења, као да је Христово Јеванђеље. (Гоод Невс 
магазин Хоех Х Зашто толико много вероисповести., Мај 1985) 

За више на раздвајање између правих хришћана и других који нису били 
истински веран, погледајте брошури "континуирану Историја Цркве 
Божје." 

 

4. Који Црква Божја је највернији? 

 

Будући да је Црква Божја је права хришћанска црква, су све такве групе 
исте? Постоје десетине група тврде да су Црква Божија (укључујући, чак, 
Римска црква) и многи од њих тврде да најбоље представљају 
Пхиладелпхиан остатак Цркве Божије. 

Како би требало да се бавите одлучивања који? Да ли постоје докази, 
трагови, и знаци да вам помогне? 

Свакако постоје. 

И док Бог позива људе (Јован 6:44), Он је даје им могућност да се направи 
избор. И избор правог Црква Божија је веома важно. То је нешто што сам 
научила из искуства. 

 

neki Позадина 

 

У мојим касним тинејџерским, схватио сам да је право име истините Цркве је 
"Црква Божја", као и неколико других доказа, трагова и знакова у овој 
брошури. У року од неколико недеља креће из куће мојих родитеља, 
случајно сам да видим листић који наведен на место одржавања "Црква 
Бога" сервиса, који је одржан у суботу. 

Дакле, да субота сам присуствовао шта сам веровао ће бити истинита Црква 
Божија сервиса. Уместо тога, након отприлике мозда 100-време је пастор рекао: 
"Исус" узалуд (бесмислена) понављања, схватио сам да то никако не може 



бити библијски и истинита Црква Божија (види Матеј 6: 7), па сам изашао 
службе. 

Од тада, схватио сам да је важно да изаберете исправан "Црква Божја" на 
заједништво и подршку. 

Након сазнања више о томе цркава у поглављима 2 и 3 Откривења, ја такође 
закључили да би најисправније Црква Божија буде везан за Цркву Божију у 
Филаделфији који се говори у Откривењу 3: 7-13. 

 

Пхиладелпхиан Дреамс анд Веровања 

 

Разни теолози су одржали на позицију да су цркве наведени у прва три 
поглавља Откривења представљени не само праве цркве, али и кратак 
преглед седам "ера" у историји истините Цркве од времена апостола Јована у 
повратку Исус Христ. Најверније тих цркава на крају, према Исусовим речима, 
био је Филаделфија део. 

Пхиладелпхиа доба веровало неки да су почели 1933. под вођством људског 
покојног Херберт В. Армстронг (за више детаља о историји, погледајте 
брошури Даљи Историја Цркве Божије) и да је превласт завршила у близини 
време његове смрти 1986. Према Библији, међутим, остатак тог 
Пхиладелпхиа цркве и даље потребна да постоји до краја црквеног доба 
(види Јеврејима 13: 1; Откривење 3: 10-11). 

Формирање Радио Цркве Божије (који је касније преименован у Ворлдвиде 
Црква Божија) и почетка Пхиладелпхиа ери Цркве Божије је претходила 
проглашења сан два дела која Херберт Армстронг верује Бог дао своју жену и 
да је накнадно потврђен (аутобиографија Херберт В. Армстронг, 1973, стр. 
187,193-194). Веровао је испунио оно што би био први део тог сна (Армстронг 
ХВ. Браће и сарадник писмо, 28. новембра 1956). 

Слично томе, формирање континуираног Цркве Божије је претходила снова 
(два Боб Тхиел и још да Фесилафаи ФИСО Леаана) који су касније 
потврдили. Такође смо испуњавање други део Лома Армстронг проглашење 
сна. Ниједна друга истина ЦОГ група која тврди да води остатак у 
Филаделфији дела ЦОГ је направио те тврдње, упркос чињеници да су снови 
обећао да ће бити поклон Духа у последњим данима по Дела 2: 17-18 



(за . детаљи, погледајте наставља историја crkve Божије) Многи Лаодицеанс 
понашају као стари садукеја и неће прихватити како Бог ради (Марко 12: 23-
32). 

У свом октобар 1979. Плаин Трутх чланку под насловом 7 Докази о Божје 
истините Цркве, покојни Херберт В. Армстронг је наведено седам доказа да 
је он осетио Филаделфија део истините Цркве Божије би. Међу њима су 
знајући / настава 1) Ко и шта је Бог ?, 2) Влада Бога и стварање Свете и 
праведан карактер, 3) Ко је и шта је човек ?, 4) Истина о Израелу, 5) истинитог 
јеванђеља, 6) Шта и зашто Црква ?, и 7) Приоритет наставу владавине 
Царства Божијег. Сматрао је да је, након тога, широм света Црква Божија 
имали сви они. Ми смо у сталном Цркве Божије тако добро. 

 

Конкретно у вези са онима које научити: 

1) Став да рани хришћани су на Божанства, 

2) Влада Бога (хијерархијске са Оцем као највиши у власти и послује 
под његовом воле закона) и његов циљ развоја праведан карактер 
(Римљанима 5: 4; Матеј 5:48) уз доктриналне помоћ своје службе 
(Ефесцима 4: 11-16), 

3) да је Бог намерно створио људе физички (Генесис 2: 7) и да су он 
назива (Јован 6:44) могу да постану духовне (1 Коринћанима 15: 45-48) 
у породици Бога (Ефесцима 3: 14-19) , 

4) Идентитет савременог Израела и како да повезује са пророчанства 
(види Генесис 48, 49; 1 Кингс 12: 19-20; Јамес 1: 1; Јеремије 30: 7; 
Даниел 11:39), 

5) Христово јеванђеље о царству (Марко 1: 14-15; Дела 1: 1-3), 

6) да је црква ради Божије дело (Матеј 24:14; 28: 19-20; Јован 6:29; 
Откривење 3: 7-13; 1 Коринћанима 12: 1-31; 16: 9; 2 Коринћанима 6: 14-
18; Ефесцима 5: 25-32) у истини (Псалам 33: 4; Исаија 61: 8, Јован 17:17, 
2 Тимотеју 2:15), 

7) Одговарајући приоритет проглашењу јеванђеље о царству на свету 
за сведочанство (Матеј 24:14) и ускоро долази Милленниум 



(Откривење 20 на: 4), док је настава следбенике све што је Исус 
заповедио (Матеј 28:19 -20). 

Напомена: Након смрти Херберт Армстронг, његов људски наследник 
ступио на отпадништво и одрекао највећи део јединственог Црква Божија 
доктрина. Истинита црква наставила као Многи су отишли да 
организација и многе друге организације су од формиран. Отпад се десило 
са Новог завета (нпр 1 Јохн 2: 18-19) и један од разлога зашто 
проналажење правог хришћанина црквену историју може бити тешко.  

Док су многи Цркве Божије група има лидере који тврде већину или све од 
тих седам тачака, скоро сви су успели да заиста практикују Херберт 
Армстронг је бодова 2, 6, и 7, и да погрешно неки од других. Најмање једна 
група која верује да је лидер у 6 и 7 изнад, свесно и намерно, учинила да 
проглашење са материјалима је знао садржаним доктрини грешке које нису 
истина. То спремност да шире лажну поруку показује да они не води у 
завршну фазу рада Бога рада Бога мора да се уради у истини по Псалам 33: 
4. Господ је рекао, "Ја ћу усмеравају свој рад у истини" (Исаија 61: 8), и оне 
који свесно објавити и дистрибуирати доктрини грешке очигледно не 
прихватају Јахви правац. 

Многе друге групе попуст поена 6 и 7. Ипак, овде је такође нешто што 
Херберт В. Армстронг је написао у вези са тачке 6 и делове тачки 7:  

У Матеју 28: 19-20, Божији поредак 1) го и проповеда Јеванђеље 
(упоредити са Марковом верзији, истим речима Исуса, Марк 16:15); 2) 
крстити оне који се покају и верују; А након тога, 3) научити их да држе 
заповести "(аутобиографија Херберт В. Армстронг, стр. 523). 

Сврха цркве, 1) проглашењу долази царство Божије у свету и 2) хранити 
стадо. 

Је "самац" - "индивидуум хришћанин", који жели да се попне у царство 
на неки други начин него од Христа и себи пут кроз његове цркве - се 
не обучена у Христовој НАЧИНУ тренинга, да влада и владати са 
Христом у свом краљевству! (Мистери оф тхе Агес, п.270). 

Херберт Армстронг такође уче, "са модерним објектима за масовне 
комуникације - штампарске машине, радија, телевизије, чак и телефон од 
којих је један у било ком делу света може достићи још један у року од 



неколико минута или мање - може да достигне више људи далеко од свих 
апостола првог века у комбинацији "(7 Доказ Божје истините crkve, део 
6. Чист Истина, август 1979). 

Ми смо у сталном Цркве Божије, користе 21. методе века за масовне 
комуникације, укључујући штампарије, радио, ИоуТубе телевизије, телефона, 
и наравно интернета, који чак може бити брже од облика масовне 
комуникације које Херберт Армстронг користи . Постигли смо више милионе 
јеванђеља царства и имају тип проглашења и пророчких истина да је Исус 
рекао би требало да буде критеријум за знају прави од лажног у Матеј 7: 15-
18. 

Што се тиче доктриналних истина, Херберт Армстронг је написао: "Најмање 
18 основних и суштинских истина је враћена истините Цркве од" тхе иеар 
1933 (Мистери оф тхе Агес, 1985). Сви ти "обновљене истине" су у 
званичном саопштењу вјеровања на сталну Цркве Божије(доступан онлајн 
на ввв.ццог.орг). То није случај за већину (ако не и сви) из групе чији лидери 
су некада били део старог Ворлдвиде Цркве Божије. Осим тога, већина оних 
који тврде да верују да чак не користите листу да је покојни Херберт В. 
Армстронг је заправо дао (види његове проповеди под називом  мисија 
Пхиладелпхиа цркве доба, с обзиром на Децембер 17, 1983), али уместо тога 
се ослањају на листи припремљеној после његова смрт вође који нису чврсто 
држе за те Пхиладелпхиан учења (Бог вратити тих 18 истине: Како захвалан 
си за њихширом света Новости, 25. августа, 1986). 

Исус је упозорио да Филаделфије на "Држи што имаш, да нико не може узети 
круну" (Откривење 3:11), а то би наизглед треба да обухватидоктрини 
истине које су враћене у Пхиладелпхиа део Цркве Божје. Библија такође 
упозорава да људи који изгледају да су верници ће "отпасти" од истине и док 
што се догодило у прошлости, она ће се поновити у будућности (цф. Даниел 
11: 30-35; 1. Тимотеју 4: 1 ). Неки који су некада тврдили да су Филаделфије 
нису брзо се држе до тог учења ни. 

Већина група са лидерима једном делу старог Ворлдвиде Цркве Божије нису 
постављени јавни проглашење царства Божјег свету као своју истинску 
приоритет (Маттхев 24:14; 28:19), у потпуности не разумеју све од обновљена 
истине, а не вреднује истину довољно; стога су показали да нису имаоци 
онога што се назива "Филаделфија плашт" (руководство орган). У групи са 
наведеном плаштом је такође представљен "жене" Откривење 12: 14-17. 



Књига Јеврејима учи: 

Нека братска љубав наставити. (Јеврејима 13: 1) 

Зашто би то овде? Јер је реч преведена као "братске љубави" је грчка верзија 
речи Филаделфија. Филаделфија је да се настави, чак у овом Лаодикејском 
време, као и да буде присутан (у извесној мери) у историји Цркве 
Божје. Филаделфије су дубоко брижни људи. Филаделфије брига за 
сиромашне и унреацхед. 

Приметити две карактеристике истински верни цркви да је апостол Павле 
писао: 

... Кућа Божија, који је Црква Бога живога, стуб и основ истине. (1 
Тимотеју 3:15) 

Будите вредни да представи врстан Богу, радник који не мора да се 
стиди, с правом дељењем реч истине. (2 Тимотеју 2:15) 

Верни Филаделфија остатак је "жена" у Откривењу 12: 14-16, је група која се 
увек труди да исправно деле (препознају) реч истине и стуб и основ 
истине. Разлог због којег сам морао да оставим пре Црква Божија 
организација је да су у више наврата провалио обећања и такође, свесно и 
намерно, наставио да шаље одштампан информације које су знали да је 
истина (види Јеремија 48:10; Псалам 33: 4 ; Псалам 101: 6-7, Исаија 61: 8) који 
је детаљно на другим местима (нпр ввв.цогвритер.цом). Стога, ово ме је 
убедио да нису могли да најбоље представљају Пхиладелпхиа остатак Цркве 
Божије и не може се користити од Бога (уп Исаија 61: 8, Псалам 101: 7) да 
води напоре да испуни Матеј 24:14 , итд Зато је било неопходно 
за наставак Црква Божија да се формира. 

Што се тиче стуб и темељ истине иде, наставак Црква Божија има већу 
дубину и детаље о историји ране Цркве Божије него било која друга црква 
Бога групе. Ми се граде на темељима Исуса Христа, апостоли и пророци (Еф 
2:20). Ми учимо више од онога што су рани следбеници Исуса научио од 
било ког другог Црква Бога групе. Такође смо тежили да предају све ствари 
Исус је заповедио у нашим проповедима иу медијима (види Матеј 28: 19-
20). Такође, посветити значајну количину нашег дохотка за сиромашне 
(Галатима 2:10). Осим тога, наши пророчки објашњења су дубље, и више 



библијски, него било које друге познате Цркве Божије групе (упор 2 Петар 
1:19). 

 

Шта О Пропхеци? 

 

Је пророчанство важно? 

Сигурно. 

У првом сачуван говор, који се догодио након чудо (Дела 2: 1-11), апостол 
Петар везан новости догађаје у са библијском пророчанству (Дела 2: 14-
40). Делимично зато што су људи свесни догађаја који су Петар разговарали, 
многи обратио пажњу и на хиљаде су претворени (Дела 2:41).  

Док чуда нису претходи већина других снимљених проповеди у Новом 
завету, звучници нису покушати да веже догађаје у пророчанства и другим 
деловима Библије да боље постигну своје публике (нпр Дела 17: 22-31). 

То може бити важно да се схвати да прва порука која је записано да је Исус 
проповедао (јеванђеље о царству у Марк 1:14) и последње поруке Исус дао 
(у књизи Откривења) су пророчки. Разни поруке које је дао (нпр Матеј 24, 
Луке 21) су везани за предстојеће светских догађаја. 

Пророчанство је знак за вернике: 

Тако језици су знак не за вернике, али за неверницима, док 
пророчанство је знак не за невернике, али за вернике. (1 Коринћанима 
14:22, енглески Тестамент) 

Стога језици су за знак, не онима који верују, али то неверницима; али 
Пророковање није за невернике, али за оне који верују (1 
Коринћанима 14:22, ВБСР) 

Библија показује да ће бити различите врсте језика (1 Коринћанима 12:28), а 
наши волонтери преводиоци и остали у сталном Цркве Божије помоћи 
попунити то. Али приметити да пророкује, који укључује правилно објашњава 
пророчанство, треба да буде знак за оне који верују. Ми смо 
у сталном Цркве Божије не разуме и објасни боље многе аспекте 
пророчанства у односу на друге цог групе. 



Да ли то значи да пророчанство је најважнија карактеристика истините 
Цркве? Не, љубав је (види 1 Коринћанима 13: 1,8). 

Ипак, потрага за љубављу је такође повезана с пророчанства у Библији (1 
Коринћанима 14: 1). Они заиста имају љубав према истини ће бити поштеђен 
од неких пророковао догађаја у складу са 2 Солуњанима 2: 9-12. 

Данас, огромне друштвене промене се дешавају. Многи од њих су 
пророковао у Библији. Иако је између можда једна четвртина до трећина 
целој Библији је пророчки, већина група једноставно не разумеју да истина о 
различитим кључним пророчанства у Библији - кључне пророчанстава да је 
Исус позвао своје следбенике на крају да схвате (нпр Матеј 24:15; Марко 
13:14). 

Неки од њих, упркос тврдњама да верујем Библији, или попуст или 
превидети пророчанство. Али то не би требало да буде случај за правих 
хришћана: 

"Погледајте смокву, и све дрвеће. 30 Када су већ пупи, видите и знате 
сами да је лето сада близу. 31 Тако и ви, кад видите ове ствари 
дешавају, знам да је царство Божије близу. 32 Свакако, кажем вам, ова 
генерација ће никако проћи док се све не збуде. 33 Небо и земља ће 
проћи, али моје речи неће никако проћи. 

"Али, пазите да себи, да не би ваша срца не отежају са лумповао, 
пијанства, и брига овог живота, и да Дан хајде ти неочекивано. 35 Јер ће 
доћи као замка на све оне који живе на лицу cela 
земља 36. Гледај дакле, и молите увек да можете бити достојни да 
побегну све те ствари које ће се догодити, и да станете пред Сина 
човечијег. " (Лука 21: 29-36) 

Приметите да је Исус учио да ће Његови следбеници увек мора да обрати 
пажњу на догађаје и пророчанства везана за његов повратак. Исус је у више 
наврата рекао својим следбеницима да гледају на светске догађаје који ће 
испунити пророчанство у другим списима попут Матеја 24:42, 25:13;  Марко 
13: 9,33,34,35,37, и Откривење 3: 3. Исус очекује Његови следбеници да 
гледа. 

Исус је такође учио да је Свети Дух, "Дух истине" ће помоћи верни у 
разумевању сву истину, укључујући пророчким оне:  



Имам још много тога да ти кажем, али не можете носити. Међутим, 
када ... Дух истине, дође, {то} ће вас у сву истину; ... Ће вам рећи ствари 
које ће доћи. (Јован 16: 12-13) 

Имајући Духа Светога и правилно се челу са Светим Духом нам помаже да 
схватимо пророчанство. 

Библија такође учи: 

Не гасите Духа. Не презиру пророчанства. (1. Солуњанима 5: 19-20) 

Ипак, многи, укључујући и оне у разним Цркву Божију групе, чини се да не 
верује да је Божији Дух тренутно ради пророчки сада. Многи су склони да 
презиру библијске пророчанства и, често, њихово правилно објашњење (а).  

Тренутно на овој земљи, Бог има свој верне и истините службеника који су 
тачно писало у последње време пророчке упозорења који треба да иде 
напред сада. 

Библија учи: 

Јер Господ Бог не чини ништа, осим ако Он открива своју тајну својим 
слугама пророцима 8. Лав риче! Ко неће бојати? Господ Бог је 
проговорио! Ко али могу да пророкују? (Амос 3: 7-8). 

Упркос томе, као и Нови завет учење о пророка (нпр Дела 2: 17-20; Ефесцима 
4:11; 1 Коринћанима 14), већина 21. века Цркве Божије група не верујем да 
тренутно има неких пророци и они лоше погрешно разумети кључне 
елементе крај времена библијског пророчанства. 

Осим тога, сви осим једног од Цркве Божије група (ЦЦОГ је један изузетак) 
који не прихватају да Бог има најмање један пророк данас, слушао наводно 
пророчким појединцима који су јасно учи пророчке и доктрини грешке, стога 
су / су лажни пророци. 

 

Даљи Црква Божја је Пхиладелпхиан лидер 

 

Они који желе да буду део највише верног остатка из Филаделфије бих волео 
да будем са црквом Бога групе а то: 



1. Чини проглашењу Јеванђеље о Царству као сведок његов највиши 
приоритет (Матеј 24:14; 28: 19-20). 

2. Подржава сиромашне браће (Галатима 2:10), укључујући удовица и 
сирочади (Јамес 1:27), посебно у сиромашнијим регионима као што 
Африци и Азији. 

3. Заиста практикује библијски управљања (1 Коринћанима 12:28), 
укључујући и Матеј 18: 15-17. 

4. Да ли је проглашење, доктринарних, пророчки, и воли воће Исус је 
говорио о (Јован 7: 16-20; 13:35; Луке 4:18; 14:13; Матеј 24:14; 28: 19-20; 
Ревелатион 3 : 7-13). 

5. упозорава оне који мисле да су они у Цркви да не отпадну (1 
Тимотеју 4: 1). 

6. Да духовне дарове, укључујући и примање снове, у последњим 
данима (Дела 2: 17-18). 

7. разуме историјске и тренутне улоге цркава из Откривења 2 и 3.  

8. Објашњава и разуме библијски пророчанство довољно добро (нпр 
Данијел 11: 29-45; Матеј 24) да знају када да побегне (Матеј 24: 15-20; 
Откривење 3:10, 12: 14-16) пре великих невоља (Матеј 24:21). 

Онај група која најбоље представља остатак Пхиладелпхиа дела Цркве 
Божије (Откривење 3: 7-13) у 21. веку је наставак Црква Божија. 

Исус је упозорио Лаодицеанс да имају млак рад и треба да се покају или да 
се суочи са последицама (Откривење 3: 14-22). На пророчке стране, реалност 
је да Лаодикејском цркве имају различите пророчким неспоразума. 

Пошто Лаодицеанс представљају већину хришћана у време краја (они 
представљају седму цркву или групу цркава у Откривењу 1-3), мора постојати 
разлози да се неће видети све што се дешава пророчки и шта ће стварно 
довести до почетка великих невоља. 

У оквиру Лаодикејском организација које се појављују да буду део Цркве 
Божије, постоји низ пророчких позицијама које се одржавају који ће их 
спречити да знају када ће почети Велике невоље. 



Осамнаест од тих погрешних ставова су наведене у наставку:  

1. Многи Лаодицеан групе званично не учи и / или не верују у идеју 
црквених ера у вези са црквама Откривења поглавља 2 и 3, иако су 
понекад предају о црквама Откривења. Многи се више од Претерист 
(прошле / хисторицал) с обзиром тих цркава, упркос чињеници да су 
многи изјаве да им је морао имати у будућности пророчке последице 
(нпр Откривење 1:19, 2:22, 3: 3; 3:10) . Јер различите групе не уче 
одређене пророчке аспекте ово, многи не виде своје проблеме и да ће 
морати да прође кроз велике невоље. 

2. Лаодикејском групе не верују да је Јеванђеље Краљевине тек треба 
да се проповеда у свету као сведок по Матеју 24:14, стварно не да да 
висок приоритет, и / или учини на начин који показује они имају 
довољно љубави за истином (уп Јеремија 48:10; Псалам 33: 4), тако да 
немају ни воде прави Пхиладелпхиан посао. Као само Филаделфије су 
обећали да ће бити заштићени од часа суђења, који ће доћи на целом 
свету, да Лаодицеанс неће разумети када Матеј 24:14 испуњен и када 
да побегну по Матеју 24:15. 

3. широко распрострањена Лаодикејско поглед је учење да велике 
невоље не може да почне док Ки нг севера инвазију на Кинг оф тхе 
Соутх у Данилу 11:40. Овај поглед превиђа чињеницу да је од велике 
невоље обухвата време Јаковљеве невоље (Јеремија 30: 7), она почиње 
са САД и њених савезника англосаксонским као што су Велика 
Британија узимајући инвазију (види Даниел 11:39). Неке од група држе 
овог секвенцијалним грешке, јер је једном одржао крајем Херберт В. 
Армстронг, који је променио свој став по 1979 (Тхе Тиме смо, 
сада. Пастора генералног Извештај Вол. 1, број 15, 20. новембар 
1979). Јер ће краљ Севера елиминисати оне од најјачих тврђава (САД, 
Канада, итд) у Данилу 11:39, прије инвазије краља Југа у Данилу 11:40, 
оних који се држе овај поглед неће зна када ће велике невоље почети 
тек након што је почео. 

4. Различити Лаодицеанс верују да коначна конфигурација оф тхе Беаст 
власти у Откривењу 17: 12-13 мора да се састоји од тачно десет или 
једанаест тренутно дефинисаних народа. Ово је неисправан из више 
разлога, укључујући и чињеницу да су грчки услови за 'нације' није у 
тим одломцима и пролази говори о времену од два будућа 



реорганизација. Реорганизован краљевства не увек остати у 
претходних граница и да је вероватно да је то случај у будућности. Док 
је Европска унија, која тренутно има 28 чланова и многе потенцијалне 
чланове, може и изгубити неке земље чланице (као што је Велика 
Британија), да инсистира да коначна конфигурација мора имати десет 
или једанаест нације није у складу са Библијом. Осим тога, историјски 
положај Пхиладелпхиа дела ЦОГ (под Херберт Армстронг) предавао у 
најмање десетак докумената (Плаин Трутх, Гоод Невс, сутрашњи 
свет, књижице, сарадник слова, Библија кореспонденције наравно)  да 
је десет се може састојати од десет земаља и / или група народа 
(насупрот појединачним земљама). Осим ако је број своди на то, они 
који инсистирају на Беаст конфигурацији има или десет или једанаест 
нације неће вероватно схватити да велике невоље је почела осим ако 
се не покају од тог гледишта. 

5. Неколико Лаодицеан групе јасно разумели Данијел 9:27, од којих је 
друга половина повезује се са Даниелом 11:31 и Исусових речи у 
Матеју 24:15 (они имају тенденцију да верују Данијел 9:27 испуњено 
Христа). Они који су разумели ове редове неће имати одговарајућу пре-
упозорење о томе шта се дешава, нити вероватно знају када ће почети 
Велике невоље. 

6. Један или више група такође учи да велике невоље може да почне са 
наредних годину дана. Као велике невоље не почне до око 3 по године 
након "мировног споразума" Даниел 9:27 је прописно потврђен (а то се 
још није десило), није могуће за велике невоље да почне пре 2019. 
pošto је договор ће највероватније бити потврђен у јесен године (упор 
Левитицус 23:24; 1 Коринћанима 15:52), чак 2019 је вероватно пребрзо. 

7. Одређене групе научити недозвољене тумачења 1335, 1290, и 1260 
дана Данила 12 или имају друге проблеме са деловима који (већина 
ЦОГ групе) да неће разумети када ће велике невоље почети.  

8. Већина Лаодицеан групе не успеју да разумеју Авакум 2: 2-8 и нису 
правилно се да упозорава се да у САД и Великој Британији. Једна група 
јесте научити га, али је попустио због онога што изгледа да унутрашња 
политика и један од њених успону лидера. У успону "темпирана бомба" 
у САД дуга је нешто што треба да се истакне и Авакум 2: 2-8 указује на 
библијско претњу да то представља. Треба проглашена и ми у ЦЦОГ то 



раде. Многи не схватају да Авакум 2: 6 односи се на почетак великих 
невоља, а један од разлога за напад против задужених потомци 
племена Јосепх. 

9. Већина Лаодицеан групе имају различите 'Илију јереси. " Због тога, 
они неће бити у стању да препознају коначну Илију. Неки мисле да 
мора да је био Херберт Армстронг, упркос чињеници да је био мртав 
од 16. јануара 1986. године и да смрт га дисквалификује према 
његовом писању о коначном Елијах (Мистери оф тхе Агес. 1985, стр. 
349). Неки мисле да ни не постоји Илија да дође или да је црква, а не 
појединац, што је супротно Исусовим учењем на објекат у Марку 9: 12-
13. 

10. Многи Лаодицеан групе не разумеју различите прогоне (и друга 
питања) да дођу у Данилу 7:25, 11: 30-39, Матеј 24: 9- 22, и Откривење 
12: 14-17. Када је пророковао талас прогона у почетку погађа 
Филаделфије, пре свега, (а не њима), Лаодицеанс неће видети овај 
прогон као доказ да велике невоље управо почиње. Стари радио Црква 
Божија (види Чувајте се лажних Браће Добре вести, јануар 
1960!)Посебно примењује прогонитељском списи Данила 11: 32-35 до 
краја времена Пхиладелпхиан цркве баш као и тренутни ЦЦОГ. 

11. Један број Лаодикејском група не уче да постоји физичко место 
сигурности да побегну у (без обзира шта Откривење 12: 14-16 
учи).Дакле, они који сматрају да тај став неће бити склони да беже 
према једном непосредно пре почетка великих невоља. 

12. Већина 'независни' Лаодицеанс не верују да треба да 'скупе' пре 
времена да побегне упркос томе што Софонија 2: 1-3 учи. Стога, није 
вероватно да ће бити склон да побегну заједно када је група нису део 
не само пре почетка велике невоље (види Откривење 12: 14-17). 

13. Најмање један Лаодикејско група погрешно верује да је грозота 
пустоши пророка Данила 11:31 јавља после краља Севера инвазију на 
Кинг оф тхе Соутх у Данилу 11:40. С обзиром на то неће десити тако, 
они који држе на ту позицију неће разумети када ће велике невоље 
почињу (Мт 24: 15,21). 

14. Многи Лаодицеан група учи да је човек греха који седи у храму Бога 
(2 Солуњанима 2: 3-4) је Антихрист / лажни пророк, а не Звер из 



мора. Ипак, то је то звер од мора, коначна Кинг оф тхе Нортх (Данијел 
11: 35-36). Дакле, када се то деси, они који се држе погрешном 
положају неће разумети своје пророчке последице. Идентитет "сина 
пропасти" је важно да се разуме у последњим временима. 

15. Неколико Лаодикејском група учи да ће јеврејски храм у 
Јерусалиму бити обновљен пре Исуса повратка. Иако је то једва могуће 
да није потребно (у "храм Божији" у Новом Завету има везе са 
хришћанин, не модеран Јеврејин, локацију). С обзиром на то неће 
десити као мало понекад научити, они који држе на ту позицију неће 
разумети када ће велике невоље почињу. 

16. Најмање један Лаодикејско група учи да су десет царева из 
Откривења 17:12 треба да буде задужен за десет региона широм света 
уместо што се првенствено европска сила. Инсистирање на то би 
значило да таква група не би могла разумети када ће велике невоље 
почињу. 

17. Најмање један Лаодикејско група учи да звер из Откривења 13: 1-10 
није европска. Будући да је Звер снага ће се појавити у Европи (упор 
Данилу 9: 26-27), они који не разумеју ово неће схватити када велике 
невоље управо почиње. 

18. Најмање један или два од већих Лаодикејском група учи да је први 
стих у Даниел 11 секвенце које се односе на почетак великих невоља је 
Даниел 11:40. Уместо тога, они треба да уче да почиње са Даниелом 
11:39, који је убрзо после Даниел 11:31, што је такође у складу са 
почетком у време Јаковљеве невоље (Јеремија 30: 7). Они који се држе 
позицију Данијел 11:40 неће разумети када ће велике невоље почињу. 

И има много више. Ипак, потребно је само неспоразум једног или више од 
горе наведених тачака да не схватају када ће почети Велике 
невоље.Само Наставак Црква Божија је "исправно управља речју истине" (2 
Тимотеју 2:15) на свим овим питањима. 

Тужна реалност је да је већина Црква Божија групе, јер они нису истински 
Пхиладелпхиан (упркос томе шта тврди да може учинити), не разумеју 
пророчки редослед и детаље у Даниел 11 или како се везати са оним што је 
Исус учио у местима као што су Матеју 24. Због тога и других пророчких 
неспоразума, те групе неће схватити када би требало да побегну по Исусовим 



упутствима у Матеју 24: 15-20 и стога неће ићи да буде заштићен од наредне 
великих невоља (Матеј 24: 21-22 ). 

Да не би овог звука узалуд и хвалим са наше стране, дозволите ми да 
дугогодишњи висок ниво Црква лидера Бога у другим групама су посебно ме 
(Боб Тхиел) изјавио је на свакој од тих тачака оно што смо у сталном Цркве 
Божије научити о ове тачке, укључујући и оне који се разликују чак и од онога 
што њихови група учи, је тачна. Али за "организационе '(а не истински 
библијских) разлога, њихове групе не јавно их научи. 

Исус је упозорио "да ће бити велика невоља, као што није било од почетка 
света до тог времена, не, нити це бити" (Матеј 24:21). И Исус је обећао 
заштиту Пхиладелпхиан хришћана од њега (Откривење 3: 7-10). Други 
хришћани нису добили тај исти обећање. 

Они који се ослањају превише на компромисно министарства (Језекиљ 34: 7-
10) да их научи пророчанство да није заиста у складу са Писмом треба да 
схвате да у складу са Исусовим речима у поглављима 2 и 3 у Откривењу и 21 
у Луки, само релативно мали број хришћани ће бити заштићени од часа 
суђења, који ће доћи на целом свету (види Откривење 12: 14-17). Они који не 
слушају истински веран у министарству ће делити судбину да (види 
Ефесцима 4: 11-16). 

Ми смо у сталном Цркве Божије истински: 

"Такође имају више сигуран реч пророчанства; вхереунто ви добро да 
ви пазите, као до светло које сија у тамном месту, док се дан зоре, а 
дан звезда у вашим срцима "(2 Петрова 1:19, Цроатиан). 

Такође, треба нагласити да је Библија упозорава и независним који мисле да 
не треба да буду део крај времена Пхиладелпхиан остатак Цркве Божије 
такође неће бити заштићени (види Софонија 2: 1-3). Нови завет је јасно да 
хришћани заиста треба да буде део цркве (Ефесцима 4: 11-16; види 1 
Коринћанима 4:17; 10: 32-33) Поготово што смо се ближе крају (Јеврејима 
10:24 -25; види Софонија 2: 1-3). 

Осим ако Лаодикејском групе и / или појединцима покају како их Исус 
позива да у Откривењу 3:19, неће да зна када ће почети Велике невоље 
(Матеј 24:21), нити знају да побегну пре тог почетка (Матеј 24:15 -20). 



ЦОГ групе које се ослањају на погрешног традиције (без обзира да ли 
недавни или старији) изнад Библије за многе аспекте њихових пророчким 
погледом ће научити прекасно да немају на "сигурну пророчку реч" (2 
Петрова 1:19, Цроатиан) . 

Исус је рекао Лаодицеанс да треба да се промени у многим областима 
(Откривење 3: 17-19), али је и научио да пошто нису мислили да треба да, да 
ће патити због тога (Откривење 3: 14-16) . 

Ту су још пророчке и друге разлике које друге ЦОГ групе имају од Библије да 
ова брошура није отишао у. Реалност је да без правог нагласком на завршној 
фази рада, држи Библију у довољно високом погледу, бавио се 
Пхиладелпхиан љубав, заиста наставе свему што је Исус учио, и игнорисања 
Помазаник за двоструко део Божјег Духа (подсећа на Јелисеј, 2 Кингс 2: 9-13) 
као врх људског лидера ЦЦОГ је, у ЦОГ групе које игноришу пророчке 
упозорења раде тако да свој ризик. 

Док неки попуст на значај пророчанстава, приметио оно што је апостол Павле 
учио: 

И ово, знајући време, да је сада крајње време да се пробуде из сна; за 
сада наш спас је ближе него када смо први пут веровали 12 Ноћ је 
сада провели., дан је на дохват руке. Зато хајде да одбаци дела таме, и 
оставимо на оклоп светлости. 13 Да ходам, као у дан, а не у весељу и 
пијанства, а не у срамоту и пожуде, а не у раздору и зависти. 14 али 
стави на Господа Исуса Христа, и да не садржи одредбе за месо, да 
испуни своје пожуде. (Римљанима 13: 11-14) 

Зар нисмо много ближи крају него када Павле написао? Павле је такође учи 
да прави хришћани нису да будем као остали који не би знали отприлике 
када би Исус вратити (1 Солуњанима 5: 4). 

Апостол Петар је написао: 

Због тога, јер су све ове ствари ће бити распуштен, какво је особа 
требало да буде у светом понашања и побожности, 12 тражили и убрза 
долазак дана Бога, због чега су небеса це се распасти, и бити у ватри, и 
елементи ће се истопити са ватреним врућини? 13 Ипак смо, према 
Свом обећању, тражити нова небеса и нову земљу, где правда живи. (2 
Петрова 3: 11-13) 



Правилно обраћајући пажњу на пророчких догађаја не само да помаже један 
да буде спреман за Исуса (Лк 21:36;), али такође треба да буде рефлективни 
вежбе да се хришћане да испитају своје животе довољно да се промени како 
би требало (упор Римљанима 13 : 11-14; 2. Петрова 3: 10-13). Уколико не буде 
гледао светске догађаје као правилно објашњено у светлу Библије 
пророчанство? 

Различите Лаодицеан групе не добро разумео крај времена пророчанство, и 
да ће допринети својим члановима НЕ беже када би требало (види Матеј 24: 
15-21; Откривење 12: 14-17). 

У Лаодицеанс су погрешне идеје о великих невоља, нису обећао заштиту од 
њега, па ће (заједно са онима од Сард, и очигледно неки Тијатира по 
Откривења 2:22) морају да иду у велике невоље и бити подложни смрти и 
прогон (Данијел 7: 25б; Откривење 12:17). 

Не варајте се они који не заиста разумеју кључне последње време библијске 
пророчанства. 

Док су многи верују да је Наставак Црква Божја је као десетина тврдили Зуба 
група, пророчки реалност је да смо јединствени. Ми не поседују 
Пхиладелпхиа плашт (Откривење 3: 7-13; 2 Кингс 2:13) и заиста стоје за 
истину (1 Тимотхи 3:15). Ми смо водећи у завршну фазу рада (који мора да се 
уради у истини по Псалам 33: 4), док ради на испуњавању Матеју 24:14.  

 

5. Резиме доказа, трагове, и знаци да идентификовање 
истините Цркве 

 

Опет, овде је списак 18 доказе, знакове и трагове који показују да су истинита 
хришћанска црква мора бити истинита Црква Божија. 

1. Ставља реч Божју изнад традиција мушкараца и стога није додао 
доктрине које се противе Библији (Мт 15: 3-9). 

2. Користи библијски назив "Црква Божија" (нпр Дела 20:28). 

3. тврди искрено за оригиналне вере (Јуде 3), чак и под претњом 
прогона (нпр Дела 5: 27-32). 



4. вуче своје библијске доктрине кроз историју (цф. 1 Јохн 2: 6).  

5. Кеепс Пасху 14. нисана (Трећа Мојсијева 23: 5; Маттхев 26:18). 

6. Да ли је познато које књиге су део Библије од времена апостол Јован 
види 2 Тимотеју 3: 16-17; Откривење 1: 9-19; 22: 18-19). 

7. Предаје истину о Божанства (Римљанима 1:20; Колошанима 2: 9). 

8. Предаје и чува љубавне Божје законе (1 Јованова 2: 4). 

9. противи учешће у телесном рат у овом свету (Јован 18:36; Луке 3:14). 

10. Да ли је био прогоњен, али не и прогонитељ (Јован 15: 20-21). 

11. Није усвојен спољашње замке паганизма у смислу црквене хаљине 
или зграда (види Деутерономи 12: 29-30). 

12. проповеда пуну еванђеље (Матеј 24:14; 28: 19-20). 

13. Да ли је "мало стадо" (Лк 12:32; Римљани 11:15; види Откривење 
14: 1-9). 

14. Трагови своју физичку локацију кроз више олова градовима 
(Јеврејима 13:14) и седам цркава у Откривењу 2 и 3. 

15. Да ли је знак библијског суботе (Изл 31:13; Јеврејима 4: 9). 

16. Разуме Божији план спасења кроз Исуса Христа као на слици преко 
светих дана (1 Коринћанима 5: 7-8; Џејмс 1:18) 

17. Учи против посматрања паганских празника (1 Коринћанима 10: 20-
22). 

18. Неће усклади са последње време екуменски Бабилон (Откривење 
13: 4-10; 18: 4). 

Само Црква Божија група може да задовољи све те критеријуме. Истинска 
хришћанска црква сматра Библију, верује Бог, разуме Божје природе и план, 
и да ли Божије дело. Ово не може заиста може рећи и за грчко-римским 
црквама и ван изданака. 



Црква Божија, која садржи људска бића под правом власти Исуса Христа, 
није савршен. Било је проблема у Новом завету цркве (види поглавље 3), као 
и у свим епохама Цркве Божије (Откривење 2-3). 

Писмо је јасно да неће бити различити Црква Бога и не-Црква Божија група 
цима Христа у време краја. 

Према Исусу, у време краја не би било цркве Божје који приказују различите 
карактеристике. Исус је критике и осуде за оне који су Тхиатиран (Откривење 
2: 18-29), Сардисиан (Откривење 3: 1-6), као и различите Лаодицеанс 
(Откривење 3: 14-22). Стога, не би изгледало да је идеалан за све који заиста 
желе да буду део најверније хришћанске цркве групе у тим категоријама. 

У време краја, једино Црква Божија да је Исус похваљује и не осуђује је онај 
са "мало снаге," Црква у Филаделфији (Откривење 3: 7-13). То су они који 
нису толико увређени други да неће дозволити повређених осећања их 
коштати своју круну (Откривење 3:11), али уместо тога они ће подржати 
Божији посао. 

Тако, они који желе да буду део највише верног остатка из Филаделфије бих 
волео да будем са Цркве Божије групе која је: 

1. Чини проглашењу Јеванђеље о Царству као сведок његов највиши 
приоритет (Матеј 24:14; 28: 19-20). 

2. Подржава сиромашне браће (Галатима 2:10), укључујући удовица и 
сирочади (Јамес 1:27), посебно у местима као што су Африци и Азији.  

3. Заиста практикује библијски управљања (1 Коринћанима 12:28), 
укључујући и Матеј 18: 15-17. 

4. Да ли је проглашење, доктринарних, пророчки, и воли воће Исус је 
говорио о (Јован 7: 16-20; 13:35; Луке 4:18; 14:13; Матеј 24:14; 28: 19-20; 
Ревелатион 3 : 7-13). 

5. упозорава оне који мисле да су они у Цркви да не отпадну (1 
Тимотеју 4: 1). 

6. Да духовне дарове, укључујући и примање снове, у последњим 
данима (Дела 2: 17-18). 

7. разуме историјске и тренутне улоге цркава из Откривења 2 и 3.  



8. Објашњава и разуме библијски пророчанство довољно добро (нпр 
Данијел 11: 29-45; Матеј 24) да знају када да побегне (Матеј 24: 15-20; 
Откривење 3:10, 12: 14-16) пре великих невоља (Матеј 24:21). 

Онај група која најбоље представља остатак Пхиладелпхиа дела Цркве 
Божије (Откривење 3: 7-13) у 21. веку је наставак Црква Божија. 

Даљи Црква Божја је једина организована црква да смо свесни ко званично 
ради све горе. Је најзанимљивија разлог да желе да буду део нас није да смо 
савршени, али да не уче у складу са Библијом и веровања и праксе Исусових 
раних следбеника. 

Већина цркве имају неке истине, али изгледа нико други да је "стуб и темељ 
истине" (1 Тимотеју 3:15). Сатана, бог овога света (2 Коринћанима 4: 4), 
појављује, не као ђаво, већ као анђела светлости многих (2 Коринћанима 11: 
13-14). Исус је рекао многи ће доћи у Његово име, проглашавајући да је Он 
Христос - а ипак, не схватајући, вара цео свет (Матеј 24: 4-5). 

Дакле, сада када знате доказе, трагове и знакове, да ли сте ће бити као 
Береанс старих и који "добио реч са свим спремност, и претресли Писма 
свакодневно да сазнам да ли то тако. Због тога многи од њих верује "(Дела 
17: 11-12)? 

Обратите пажњу на оно што Библија каже: 

... Добијају са благошћу је имплантиран реч, која је у стању да спасе 
своје душе. . Али будите извршиоци речи, а не само да слушаоци, 
варајући себе 23 Јер, ако било ко слуша реч а не извршилац, он је као 
човек који посматра своје природно лице у огледалу; 24 јер се 
примећује, иде далеко, а 25 одмах заборави какав човек био. ali ко 
гледа у савршени закон слободе и наставља у њему, а није заборавни 
слушалац већ чинилац рада, ово ће бити блажен у ономе што ради 
. (Џејмс 1: 21-25) 

Хоћеш ли урадити оно библијско схватите да треба да раде и 
подржавају наставак Цркву Божју или да слуша само, заваравају себе? 

Зар не желите да подрже наставља Цркву Божију као што смо и даље 
проповеда јеванђеље о царству на свету за сведочанство (Маттхев 24:14), као 
и научите све је Исус заповедио (Матеј 28: 19-20)? 



 

Да ли сте спремни да се заиста део правог хришћанске цркве? 

 

Настављајући Цркву Божију 

 

USA канцеларија континуиране Цркве Божије се налази у: 1036 В Гранд 

Авенуе, Гровер Беацх, Калифорнија, 93433 САД. 

Имамо присталице широм света, и у свим насељеним континентима (свих 

континената, осим Антарктика). 

 

Наставак Цхурцх оф Год Вебсите Информатион 

 

CCOG.ORG Главни сајт за континуирана Цркве Божије. 

CCOG.ASIA Азијски фокусиран на сајт, са више азијских језика. 

CCOG.IN Индија-фокусиран сајт, са неким индијским језицима. 

CCOG.EU Европска фокусиран на сајт, са више европских језика. 

CCOG.NZ Сајт усмерене ка Новом Зеланду. 

CCOGCANADA.CA Сајт усмерене ка Канади. 

CDLIDD.ES Ово је сајт тотално шпански језик. 

PNIND.PH Филипини фокусиран на сајт, са неким тагалог. 

 

Радио & ИоуТубе Видео Цханнелс 



 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Библија за Пророчанство радио. 

Bible News Prophecy канал. ИоуТубе сермонеттес. 

CCOGAfrica канал. ИоуТубе видео поруке из Африке. 

CDLIDDsermones канал. ИоуТубе проповеди на шпанском. 

ContinuingCOG канал. ИоуТубе видео проповеди. 

 

Невс анд Хистори веб 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Црква историја сајт. 

COGWRITER.COM Новости, историја, и пророчанство сајт. 

 

Постоје Римокатолици, православна, протестанти, мормони, Јеховини 
сведоци, Црква Божија хришћана, и други који верују да су они, или бар део, 
прави хришћанин црква. 
 
Постоје хиљаде група и стипендија које тврде неке везе са хришћанством. У 
21. веку, која група је највернији? 
 
Библија, заједно са одређеним чињеницама о црквеној историји и црквених 
воћа (Матеј 7: 16-20) садржи доказе, трагове и знакове да помогне 
одговорити на ово. Ова књига повезује списе са чињеницама историје 
пружају корисне информације о томе. 
 
Други и трећи поглавља књиге Откривења садрже поруке од Исуса Христа за 
седам цркава. Многи верују да ове цркве представљају цркву у целој 
црквеном добу (од дана Педесетнице у Делима 2 до повратка Исуса Христа). 
 



 
 

 
Остаци античке Пхиладелпхиа 

 

У 21. веку, најверније према Исусовим речима би да буде остатак од 

Пхиладелпхиа дела Цркве Божије (Откривење 3: 7-13). 

 

Који представља остатак Пхиладелпхиа дела истинске хришћанске цркве 

највише верно? 

 

Ако сте спремни да буду као Береанс старих (Дела 17: 10-12), можете 

сазнати ако имате Бога инспирисан љубав према истини и истински верују 

у Библију. Ако сте спремни да буде чинилац, а не само слуша реч, ви можда 

може постати благословен део Пхиладелпхиа верника (Јамес 1: 22-25; 

Откривење 3: 7-13). 


