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1. Joka Kirkko jatkuisi? 
 
Tuhannet Kirkkoes ja miljardien ihmisten 
 
On tuhansia ryhmiä suurten opillisista eroista, jotka väittävät olevansa osa 
Kristuksen Kirkko. Monet heistä ovat vakavasti puhutaan ekumeenista 
yhtenäisyyttä. Kaksi miljardia ihmistä uskotaan olevan osa näitä Kirkkoes. On 
massiivinen Kirkko tosi kristitty Kirkko? 
 
Yksi seikka, ällistyttävää, mutta totta, että vaikka useimmat ihmiset näyttävät 
olettaa, että kaikki vaati Christian Kirkkoes saavat uskomuksia ja oppeja 
Raamatusta, tosiasia on, että lähes kaikki Kirkkoes jotka väittävät olevansa 
kristitty usein luottavat epäraamatullisia ja pakanallisia tapoja uskonsa! 
 
Lähes kukaan opettaa koko totuuksia Raamatun kuin usein ristiriidassa niiden 
lohduttava perinteet, kulttuuri ja / tai yhteiskunnan. 
 
Voit todella tunnistaa todellinen kristitty Kirkko? 
 
Onko helppo todisteita auttaa poistamaan vääriä Kirkkoes? Jos olet valmis 
avaamaan mielesi ja sydämesi löytää nämä todisteet, merkit, ja vihjeitä, vastaus 
paljastetaan ja ymmärrätte, miksi se on tärkeää tietää, missä todellinen kristitty 
Kirkko on tänään ja miksi meillä on oltava innokkaasti toimivat tässä vaiheessa 
Jumalan suunnitelmassa. 
 
Tutustu mitä Raamattu opettaa ja ota selvää. Tervetuloa matkaa todellisen Kirkko 
Jumalan. 
 
Jeesus opetti, että Hänen Kirkko jatkuisi 
 
Jeesus opetti, että Hänen Kirkko jatkuisi loppuun asti tässä ikäryhmässä: 
 

... Minä rakennan Kirkko, ja tuonelan portit eivät sitä voita. (Matteus 16:18, 
New KJV koko ellei toisin mainita) 
 
... Minä rakennan Kirkko, ja portit manalainen eivät sitä voita. (Matteus 
16:18, New American Bible, ojensi Yhdysvaltain konferenssin katolisten 



piispojen) 
 
   "Kaikki valta on annettu minulle taivaassa ja maan päällä. Siis ja tehkää 
kaikki kansat, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, 20teaching 
heitä pitämään kaikki, mitä minulla on käskenyt teitä, ja katso, minä olen 
teidän kanssanne, jopa loppuun asti. " (Matt 28: 18- 20) 

 
 
Ettei kuolema (Hades / manalainen) eikä aika (lopussa tämän iässä) vallitsee 
vastaan todellinen kristitty Kirkko. Jeesuksen opetuksia todistaa, että on oltava 
ryhmä (tai useita ryhmiä), joka muodostaa todellisen Kirkko koko Kirkko ikää. 
Tämä Kirkko voisi opettaa kaikki, että Jeesus käski (Matt 28: 19-20) niille, jotka Isä 
kutsuisi (Joh 06:44) koko maailmassa. 
 
Jeesus opetti historiasta tosi kristillisen Kirkko, etukäteen. Hän teki sanomissa Hän 
antoi Kirkkoes 2. ja 3. lukua Ilmestyskirjan. 
 
Jos Raamattu, uskonnolliset kirjoitukset, ja maallisen historian voi näyttää, mitä 
alussa apostolinen ja uskollinen jälkeinen apostolinen Kirkko uskotaan, ainoa 
todellinen ehdokkaita että todellinen Kirkko, koko Kirkko ikä, olisi niitä, jotka 
pidetään samat opetukset ja käytännöt (vrt . Jude 3). 
 
Koska Kirkko ikä ei ole päättynyt, koska Jeesus ei ole vielä palannut, todellinen 
Kirkko on olemassa. Mutta missä? 
 
Huolimatta siitä, että on ollut monia luopioiden, on oikeastaan vain kaksi 
vaihtoehtoa Kristuksen tosi Kirkko 21. vuosisadalla: se on joko erittäin kreikkalais-
roomalaisen vaikutteita ryhmän yhden tai useamman Kirkkoes, tai se on Kirkko tai 
ryhmä Kirkkoes muusta, lisää todella apostolinen ja raamatullisia, lähde (vrt Ilm 2, 
3, ja 17). 
 
Niille meistä, jotka uskovat Raamattuun, ei ole muita vaihtoehtoja. Ainoa 
todellinen ehdokas (t) tosi Kirkko olisi yksi tai useampia ryhmiä, jotka edelleen 
ovat samat opetukset ja käytännöt tänään aikaisin apostolinen Kirkko oli tehnyt. 
 
Raamattu opettaa todistaa Kaikki asiat 
 



Monet eivät tarkkaan harkita, mitä Kirkko he osallistuvat. Monet uskovat väitteet 
ekumeenisen ja uskontojen väkijoukkoja että kaikkien uskontojen johtavat 
samaan paikkaan. Silti, Jeesus opetti, että laaja-alaista lähestymistapaa ("helpolla 
tavalla") oli matkalla tuhoon ja vain muutama etsijät löytäisi suoraa ja kapeaa 
tietä tähän asti (Matt 7: 13-14, KJV). 
 
Mikäli vaivaudu todistamaan onko teidän Kirkko on tosi kristitty yksi? 
 
Useimmat ihmiset hyväksyvät mitä hallitseva uskonto perheen tai paikalliseen 
kulttuuriin hyväksyy. Jotkut tulee kuitenkin tehdä muutoksia elämässään. Osa 
muutoksista perustuvat tunteita, jotkut mukavuussyistä, ja jotkut opin. Jotkut 
valita Kirkko jossa he tuntevat mukavin. Toiset valita yksi, joka perustuu sen 
läheisyys, nuorten ja / tai muita sosiaalisia ohjelmia, tai koska jotenkin se voi 
edetä uran. 
 
Mitä sinun pitäisi tehdä? 
 
Apostoli Paavali kirjoitti (mukaan protestanttisen ja katolisen hyväksytty 
käännökset UT): 
 
 Koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä on hyvä. (1 Tess 5:21, KJV) 
 

Mutta todistaa kaiken; pitäkää se, mikä on hyvä. (1 Tess 5:21, Douay-
Rheims Raamattuun DRB) 

 
Älkääkä mukautuko tämän maailman, mutta muuttukaa mielenne 
uudistuksen, joka voi todistaa, mitä on hyvää ja otollista ja täydellistä 
Jumalan tahdon. (Room 12: 2, NKJV) 

 
Älkääkä mukautuko tämän maailman; mutta uudistettava uutuuden 
mielesi, että voit todistaa, mitä on hyvä, ja hyväksyttävää, ja täydellinen 
Jumalan tahdon. (Room 12: 2, DRB) 

 
Oletko osoittautunut jossa todellinen kristitty Kirkko on tänään? Jos epäilet, on 
todella käytetty kriteerit, että Raamattu käyttää? 
 
Milloin kirkon alku? 
 



Saadaksesi paremman käsityksen siitä, missä kirkko on tänään, se olisi hyvä 
nähdä, missä se alkoi. Matteus 16:18, Jeesus sanoi, että Hän rakentaisi 
seurakuntansa "tälle kalliolle" (tarkoittaen itse, Acts 4: 10-11; 1 Corinthians 10: 4) 
ja lähettäisi Pyhän Hengen (Joh 16: 7; vrt John 14:26). Milloin tämä alkaa? 

 
Se alkoi viidenkymmenen päivän kuluttua hän nousi kuolleista.  

 
Kristillisen kirkon alkoi helluntaina c. 31 AD, joka on kun Pyhä Henki on 
lähetetty. Huomaa seuraavat toisesta luvusta kirjan säädökset siitä, miten 
Jumalan seurakunta alkoi: 

 
Kun Helluntaipäivänä oli tullut, he olivat kaikki yksimielisesti yhdessä 
paikassa ... 4 Ja he täytettiin kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla 
kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.  (Apt 2: 1,4) 

 
Niin Pietari astui esiin niiden yhdentoista kanssa, korotti äänensä ja sanoi 
heille: 
 
"Men Juudean ja kaikki, jotka Jerusalemissa asuvat, olkoon tämä teille 
tiettävä, ja varteen minun sanani ... 22" Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: 
Jeesus Nasaretilainen, Man osoituksena Jumala sinulle ihmeitä, ihmeitä , ja 
merkkejä, jotka Jumala teki hänen kauttaan teidän keskuudessanne, niin 
kuin te itse tiedätte - 23 hänet, joka toimitetaan määritetyn tarkoituksen ja 
Jumalan edeltätietämisen, olet ottanut laittomat käsin, ristiinnaulitsitte ja 
surmataan; 24 Hänet Jumala herätti, joilla päästetty kivut kuoleman, koska 
se ei ollut mahdollista, että Hän olisi hallussaan ... 

 
"Siis koko Israelin tietäköön, että Jumala on tehnyt tämän Jeesuksen, jonka 
te ristiinnaulitsitte, Herraksi ja Kristukseksi." 

 
Kuullessaan tämän, ne leikattiin sydämeen, ja sanoivat Pietarille ja muille 
apostoleille: "Veljet, mitä meidän pitää tehdä?" 

 
Niin Pietari sanoi heille: 

 
"Kääntykää ja ottakaa itse kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen 
nimeen syntien anteeksisaamiseksi, ja te saatte lahjaksi Pyhän 



Hengen.39 Sillä lupaus on teille ja lapsille sekä kaikille, jotka ovat 
kaukana, niin monta kuin Herra, meidän Jumalamme kutsuu. " 

 
Ja monilla muillakin sanoilla hän todisti ja kehoitti heitä sanoen: "pelastua 
tästä perverssiä sukupolvi." 41 Silloin ne, jotka ottivat hänen sanansa 
vastaan, ne kastettiin; ja sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua lisättiin 
niitä. 42 Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja 
leivän murtamisessa ja rukouksissa ... 47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken 
kansan. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat 
pelastuksen. (Apt 2:14, 22-24, 36-42, 47) 

 
Jumala lisäämällä kirkon päivittäin. Huomaa, kuin se oli parannuksen ja 
kasteen. Siten vain ne, jotka voivat tehdä molempia lisättiin tosi kristillisen 
kirkon.Huomaa, että uskolliset jatkui apostolien opetuksessa. Nämä vihjeet voivat 
auttaa ymmärtämään ero todellisen kirkon ja siitä mikä vain väittävät olevansa 
Kristuksen kirkon. 
 
Mikä on kirkon? 

 
UT: Sana käännetty "kirkon" tulee kreikan termi käännettynä "ekklesia," 
tarkoittaa "huusi kokoonpano." Raamattu opettaa myös, että kirkon edustaa 
Kristuksen ruumis: 

 
Ja hän on pää ruumiin, seurakunnan, joka on alku, esikoinen kuolleista, että 
kaikessa Hän voi olla preeminence. (Kol 1:18) 

 
... Kristus, vuoksi hänen elin, joka on seurakunta (Kol 1:24)  

 
Joten, meidän pyrkimys tosi kirkon etsimme elin uskolliset jotka ovat jatkaneet 
uskoa ja Jeesuksen opetukset ja hänen alkuperäinen apostolit. Kirkko on 
"henkinen talo" (1 Peter 2: 5), ja ei rajoitu yhteen fyysiseen järjestö tai yhteisö 
kautta historian. 
 
Mikä on todellinen kristitty? 

 



Todellinen kristitty on sellainen, joka on hyväksynyt kutsun Jeesus oikein katui, oli 
kastettu, ja todellisuudessa vastaanottanut Jumalan Pyhän Hengen (Ap 
02:38). Tietenkin monet, jotka eivät ole todellisia kristittyjä väittää. 

 
Huomaa myös, että apostoli Paavali kirjoitti, että kristitty on Jumalan henki 
asunnon sisällä ja että ne johtavat erityyppistä elämää kuin ne, jotka eivät: 

 
Mutta et ole lihassa vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä 
asuu. Nyt jos joku ei ole Kristuksen Henkeä, hän ei ole hänen. 10 Mutta jos 
Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on 
elämä vanhurskauden. 11 Mutta jos Henki Hänen, joka nosti Jeesuksen 
kuolleista, asuu teissä, hän, joka herätti Kristuksen kuolleista myös antaa 
elämän teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu. 

 
Siis, veljet, olemme velassa - ei lihassa, elää lihan mukaan. 13 Sillä jos asut 
lihan mukaan itse kuolet; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin 
saatte elää. 14 Sillä kaikki johtavat Jumalan Henki, nämä ovat Jumalan 
lapsia. (Room 8: 9-14) 

 
Ne, jotka eivät oikeastaan ole Jumalan Henki ole yhtään Hänen. 

 
Kristityt ovat rakastaa ja osoittaa rakkautta, mutta ei voida huomasi maailmaa:  

 
Puhdas ja tahraton uskonto Jumalan ja Isän on tämä: käydä orpoja ja leskiä 
heidän ongelmia, ja pitää itsensä niin ettei maailma saastuta. (James 1:27) 

 
Apostoli Pietari kirjoitti: 

 
Sinä siis, rakkaani, koska tiedät tämän etukäteen, varo ettet myös lankeaisi 
pois omalta tiukkuutta, johdetaan pois virhe jumalattomien; 18 mutta 
kasvaa armossa ja tietämystä Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen 
Kristuksen. Hänelle kunnia nyt ja ikuisesti. Amen. (2 Peter 3: 17-18) 

 
Kääntämistä elämässä kautta henkinen kasvu on tärkeä osa on todellinen 
kristitty. Myös todelliset kristityt ymmärtävät, että todellinen usko on "puhunut 
kaikkialla" (Apt 28:22), sen johtajat ovat joutuneet irtisanomisen muista 



uskonnollisista "viranomaiset", koska niiden opetusten ja koulutus (Apt 4: 1-21; 6: 
9-14), ja että todelliset kristityt itse on joutunut vainotuksi (Joh 15:20).  

 
Edesmennyt Jumalan seurakunta evankelista Dibar Apartian kirjoitti: 

 
Vaatii rohkeutta olla todellinen kristitty! 

 
Profeetat vanhojen miehiä rohkeutta. Kun Jumala kertoi Joshua alkaa 
taistelu päästä luvattuun maahan, hän käski, "Ole luja ja rohkea" (Joos. 1: 
6). . 
 
Apostolit olivat myös miehiä rohkeutta, varsinkin kun he saivat Jumalan 
Pyhän Hengen. Se ei ollut helppoa heille saarnata evankeliumia keskellä 
jatkuvaa uhkia ja vainoja. Heillä oli valita tottele Jumalan ja tottele ihmisen - 
syöttämisessä suurten portti ja kapea yksi. He kertoivat viranomaiset, "Me 
tiukasti ladattu et ole opettaa tähän nimeen, mutta täällä olet täynnä 
Jerusalemin opetuksellanne ja te tahdotte tämän ihmisen veren vetää 
meidän päällemme" (Apt 05:28, RSV). Vastaus Peter ja muut apostolit oli 
yksi uskoa ja rohkeutta: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä" (jae 
29). 
 
Tajuatko, että jonain päivänä voit joutua antaa saman vastauksen 
vainoojianne? 

 
Hepr.11 kutsutaan yleisesti uskon luvussa. Ja puhua uskossa se tekee. Kaikki 
ihmiset niissä mainitut elivät uskosta, mutta joka vaati paljon 
rohkeutta. (Good News, tammikuu 1981) 

 
Tosi Kristillinen kirkko on ollut olemassa jo helluntaina Apt 2, koska Jeesus sanoi, 
että se (Matt 16:18; Ilmestys 2 & 3). 
 
Silti, yksinkertaisesti löytää tosi kristillinen kirkko ei riitä. Yksi tarvitsee myös itse 
olla todellinen kristitty: 

 
Mutta ole sanantekiät, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. (1:22) 

 



Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, ja 
kaikki nämä asiat lisätään teille. (Matteus 06:33) 

 
Tosi kristityt ovat Jumalan henki, käytäntö rakkaus, ovat rohkeita, ja pitkä Jumalan 
valtakunnan. Tosi kristillinen kirkko edelleen opettaa, että sekä muita näkökohtia 
alkuperäisen uskon (Jude 3). 

 
2. Merkkejä tunnistaminen tosi kirkon 

 
Nyt kun olemme nähneet, että tosi kirkon täytyy jatkua, ja säilyttää alkuperäisen 
uskon, me nyt tarkastella joitakin erityisiä merkkejä, vihjeitä ja oppeja, jotka 
auttavat tunnistamaan tosi kirkon. 
 
Pyhitetty Totuus-Jumalan Sana 

 
Jeesus sanoi, että merkki siitä, että erotettu tosi kristittyjen oli, että he olivat 
pyhitetty totuus: 

 
Ne eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään maailmasta. 17 Pyhitä heidät 
totuudessa. Sinun sanasi on totuus. 18 As You lähettänyt minut maailmaan, 
niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. 19 Ja heidän tähtensä minä 
pyhitän itseni, että ne voidaan myös pyhittämä totuus. (Joh 17: 16-19) 

 
Todellinen avain erottaa tosi kristillisen kirkon monista väärennösten miten 
sitoutunut seurakunta todella on Jumalan sanaa. Useimmat, jotka tunnustavat 
Kristusta ovat osa kirkkojen saada tai suuren osan opin pakanallisia ja muista 
lähteistä, jotka ovat ristiriidassa Jumalan sanan. Ihmisen kehitetty uskontojen 
vääriä nöyryys eivät ole todellisia hengellisiä arvo (Kol 2:23).  

 
Vaikka jotkut mieluummin luottaa tunteita määrittää sopivan kirkon, Jumalan 
sana aseta muuta vakio-Jumalan: 

 
Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, ja nojata eikä omaa 
ymmärrystä; 6 kaikki tavoin tunnusta Häntä, niin hän polkuja. 7 Älä ole viisas 
omissa silmissä; Herran pelko ja karta pahaa. (Sananlaskut 3: 5-7) 

 



Joka on ylpeä sydän lietsoo riitaa, mutta joka luottaa Herraan tullaan 
menestyi. 26 Hän joka luottaa oman sydämensä on tyhmä, mutta joka 
kävelee viisaasti toimitetaan. (Sananlaskut 28: 25-26) 

 
Se on totuus Jumalan sanan, joka voi tehdä ihmiselle henkisesti valmis (2 Tim 3: 
16-17). 
 
Huomaa myös seuraavat: 

 
Sillä Herran sana on oikea, ja kaikki hänen työtä tehdään totta. (Psalmit 33: 
4) 

 
"Sillä minä, Herra, rakkaus oikeuteen ... minä heille palkan uskollisesti ja 
teen heidän kanssansa iankaikkisen liiton. (Jesaja 61: 8) 

 
Jumalan työtä tehdään totuus ja kirkon johtava että työn Kristuksen täytyy tehdä 
se totuudessa. 
 
Jumalan ministerit kiitosta "totuuden sanan" (vrt 2 Corinthians 6: 4-7), ei 
pitämiseksi perinteisiin miesten, jotka ovat ristiriidassa Raamatun (vrt Mark 7: 6-
8; Matthew 15: 3-9 ). Todella uskollinen kristillisen kirkon tuo Jumalan sanaa yllä 
perinteiden opetukseksi. 
 
Samoin Peter ja muut apostolit, johtajat uskollinen kristillisen kirkon on oltava 
valmis julistamaan totuutta, vaikka se on epäsuosittu valtiollisten tai 
uskonnollisten viranomaisten (Apt 5: 27-32). 
 
Mikä on Raamatun nimi kirkon? 

 
Vihjeen tosi kristillisen kirkon on nimi. 
 
Hallitseva raamatullinen nimi tosi kirkon Uudessa Testamentissa on yleensä 
käännetty "Jumalan seurakunta" (Apt 20:28; 1 Corinthians 1: 2; 10:32; 11: 16,22; 
15: 9; 2 Corinthians 1 : 1, Gal 1:13; 1 Thessalonians 2:14; 2 Thessalonians 1: 4; 1 
Timothy 3: 5,15). 
 



Vaikka jotkut ovat ehdottaneet, että "katolinen kirkko" oli alkuperäinen nimi, on 
todettava, että ensimmäistä kertaa termi "katolinen kirkko" uskotaan olleen 
käytetty ei viittaa Rooma. Sitä käytettiin kirjeen ignatios kirkkoon Jumalan 
Smyrna. Hän erityisesti osoitettu sen "on Jumalan seurakunta ...: kirkko, joka on 
Smyrna, Aasiassa" (Ignatiuksen Kirje Smyrnaeans c. 120 jKr). Ryhmät 
kuten Jatkuvat Jumalan seurakunta (CCOG) ovat jälkeläisiä kirkon Jumalan 
Smyrna. Ja toisin kreikkalais-roomalaisen kirkkojen, pidämme saman opetukset 
liittyvät pääsiäisen, sapatti, vuosituhannen Godhead jne että sen varhainen 
johtajat oli. 
 
Kautta Christian historia, tosi seurakunta on normaalisti käytetty version ilmaisu 
"Jumalan seurakunta" (tai "Kristuksen seurakunnat," vrt roomalaiset 16:16) vaikka 
usein toisen sanan kanssa (vrt 1 Kor 1: 2; 1 Timothy 3:15). Mutta Jumalan Henki, ei 
ole nimi, on tosi kriteerit (1 Peter 2: 5). 

 
Siksi pelkkä joilla on oikeus nimi ei välttämättä ole todiste. Silti, joilla ei ole 
oikeutta nimi olisi yleensä hylkäämiseen tekijä: 

 
Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen teille avoimen oven, eikä kukaan 
voi sitä sulkea; Sinulle on pieni lujuus, pitänyt sanani, ja eivät ole minun 
nimeäni kieltänyt. 9 Itse teen kuin saatanan, jotka sanovat olevansa 
juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhe - todellakin tahdon heidät tulemaan ja 
kumartamaan jalat, ja tietää, että minä olen rakastanut teitä. (Ilm 3: 8-9) 

 
Jeesus sanoi tosi kristillinen kirkko ei kiellä Hänen nimensä, koostuu "henkinen" 
Juutalaiset, on vähän voimaa, ja pitää Kristuksen sana. Mutta huomaa, että Jeesus 
oli myös selvää, että jotkut, jotka väittävät olevansa uskollisia ei olisi. 

 
Miksi Nimi "Jatkuvat Jumalan seurakunta "? 

 
Jotkut maailman kirkot ovat löytäneet opillisen pisteen totuus raamatullinen nimi 
kirkon. Jotkut ovat ottaneet ainakin osan tämän nimen, ja kutsuvat itseään 
"Jumalan seurakunta." 

 
On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että nimi on tarkoitus välittää merkitys.  Ja jos eri 
"kirkkojen God" tästä maailmasta ei tunnustaa Jumala niiden hallitsija, eivät ole 
täysin alaisia tai hänen sana, ei tottele häntä, ja ei ole monia muita suuria 



todisteita tässä booklet- sitten , vaikka jolla nimeä käytetään Raamatussa, ne eivät 
ole osa Jumalan tosi kirkolle. 
 
Tämä on sopusoinnussa varoituksia Raamatussa, joka kutsuu sellaisia ihmisiä 
valehtelijoita, jotka ovat osa "saatanan" (Ilm 03:10) samoin kuin ne vääristä 
ministereitä, jotka näyttävät muuttuvat vähitellen "ministerit vanhurskauden" (2. 
Kor 11: 14-15). 
 
Tästä huolimatta, koska useat maallinen organisaatioiden vaatia nimeen tosi 
kirkon - aivan kuten miljoonat "tunnustavien" kristityt ovat väärin vedonneet 
nimeen Jeesuksen Kristuksen (Matteus 7: 21-23) -Kun haluavat vahvistaa tässä 
vaiheessa tosi kirkon Jumalan, varten suorittavan liiketoiminnan Jumalan maan 
päällä, emme voineet sisällyttää se, yksinkertaisesti, "Jumalan seurakunta." koska 
se ei ollut saatavilla, sekä osoitamme yhteys kirkon alusta alkaen (Ap 2), 
päätimme termi "Jatkuvat Jumalan seurakunta." 

 
Kilvoittelemaan ja todellinen usko 

 
Erittäin tärkeä merkki on se, että tosi kristillinen kirkko on alkuperäisen uskon että 
toimitettiin apostolit. 
 
Huomaa, ongelma, että apostoli Jude löytyy ja mitä hän kertoi uskolliset kristityt 
tehdä asialle: 

 
Rakkaani, kun olin erittäin ahkera kirjoittaa teille koskien yhteistä 
pelastusta, tuli minulle pakko kirjoittaa teille kehottamalla teitä 
kilvoittelemaan sen uskon, joka oli kerta kaikkiaan pyhille. 4 Tiettyjen miehiä 
on päässyt livahtamaan huomaamatta , joka kauan sitten oli merkitty ulos 
tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät armon meidän 
Jumalamme lewdness ja kieltävät ainoa Herra ja Herramme Jeesuksen 
Kristuksen.(Jude 3-4) 

 
Jude kertoi kahteen ryhmään. Ne, jotka olisivat kilvoittelemaan alkuperäinen 
usko, joka oli kerta kaikkiaan pyhille annettu, ja ne, jotka yrittivät muuttaa sitä 
sopimattomasti. Tosi kristillisen kirkon on toimitettu uskoa. Uskon, joka on 
edelleen-mutta useimmat jotka tunnustavat Kristuksen 21. vuosisadallatodellakaan 



tiedä mitä alkuperäinen kristityt todella uskotaan ja harjoitetaan (katso myös 
ilmainen kirjasen, Jatkuvat historia kirkon Jumalan). 
 
Se on pyhä usko, pitää Jumalan rakkautta, ja etsivät kohti armossaan: 

 
Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, 
rukoilkaa Pyhässä Hengessä 21 pitää itsenne Jumalan rakkaudessa, etsivät 
laupeutta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen 
elämään. (Jude 20-21) 

 
Raamattu osoittaa, että todellinen ministerit ovat saarnaamaan sanaa ja kestää, ei 
muuta, totta Raamatun oppeja: 

 
Julistaa sanaa! Ole valmis kauden ja sesongin. Vakuuta, nuhtelu, kehoita, 
jossa kaikki pitkämielisyydellä ja opetuksen. 3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät 
kärsi tervettä oppia, vaan omien halujen, koska heillä on kutina korvat, he 
kartuttaa itselleen opettajia ja 4 ja ne kääntävät korvansa pois totuudesta, ja 
kääntää sivuun satuja. 5 Mutta raitis kaikessa, kestämään koettelemuksia, 
tehdä työtä evankelista täyttää oman ministeriön. (2 Timotei 4: 2-5) 

 
Osa perusopit kristillisessä kirkossa löytyy Hebrews 6: 1-3. Ne opit lukien 
parannus, kaste, kättenpäällepanemisella, käynnissä kohti täydellisyyttä, 
ylösnousemusta kuolleista ja ikuinen tuomio opetettiin apostolien ja varhaiset 
kristityt olennaisesti niitä nyt opettavat Jatkuvat Jumalan seurakunta. 

 
Huomaa jotain Jeesus opetti Philadelphian osan kirkon:  

 
... Ja ... Philadelphian seurakunnan ... 8 ... olet vähän voimaa, pitänyt sanani, 
ja eivät ole kieltänyt Nimeni ... 11 Katso, minä tulen pian! Pidä kiinni mitä 
sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunu. (Ilm 3: 7,8,11) 

 
Jeesus opettaa, että pitäisi pitää Raamatun totuuksia eikä salli itseään harhaan 
muut, joilla ei ole samaa sitoutumista Jumalan sanaa. Tosi kirkon God on pitää 
kiinni Raamatun totuuksia, eikä hyväksy kirkolliskokouksissa että vastoin 
todellisen uskon, eikä lannistaa tekemästä työstä, koska miehiä. Vuonna 
21. vuosisadalla, se on jäänne Philadelphian osan tosi kristillisen kirkon, joka ei tätä 
parasta (katso luku 4 joitakin yksityiskohtia). 



 
Huomaa, jotain apostoli Johanneksen: 

 
Se, mikä on alusta, jonka me kuulimme, jonka olemme omin silmin 
nähneet, jota me katselimme ja käsin kosketimme, jotka koskevat elämän 
sanasta - 2 ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet, ja todistavat, ja 
ilmoittaa teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän ja ilmestyi meille -
 3minkä olemme nähneet ja kuulleet olemme teille julistamme, että teilläkin 
olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen. 4 Ja näitä me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi 
täydellinen. (1 Joh 1: 1-4) 

 
Huomaa, että Johannes sanoi hän opetti, mitä hän oppi alusta. Totuus ei ollut 
muuttaa. 
 
Apostoli Johannes opetti noudattamaan, jatkaa, opissa Christ: 

 
Joka transgresses eikä pysy Kristuksen opissa ei ole Jumalaa. Joka pysyy 
opissa on sekä Isä että Poika. (2 John 9) 

 
Yksi pysyy että opin mukaan ei muuttamalla sitä oppeja, jotka ovat ristiriidassa 
Raamatun. 
 
Apostoli Johannes kertoi myös siitä erotus uskollisia ja jotka väitti olevansa 
uskollinen: 

 
Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika ja kuten olette kuulleet, että antikristus 
tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, 
että se on viimeinen aika. 19 He ovat meistä lähteneet, mutta he eivät olleet 
yhtä meidän; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän, he olisivat meidän 
kanssamme pysyneet; mutta he lähtivät että ne tulisi ilmeiseksi, että 
mikään niistä ei ollut meistä. (1 Joh 2: 18-19) 

 
Huomaa, että apostoli Johannes kirjoitti, että ne, jotka olivat uskollisia olisi 
seurannut hänen opetuksia ja käytäntöjä, mutta ne, jotka olivat antikristuksia ei 
jatka nämä menettelytavat. 
 



Vaikka on olemassa monia käytäntöjä alkuperäisen kristinuskon jotka on 
menetetty mennessä kreikkalais-roomalaiset, ehkä olisi interjected tässä, että yksi 
varhaisimmista dokumentoitu muutoksia käytäntöjä ja opetuksia apostoli 
Johannes on tekemistä päivämäärän ja noudattamista pääsiäistä . Tämä muutos, 
joka erilaiset kreikkalais-roomalaisen kirkkojen käyttöön alussa 2. vuosisadalla ja se 
kiistelty (Eusebiuksen Kirkkohistoria, Book V, luvuissa 23-24). 
 
He kieltäytyivät pitää pääsiäistä 14. Nisan kuin Jeesuksen apostoli Johannes, ja 
useat muut uskolliset kirkon johtajat historiallisesti teki (suurin osa niistä, jotka 
epäsi 14. siirtyi sunnuntaina). Luvun alussa 2. vuosisadalla, Jumalan seurakunta 
piispa Polykarpos Smyrna totesi, että "monet" oli "vääriä oppeja" ja hän viittasi 
heidän uskonsa turhamaisuus / arvoton (Polykarpoksen kirje filippiläisille). 
 
Luvun alussa 3. luvulla, monet kreikkalais-roomalaiset kehittynyt mitä Jumalan 
seurakunta piispa Serapion Antiokialainen kutsutaan "valehtelee konfederaation" 
(Serapion n Kirjeessään Caricus ja Ponticus). 

 
Vaikka kreikkalais-roomalaisen kirkkojen väittävät sekä Polykarpoksen ja Serapion 
omina (ja Serapion ilmeisesti oli onnistunut Antioch by uskoton kreikkalais-
roomalaisen johtajat), tosiasia on, että ne (ja ne, ne uskollisesti liittyvät 
ecclesiastically), jota pidetään Jumalan seurakunta, eikä kreikkalais-roomalainen 
oppeja. 
 
Vaikka oli monia muita muutoksia, joita uskoton kirkkojen, tutkijat yleensä yhtä 
mieltä siitä, että apostoli Johannes piti pääsiäistä 14.. Siksi tämä oppi on helppo 
tapa kertoa jotka kuuntelivat kirjoituksia, niiltä, jotka eivät jatka käytäntöjä 
apostoli Johannes ja ne, joilla häntä. Muuttunut pääsiäistä päivämäärä 
sunnuntaihin tuli yleisesti säätänyt kun pakanallinen keisari Konstantinus 
myöhemmin pakotti kysymys. Konstantinus ei ollut todellinen kristitty. Jopa 
silloin, kun hän ei ollut kastettu mihinkään tunnustava kristinuskosta, hän julisti 
itsensä maallikko piispa ja pakotti sunnuntain pääsiäistä kysymys toteutuvan 
Nikean kirkolliskokouksen vuonna 325 jKr Kun Konstantinus kuoli hänet haudattiin 
auringon jumala tyyppinen vakavaan . Ne, jotka halusivat pysyä uskollisena 
Raamatun käytäntöä ei kuuntele häntä tai hänen neuvoston asetuksella.  Hän oli 
myös monia murhattiin jälkeen Nicea. 
 



Kautta historian on ollut kahteen ryhmään, joka piti alkuperäisen uskossa, kun 
taas muut keskeiset joka väitti, mutta ei. 

 

Entä "apostolisen peräkkäin? Lähellä alkua 3. luvulla silloinen roomalainen tukeva 
Tertullianos kirjoitti kahden ryhmän (Smyrnaeans ja roomalaiset), jotka väittivät 
siteet apostolit (Tertullianus n Liber de praescriptione haereticorum. Luku 32), 
mutta vain yksi niistä oli ja on pysynyt uskollinen ja toinen ei ollut. Yksi ryhmä 
väitti peräkkäin Roomasta, ja toinen joka väitti sitä Smyrna (kautta apostoli 
Johanneksen Polykarpoksen ja Thraseas jne). 

 

Sikäli kuin apostolisen peräkkäin menee, se voi olla tärkeää ymmärtää, että niille 
ei ole annettu Raamatussa noin tosi kirkon jonka Kardinaalikollegio eikä pontifex 
maximus. Molemmat näistä ovat jäänteitä pakanuuden. Mukaan Katolinen 
Encyclopedia, otsikko Pontifex Maximus ei hyväksynyt Roman piispat vasta 
myöhään 4 luvulla, kun taas Kardinaalikollegio ei virallisesti muodosta vasta 
11. vuosisadalla. Mitä Rooma tekee nyt valita sen ylin johtaja yksinkertaisesti ei 
ollut osa alkuperäistä uskoa. 

 

Vaikka Raamattu osoittaa, ettei Jumala yleensä työn kautta ylhäältä ihmisen 
johtaja, tämä johtaja on yksi, joka on voideltu öljyllä (2 Kor 01:21; 1 Timothy 4:14, 
5:22, 2 Timothy 1: 6) ja joka osoittaa, hedelmät, jotka osoittavat, että johto (Matt 
7: 15-20; 1 Timothy 3: 1-7). Ehkä on syytä mainita, että se on vain tosi kirkon 
Jumalan, joka voi osoittautua varhaisen samanaikaisia kirjaa että se oli suoraan 
peräkkäin alkuperäisestä apostolit. Vaikka Jerome totesi, että apostoli Johannes 
säätämä Polykarpos Smyrna (Jerome De Viris Illustribus. Luku 17). Kreikkalais-
roomalaiset taipumus luottaa myöhään "legendoja" niiden väitteitä Peter ja 
niiden ristiriitaisia raportteja Linus ja Clement, plus ovat muuttuneet 
oppeja. Monet lisätietoja apostolisen peräkkäin ja uskomukset alkuperäisen 
kristillisen kirkon kuuluvat myös ilmaisen kirjasen, Jatkuvan History of the Jumalan 
seurakunta. 

 

Jumalan kirkon Knew Raamatun alkaen, kun apostoli Johannes 



 

Joka kristillinen johtaja tunsi kaikki Raamatun siitä hetkestä, jolloin viimeinen kirja 
Uuden testamentin oli kirjoitettu? 

 

No, joka olisi loogisesti apostoli Johannes. Ei vain hän uskotaan olleen viimeisen 
alkuperäisen apostolien kuolla, hän myös uskotaan ovat kirjoittaneet useiden 
viime Raamatun, myös Ilmestyskirjassa (Ilm 1: 9-19). 

 

Vaikka alkuperäinen apostolit olivat vielä elossa ne voisivat antaa tietoja, jotka 
kristityt tarvitsi tietää henkilökohtaisesti ja kirjallisesti. Mutta huomaa, että 
tarkoitus (vrt Jesaja 08:16) oli, että Raamattu päätyisi riittää kristityille 
hengellisesti valmis: 

 

Jokainen kirjoitus on syntynyt Jumalan on myös hyödyllinen opetukseksi, 
ojennusta varten, ojennukseksi, vanhurskaudessa, 17 että Jumalan ihminen 
olisi täydellinen, kaikkiin hyviin työtä. (2 Timothy 3: 16-17) 

 

Eikö kristillisen kirkon, joka todella perustaa oppinsa kirjoituksia tietää niitä 
mahdollisimman pian (vrt Jesaja 08:16)? Vai kestää vuosisatoja inhimillisesti-
koolle kirkolliskokouksissa keskustella asiasta kuin kreikkalais-roomalaisen 
seurakunnat ovat tehneet? 

 

Historiallisia todisteita ja Issues 

On vanha asiakirja tunnetaan Harris Fragments, joka sanoo, että apostoli 
Johannes läpäissyt "kanuunoilla" on opetuslapsi hänen nimeltä Polykarpoksen 
(tunnetaan myös Polykarpos Smyrna). Polykarpos ei ollut Juutalainen (hänen 
nimensä on kreikkalainen), ja luultavasti oli kaikkein vaikutusvaltaisin Gentile tosi 
Jumalan seurakunnan toisella vuosisadalla. Hän oli luultavasti kaikkein 
vaikutusvaltaisin todellinen kristitty johtaja 135 AD (kun Jerusalem menetti 



Juudas, sen viimeinen juutalainen Bishop / pastori) kuolemaansa saakka pari 
vuosikymmentä myöhemmin. 

 
Polykarpoksen kirje filippiläisille lainaa tai viittaa kaikkiin 27 kirjaa UT 
(Polykarpoksen kirje filippiläisille kanssa Uuden testamentin Raamatun Lisäykset. 
Trinity Journal of Apologetics, kesäkuu 2008). Vuonna kirjeen veljelleen Onesimus, 
Meliton Sardeslainen (seuraaja Polykarpoksen) suoraan ja välillisesti luetellaan 39 
kirjaa Vanhan testamentin, että me Jatkuvat Jumalan seurakunta silti käyttää. Ja 
Melito luettelossa ei sisällä mitään ns Deuterokanoniset kirjat, että Rooman ja 
ortodoksisen katolisen kirkkojen nyt käyttää. 

 
On myös arabialainen asiakirja, joka lähinnä todetaan, että uskolliset kristityt 
Jerusalemissa alussa 2. vuosisadalla oli kaikki tai osa Uuden Testamentin, mutta 
että vähemmän uskollinen Roman tukeva professorit Kristuksen siellä eivät JA 
että ne tukeutunut non -inspired kirjat (Pines S. juutalaiskristityt Early 
vuosisatojen kristinuskon mukaan New Source, 1966). 
 
Jumalan kirkon lähtien, kun apostoli Johannes Patmos (Ilm 1: 9) Vähän-Aasian 
(myöhään luvun) läpi Polykarpos Smyrna (toinen luku) oli koko pyhien kirjoitusten 
kaanoniin. Silti, kreikkalais-roomalaisen kirkkojen keskusteltu kirjoja vuosisatoja, 
ja usein mukana kaanoniin olevista heidän Uudessa testamentissa. Vasta 
kuultuaan kanssa Aasiassa Minor ja Jerusalem (mukaan lukien jotkut Jumalan 
seurakunta), että kreikkalais-roomalaiset vihdoin keksiä oikea Uuden testamentin 
kaanoniin. 
 
Eikö tosi kristillisen kirkon tietää koko kaanonin tuotannon varhaisista alusta?  

 
Reformointireaktorin protestantit, jotka tulivat läpi Rooma, ei viimeistellä canons 
kunnes 16-luvulla, joka on myös silloin, kun ne alkoivat, kun ne olivat vedonneet eri 
Roman luetteloihin ennen. Myöskään Rooman kirkon täysin viimeistellä Canon 
vasta 16. vuosisadan neuvoston Trent. Ne kirjat hyväksytty neuvoston Trent mukana 
kirjojen Vanhan testamentin että niiden varhainen johtajat, kuten Jerome (lääkäri 
niiden kirkon), ei pitänyt olla totta kirjoitusten. Eivät myöskään nykyinen 
protestantteja eikä ne meistä tosi kirkon Jumalan hyväksymään ne kirjoitusten.  

 
Lisätietoja Raamattu News Prophecy lipas Jatkuvat Jumalan seurakunta julkaissut 
kaksi kirjaamiseen artikkelia vuonna 2013 selittää lisätietoja pyhäksi 



kirjoitusten. Kyseiset lehdet löytyvät tällä www.ccog.org verkkosivuilla 
alla kirjallisuus välilehti -painiketta. 
 
 
Todellinen Kirkko Knows totuus jumaluuden 

 
Tosi kristillinen kirkko on aina uskonut Isän, Pojan ja Pyhän 
Hengen. Varhaiskristityt selvää, että Raamattu opettaa Isän (esim Joh 06:27; Kol 2: 
2) ja Son (esim Joh 20: 28-29; Colossians 2: 2) oli jumalolentoja (Kol 2: 9) ja että 
Pyhä henki oli Jumalan voimaa, joka tulee Isän (esim Matteus 10:20) ja Poika (Fil 
1:19). 
 
Vuonna 381 jKr, kreikkalais-roomalaiset virallisesti hyväksytty eri mieltä 
jumaluuden (Roomalaisille 1:20; Kol 2: 9) koskien Hengen ihmisyys. Vaikka jotkut 
Greco-roomalaiset uskoivat Hengen "ihmisyys" ennen, suurin osa ainakin ne "Itä" 
mukaan Katolinen Encyclopedia, eivät hyväksyneet eivätkä kolminaisuus, jopa 
muutama vuosikymmentä aikaisemmin. Tämä oli opillinen muutos, että valtaosa 
Greco-roomalaiset hyväksytty. Kolminaisuusopin myös täytäntöön keisarillisesta 
edikti päässä vainoamiseen keisari Theodosius (joka olennaisesti myös säätänyt 
sitä muutettiin kreikkalais-roomalaisen uskoa uskoa Rooman valtakunnan).  

 
Todellinen kirkko ei opeta Laittomuuden-siinä on hyväksytty laki Jumalan 

 
Vanhassa testamentissa, se on kirjoitettu, että Jumalan lakeja olisi merkki hänen 
ja uskollinen (Moos 6: 1-8). Vaikka jotkut protestanttiset johtajat opettavat että 
kymmenen käskyä tehtiin pois, tämä ei ollut asemaa Jeesuksen apostoleilleen, 
eikä varhaiskristityt. 
 
Jeesus varoitti, että "tares" (rikkakasvit) olisi istutetaan veljien keskuudessa 
vihollinen (Matt 13: 37-40). Jeesus opetti, että uskoton olisi harjoitella 
"laittomuuden" (Matt 13:41), mutta myöhemmin poistettava (Matt 
13:42). Huomaa, jotain muuta, että Jeesus opetti: 

 
"Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten 
valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22 Moni 
sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, me ei ennustivat Nimesi, ulos 



riivaajia nimesi, ja tehneet monta ihmeitä Nimesi? '23 ja silloin minä julistan 
heille:' en tiennyt teitä; poiketa Me, vääryydentekijät! " (Matteus 7: 21-23) 

 
Jeesus selvästi opettaa, että monet kutsuvat häntä "Herra" ja jopa väittävät 
tehnyt ihmeitä hänen nimensä, mutta että hän kertoisi niitä, jotka tekivät niin, 
mutta harjoiteltu "laittomuuden" lähteä. Siten tarkka ennustukset ja demoni 
exorcisms, itsestään, eivät ole merkkejä keskittyä ei-uskolliset ryhmät joskus niitä. 

 
Apostoli Paavali kertoi, että "laittomuuden salaisuus" oli jo alkanut hänen 
päivässä (2 Tess 2: 7), ja että ihmisten ei pitäisi petetä "tyhjillä puheilla" saada 
heidät rikkomaan (Ef 5: 6). Että "salaisuus" ilmenevät kreikkalais-roomalaiset, kun 
se tulee monia näkökohtia Jumalan lakeja (ne syy niiden ympärille). 

 
Tosi kirkon Jumala ylläpitää Jumalan laki (1 Joh 5: 1-3). Se opettaa, että Jumala 
liikkeelle lakeja, että jos totteli, toisi ihmiskunnan paljon hyvää, kuten runsas 
hyvinvointi ja tuottavan täyttä elämää. 

 
Tosi kirkon God julistaa, että Jumalan laki ei tehdä pois, mutta on "korotettu" ja 
teki "kunniallinen" (Jesaja 42:21) ja laajennettu Jesus Christ (Matt 5: 17-48). 
 
Tosi Jumalan seurakunta opettaa, mitä Raamattu opettaa: 

 
Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. (Psalmit 

119: 105) 

 
Minun kieleni puhuu sinun sana, kaikille käskyt ovat 
vanhurskauden. (Psalmit 119: 172) 

 
Tosi kirkko opettaa Jumalan kymmenen käskyn laki on yksi hänen suurimmista 
lahjoista ihmiskunnalle ja että Hänen käskyt ovat vanhurskauden. Niiden 
pitäminen heijastaa rakkautta. "Nyt tarkoituksena käsky on rakkaus" (1 Timothy 1: 
5). 
 
Vaikka jotkut kreikkalais-roomalaisen kirkkojen väittävät uskoa, kautta 
hyväksymistä militaristista "kristillisyys" ja muut laittomat oppeja, niillä on, kuten 
fariseukset vanhojen (Matt 15: 3-9), perusteltu ympärille laki Jumalan tukemaan 
käytäntöjä ja perinteitä, jotka ovat ristiriidassa sen. 



 
Johannes Kastaja (Luuk 3:14) ja Jeesuksen (Joh 18:36) opetetaan vastaan 
militaristinen osallistumista tässä iässä. Kaikki todellinen oppineet ymmärtämään, 
että varhaiset kristityt eivät osallistu lihallisia sodankäynnissä. Jumalan seurakunta 
johtajien kuten Meliton Sardeslainen kirjoitti sitä vastaan, kun taas Teofilus 
antiokialaisen kirjoitti vastaan kristittyjä jopa katsomassa väkivaltainen 
urheilua. Jatkuvan Jumalan seurakunta edelleen opettaa vastaan militaristinen 
osallistuminen ja katsella tarkoituksellisesti väkivaltainen urheilu tässä iässä.  

 
Vaikka sotilaallinen osallistuminen tuomittiin vasta 3rd vuosisadalla Rooman piispa 
ja pyhimys Hippolytus, vuosisadassa hänen kuolemansa, kreikkalais-roomalaisen 
kirkkojen muuttaa tässä vaiheessa. Myöhemmin he menivät niin pitkälle kuin 
tarjota "syntien anteeksiantamiseksi" alla asetusten paavi Urban II 1095 AD niille, 
jotka olisivat taistelevat sotivien uskonnollisten ristiretkiä. 

 
Jeesus sanoi: "Jumala on Henki, ja jotka häntä tulee rukoilla hengessä ja 
totuudessa" (Joh 04:24). Silti, Greco-roomalaiset kannattaa käyttää erilaisia 
epäjumalia ja kuvakkeita että ne kunnioittavat. Kymmenen käskyä (Moos 20: 4-6) 
ja apostoli Johanneksen (1 Joh 5:21) varoitti, että samoin kuin Meliton 
Sardeslainen vuonna 2. vuosisadalla. 
 
Vaikka Heprealaiskirje vahvistaa, että seitsemännen päivän sapattia on määrännyt 
kristityille (Hepr 4: 1-9), useimmat jotka tunnustavat kristinuskoa syystä sen 
ympärille. 
 
Apostoli Paavali varoitti, että Saatanan ministerit olisivat petollisen näyttäisi 
muuttuvat vähitellen "ministerit vanhurskauden" (2 Kor 11: 14-15). 
 
Kirkkohallitus historiaa, ja Raamatusta, osoittaa, että ne, jotka eivät niin oli 
menestys pettää monia. 
 
Todellinen kirkko vainottiin, mutta ei koskaan Vainooja 

 
Jeesus ja Paavali opetti, että tosi kristityt olisivat vainotaan (Matt 5: 10-12; 10:23; 
2 Timothy 3:12). Vaikka on totta, että kreikkalais-roomalaisen kirkkojen 
kohdannut vainoista niiden historiaa, ne eroavat tosi kristillisen kirkon että hekin 
olivat usein fyysisiä vainoajat. 



 
Ei-militaristinen tosi Jumalan seurakuntia kautta historian ole koskaan järjestetty 
fyysinen vainoojat (vaikka kerettiläisiä ja luopiot joka väitti olevansa osa niistä 
saattaa olla). 
 
Raamattu opettaa, että "salaisuuden, Suuren Babylonin" oli humalassa verta 
marttyyrikuoleman pyhien (Ilm 17: 4-5), jonka se auttoi syy. Raamattu opettaa, 
että seitsemän hilled pohjainen "salaisuuden, Suuren Babylonin" oli tarttumalla 
maailman "hallitukset epäpyhä liitto, jonka Jumala tuomitsee (vrt Ilm 17: 1-9,18; 
18: 1-10). 
 
Koska kompromissi lihallisen Roman ja muut johtajat, kreikkalais-roomalaisen 
kirkkojen paitsi toteutettu erilaisia taloudellisia vainoja kautta historian, heillä oli 
myös tosi kristittyjä tapettu pitää samoja käytäntöjä kuin Jeesus ja hänen 
alkuperäinen seuraajia oli, kuten lepopäi- (Apt 13: 13-15; 18: 4; Hebrews 4: 9), 
välttäen raamatullisesti epäpuhdas lihaa, ja pitää pääsiäistä 14.. 
 
Protestantti "uudistajat" oli myös ihmistä kuoli jotka vastustivat epäraamatullisia 
lapsikastekäytäntöön. 
 
Kreikkalais-roomalaiset myös vainotaan kristittyjä pitämiseen alkuperäiseen 
Raamatun oppeja kuten totuus jumaluus pitäen raamatullinen pyhäpäiviä, 
kieltäytyy hyväksymästä idols / kuvakkeet / ristejä, vastustaa pakana dress 
kreikkalais-roomalaisen papiston, kun otetaan huomioon Rooma edustettuina pää 
-Aika Babylon, opetus Jumalan valtakunnan, vastustaa epäraamatullista 
"sakramentteja," ja opetuksen tuhatvuotinen Jeesuksen. 

 
Se voi myös olla kiinnostavaa huomata, että itse asiassa kreikkalais-roomalaisen 
"yksityinen profetioita", jotka opettavat kreikkalais-roomalaiset tekevät tämän 
jälleen lopun aikoina. 
 
Tosi kirkon God on pitkään vainonnut niitä, jotka vaativat olla tekemässä Jumalan 
palveluun. Jeesus varoitti tästä Joh 16: 2-4. 
 
Ulkoisten merkkien ja Ulkonäkö 

 



Kirkko historioitsijat ymmärtää, että alkuperäisen papisto (diakonit / vanhimmat / 
ministereille / vanhimmat / piispat / overseers) eivät käyttäneet tyypin 
yksilöllinen vaatteita kuten ne nyt käyttävät Rooman ja ortodoksisen katolisen 
papiston. 
 
Alkuperäinen Christian johtajat pukeutunut kuten tavalliset ihmiset. Jeesus, itse 
oli korostettava Judas (Markus 14: 43-46), kun Hän ei ollut pukeutunut hyvin eri 
kuin toiset. Vaikka voisi odottaa kristillinen johtaja pukeutua asianmukaisesti (vrt 
Matt 22: 11-14), varhainen johtajat eivät pukeutua hyvin eri yleisölle.  

 
Kreikkalais-roomalaisen papisto usein käyttää tyypin vaatteita, että pappien 
auringon jumala Mithras kantoi. Tämäntyyppinen mekko ei hyväksynyt Rooman ja 
ortodoksisen kunnes ne vaikuttivat pakanallisen keisari Konstantinuksen 
4 luvulla (joka oli seuraaja Mithras ja jopa laittaa Mithras "kuvan kolikot jälkeen 
hänen väitetystä muuntaminen). 
 
Entä protestantti ministerit? No, jotkut, kuten monet anglikaanit (Englannin 
kirkon), älä kulumista samantyyppistä puku kuin kreikkalais-roomalaiset. 

 
Ja muut? No, valkoinen kaulus, että monet ministerit kuluminen ei tullut 
Raamatusta. Vaikka moderni käänteinen valkoinen kaulus kerrottiin olleen 
keksittiin 19. vuosisadan, on väitetty, että aurinko-papit käyttivät joitakin versio niistä 
ainakin jo vuonna 1000 eaa 

 
Ministeriö seurakunnissa Jumalan älä käytä pappienneuvosto kaulus kuten monet 
kreikkalais-roomalaiset. 
 
Entä kirkkorakennukset? 

 
Vaikuttaa siltä, että ensimmäinen nimenomaan rakennettu kristillinen kirkko 
rakennettiin Jerusalemin tiilet tuhoutuneen juutalainen temppeli 70 AD Tässä on 
4 vuosisadan mosaiikki esitys siitä: 

 



 
Jumalan seurakunta Jerusalemin Western Hill Called Mt.  Zion 

 

Edellä Rakennus uskotaan olleen rakennettu 1-luvulla ja näytti samanlainen 
juutalaisten synagogissa tuolloin. Se oli este turvallisuussyistä (Moos 22: 8), mutta 
se ei sisällä ristejä, obelisks tai steeples. 
 
Ristit ei saanut hyväksynyt kreikkalais-roomalaiset varten vähintään 150 vuotta 
Jeesuksen jälkeen oli noussut kuolleista. Termit usein käännetty väärin Uudessa 
Testamentissa "cross" ja "ristiinnaulitsemisen" oikeastaan tarkoittaa "napa" ja 
"impalement," vastaavasti alkuperäisessä kreikkalainen. 

 
Steeples, kuten obelisks, olivat fallossymboli sekä symbolina pakanallinen 
auringon jumalia. Lisäämällä tällainen symboleja kristitty rakennus olisi 
sopimatonta Jumalan kansa (vrt Moos 12: 29-32). Ne todella kirkossa Jumalan 
eivät aseta tällaisia symboleita rakennuksiin. 
 
Sama koskee myös käyttöä gargoyles on kreikkalais-roomalaisen 
kirkkorakennusten. Vedensyöksijät sanoi pelottaa pahat henget pois 
kirkosta. Vuonna 12th luvulla, katolinen pyhimys Bernard Clairvauxlainen oli 
tunnettu puhuu heitä vastaan kuin epäjumalanpalvelusta, mutta monet kuuluisat 
rakennukset (kuten katolisen Notre Dame) on gargoyles niitä.  

 
Vaikka voi olla paikka tarkoituksenmukaisesti koristeellinen hartauden (esim 1 
Kings 6), on fiktiivinen tarina Haluan kertoa täällä. Yhdessä "Indiana Jones" 
elokuvia, useat ihmiset etsivät maljan Jeesus väitetään joi aikana Hänen viimeinen 



pääsiäisen (vrt Luuk 22:20). Yksi kohtaus osoitti pöydän lukuisia kupit.Se osoitti 
myös eri luurankoja ihmisiä, jotka tulivat ja yrittivät väärään cup-as mukaan 
elokuva, valitsevat väärän kupin ja alkaa saanut se johti kuolemaan.Päähenkilö, 
Indiana Jones, nähtyään valinnan kupit, sekä koristeellinen ja tavallinen, alkoi 
poimia kalliin esiintyy yksi. Hän totesi jotain vaikutusta, "Jeesus oli puuseppä ja 
hänen opetuslapsensa olivat kalastajia. Ei ole mitään keinoa Hänellä oli jeweled 
Gold Cup. "Niin, Indiana Jones laittaa alas kalliita kuppi.Sitten hän valitsi halvin 
näköinen kuppi, joka oli oikea kuppi mukaan elokuvan, ja elivät. 

 
Pointtini? 

 
Vaikka Indiana Jones tarina on fiktiota, tosielämässä, jotkut ihmiset antaa liikaa 
painoa ulkopuolella ulkonäkö rakennuksissa, televisio esityksiä, dress, jne sekä 
Vanhassa että Uudessa testamentissa Jumala tekee selväksi, että hän ei tuomitse 
ulkoisen ulkonäkö ihmisten tavoin (1 Samuel 16: 7; Matthew 7: 21-23, 23: 27-
28). Apostoli Paavali teki selväksi, että vaikka hän oli valinnut Jumala (Apt 9: 10-
18), hän ei ollut erityisen hyvä puhuja (2 Kor 10:10). Sama päti Mooseksen (Moos 
4: 10-14) ja Jeremia (Jeremia 1: 6). Paul, Moses, ja Jeremia ovat kaikki paremmin 
tunnettuja kirjoituksia. 
 
Kristityt kannustetaan oikein jakaa totuuden sanaa (2 Tim 2:15) ja luottaa 
raamatullisen kriteereihin (Joh 05:39), jotka ovat Jumalan kriteerit (vrt 2 
Timoteukselle 3:16), eikä sen ulkopuolella ulkonäkö (2 Kor 10: 7-11), kun on 
pyritty määrittämään kuka puhuu totta uskollisesti ja joka on tosi kristillinen 
kirkko. 
 
Todellinen kirkko saarnaa True evankeliumi Jumalan valtakunnasta 

 
Jeesus tuli saarnasi evankeliumia Jumalan valtakunnan:  

 
Meni Jeesus Galileaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia Jumalan, 15 ja 
sanoi Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää 
parannus ja uskokaa evankeliumi. (Markus 1: 14-15, KJV) 

 
Jeesus odotetaan seuraajiaan uskoa valtakunnan evankeliumia. Hän puhui siitä 
vertauksin (esim Matthew 13: 3-50; Markus 4: 2-12; Luke 13: 20-21) niin monta 



eivät olleet valmiita ymmärtää salaisuudet Jumalan valtakunnan tässä iässä 
(Markus 4: 11; Matthew 13: 10-11). 
 
Jeesus opetti, että hänen seuraajansa olisivat mukana julistamista valtakunnan 
evankeliumin myös: 

 
Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa 
todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. (Matteus 24:14) 

 
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän 
Hengen, 20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt 
teitä; ja katso, minä olen teidän kanssanne, jopa loppuun asti. (Matt 28: 19-
20) 

 
Saarnaaminen evankeliumia Jumalan valtakunnan maailmalle todistajana 
tarkoittaa, että haluamme saavuttaa kaikkien kansojen kanssa valtakunnan 
sanoman. Ja niille, jotka voivat vastata, että Jumala kutsuu (Joh 06:44), me sitten 
pyrimme opettaa kaikki, että Jeesus käskenyt. 

 
Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus opetti opetuslapsilleen Jumalan 
valtakunnasta: 

 
Hän esitteli myös itsensä elossa His kärsimystä moninaisilla merkeillä, 
nähdään niitä neljänkymmenen päivän aikana ja puhuen valtakunnasta 
Jumalan. (Apt 1: 3) 

 
Apostolit myöhemmin saarnasivat, että sama viesti tulevan maailmanhallituksen 
valtakunnan Jumalan (esim Apt 19: 8), koska ei vieläkään jatkuvienJumalan 
seurakunta. Saarnaaminen valtakunnan evankeliumi on tuonut vainoa 
aikaisemmin ja käynnistävät myös tulossa vainon mukaan lukuisia kirjoitusten 
(Matt 24: 9-14; Markus 13: 10-13; vrt Luke 21: 12-19; Daniel 11: 28-35). 
 
Todellinen ja alkuperäinen evankeliumin sanoma on yksi opetetaan tänään: 

 

Minua kummastuttaa, että te kääntää pois niin pian Häneltä joka kutsui 
teitä armossa Kristuksen toiseen evankeliumiin, 7 joka ei ole toinen; mutta 



jotkut ovat hämmentävät teitä ja haluavat vääristellä Kristuksen 
evankeliumin. 8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi muita 
evankeliumin teille kuin mitä me olemme teille julistaneet, hän olkoon 
kirottu. 9 Kuten aiemmin sanonut, niin nyt sanon taas, jos joku saarnaa 
muuta teille evankeliumia kuin mitä olet saanut, hän olkoon kirottu. 10 Sillä 
minä nyt saada ihmiset tai Jumala? Vai pyydän olla miehiä? Sillä jos minä 
vielä tahtoisin olla ihmisille, en olisi mieliksi Christ. (Gal 1: 6-10) 

 

Monet eivät opeta sanoman valtakunnan evankeliumin koska se eroaa paljon 
perinteitä ja mieltymysten miehiä. Jeesus tulee jälleen hallitsemaan maan päällä 
(vrt Luuk 19: 11-12; Matthew 06:10; Ilmestys 5: 9-10; 20: 4-6) ja tuo palkkio 
pyhilleen Hänen (Jesaja 40 : 10; 62:11). 

 

Valitettavasti sen sijaan opettaa, mitä Jeesus opetti evankeliumia 
kuningaskunnan, monet sen sijaan pääasiassa opettavat niiden versiosta 
Jeesuksen persoonaan (katso myös ilmainen kirjanen evankeliumi Jumalan 
valtakunnasta). Osa virheellisesti edistää ajatusta, että kansainvälinen yhteistyö 
tuo rauhaa ja hyvinvointia maapallolla. 

 

Lisäksi monet kertovat ihmiset kääntyä versio "Mary'-sekin on väärä evankeliumi 
(Gal 1: 6-9). Raamattu opettaa kääntyä Jumalan puoleen (Joel 2:13; Apt 26:20), ja 
kirkon historia osoittaa meille, että varhaiset kristityt eivät käänny eikä 
kunnioittamaan Jeesuksen äidin Marian (katso myös vapaan 
kirjasenjatkuva historia Jumalan seurakunta). 

 

Totinen kirkon pitäisi olla suuri? 

 

Roomalaiskatolinen kirkko on suurin kirkon väitti siteitä kristinuskoon.  Vaikka se 
joskus viitata itsensä "Jumalan seurakunta," on sen koko todiste siitä, että se on 
Jumalan tosi kirkolle? 

 



Tai voisi pienen ryhmän ja / tai kerääminen suhteellisen pienissä ryhmissä todella 
on jatkoa todellinen seurakunta? 

 

Vuonna 21. vuosisadalla, olisi Jeesuksen tosi kirkon olla aliarvostettu maailman tai olla 
merkittävä toimija erittäin mukana maailman poliittisella kentällä? 

 

No, Jeesus ja apostolit opetti, että todellinen seurakunta olisi pieni:  

 

Älä pelkää, pieni lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille 
valtakunnan. (Luukas 12:32) 

 

Jesaja myös huutaa Israelista: "Vaikka määrä israelilaisten olla kuin hiekka 
meren, Jäännöstä tallennetaan. 28 Sillä hän viimeistelee työn ja leikkaa se 
lyhyt vanhurskaudessa, koska Herra tekee lyhyt työtä maan päällä. (Room 
9: 27-28) 

 

Jopa niin sitten, tällä hetkellä olemassa jäännös mukaan armon 
valinnan. (Room 11: 5) 

 

Jeesus nimenomaan opetti, että vain harvat löytäisi tien iankaikkiseen elämään 
tässä iässä, koska useimmat menisi laaja tie, joka vie kadotukseen (Matt 7: 13-14; 
20:16). Hän opetti myös, että monet pyrkisi tulla, mutta ei löydä sitä (Luukas 
13:24). 

 

Jos hyvin pieni uskovien voisi olla totta ja uskollisin kirkon, se ole järkevää, että 
Jumala on pääasiassa toiminnan kautta suhteellisen vähän aikana 
seurakunta? Useimmat tunnustavat kristityt ilmeisesti epäillä siitä.  

 



Ennustama, monet ovat unohdetaan, kuinka Jumala toimii (Sak 4: 6-9; Joh 6:44) ja 
"halpana pienten alkujen päivän" (Sak 04:10). 

 

Voiko Totta kirkon Pysyvät yhdessä kaupungissa? 

 

Oli päämaja tosi kristillisen kirkon pysyä yhdessä kaupungissa, kuten Roomassa tai 
Konstantinopoli? Useita miljoonia näyttävät ajattelevan niin. 

 

Silti mukaan apostoli Paavali, joka oli mahdotonta. Huomaa, mitä hän kirjoitti (yksi 
protestanttinen ja kahden katolisen käännökset Raamatun on esitetty alla):  

 

Sillä täällä meillä ei ole pysyväistä kaupunkia, vaan me etsimme yksi 
tulossa. (Heprealaisille 13:14, NKJV) 

 

Sillä ei meillä ole täällä pysyvää kaupunkia, mutta me etsimme sitä, mikä 
on tuleva (Hebr 13:14, Rheims NT). 

 

Ei ole pysyvää kaupunki meille täällä, me etsimme joka on vielä 
olla. (Heprealaisille 13:14, New Jerusalem Bible, NJB). 

 

Selvästi Paul opettaa, että ei olisi pysyvä kaupunki kristityille, kunnes kaupunki, 
mikä on tuleva ( "Uusi Jerusalem" Ilm 21: 2). Täten Paavali opettaa, että ei 
ihmisen kaupunki, kuten Rooma, voisi olla pysyvä pääkonttorin kaupungin 
uskoville. 

 

Mukaan Uuden testamentin, tosi oppia (1 Tim 4:16; 2 Timothy 3: 14-16; Gal 2: 5; 
Colossians 1: 21-23; Jude 3, Acts 14: 21-22) ja veljesrakkauden (Filadelphia 
alkuperäisessä kreikkalainen, Hebrews 13: 1), ei ole maantieteellinen sijainti, on 



tarkoitus jatkaa. Jatkuvan Jumalan seurakunta on jatkunut alkuperäisen 
apostolisen oppeja ja pyrkii käytännössä Philadelphian rakkautta. 

 

Katsokaamme tarkemmin, mitä Jeesus opetti tulevan johdon kirkon koskevat 
sijainti: 

 

ja te on haisevansa kaikki miehet minun nimeni, mutta joka on sinnikkäästi 
loppuun asti, se pelastuu. 23 Ja kun he teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, 
paetkaa toiseen (Matt 10: 22-23, DRB) . 

 

Sinut yleisesti vihattu vuoksi nimeni; mutta kuka tahansa, joka vahvana 
pysyy loppuun asti, se pelastuu. 23 Jos teitä vainotaan yhdessä kaupungissa, 
pakenemaan seuraavassa; ja jos teitä vainotaan, että turvaan 
toiseen. Todellisuudessa minä sanon, te ette ehdi kierroksen kaupunkien 
Israelin ennen Ihmisen Poika tulee. (Matt 10: 22-23, NJB) 

 

Kristityt ovat taukoamatta ja pysymään uskossa. Jeesus ei ole vielä tullut, ja mitä 
kristityt on ollut Palestiinassa ovat jahtasi läpi kaikki kaupungit, että 
maantieteellisellä alueella vuodesta Jesus totesi tätä (ristiretket auttoi 
varmistamaan tämän). Siksi Jeesus ilmiselvästi viitaten enemmän kaupunkeihin 
kuin ne, jotka ovat alalla Palestiina. (By "Israelin kaupunkien" tähän sisältyy 
Israelin heimot, jotka olivat hajaantuneet per James 1: 1 eikä ainoastaan alueella 
yleisesti kutsutaan Israelin tai Palestiinan kristityille pakenemaan.) 

 

Siksi sen perusteella, mitä Jeesus ja Paavali opetti, kirkot, jotka väittävät pysyvä 
kaupungin apostolisella peräkkäin lähes 2000 vuotta voinut tosi kristillisen 
kirkon. Silti, koska historia osoittaa, että päämaja tosi kirkon God on muuttunut 
vuosisatojen alkaen perin Jerusalemissa (Apt 2) mahdollisesti Antiokiassa (Apt 
11:26) Efesoon Simyraan Eurooppaan (eri kaupunkeihin) ja eri paikoissa Pohjois-
Amerikassa, tämä on merkki siitä, että ryhmä, kutenJatkuvat Jumalan seurakunta 
(joka perustuu tällä hetkellä Five Cities alue Kalifornia) voisi olla tosi kristillisen 
kirkon. 



 

Siten tämä puute "pysyvä kaupunki" on myös "todiste", joka poistaa niin sanotut 
apostolinen näkee "niitä kirkkojen jotka väittävät multi-luvulta jatkuvuus 
Roomassa, Antioch, Jerusalem, Alexandria, Konstantinopoli, ja muualla.  

 

Ehkä on myös syytä mainita, että Raamattu nimenomaan tuomitaan "suuri 
kaupunki", joka istuu seitsemän Hills (Ilmestys 17: 9, 18). Rooma ja 
Konstantinopoli pidetään "seitsemän hilled" kaupungeissa, jos sillä viisi kaupungit 
alueella Kaliforniassa ei ole. 

 

Sabbath pitäminen opetettiin ja oli jatkaa 

 

Vaikka suurin osa, jotka tunnustavat kristinuskoa toimivat kuten Sunnuntai on 
lepopäivä kristityille, joka missään opetetaan Raamatussa. Sunnuntaina itse, tuli 
tunnustava kristitty maailma kautta kompromisseja pakanallisia 
hallintoviranomaisten ja pakanallisen auringon jumala palvonta.  

 

Vanha testamentti opettaa, että seitsemännen päivän sapatti oli merkki Jumalan 
ja hänen kansansa (Moos 31: 13-18). 

 

Mutta entä Uusi testamentti? Uusi Testamentti osoittaa selvästi, että Jeesus 
(Luukas 04:16, 21; 6: 6; 13:10) sekä apostolien ja uskollisten (Apt 13: 13-15, 42-44, 
17: 1-4; 18 : 4; Hebrews 4: 9-11) piti seitsemännen päivän sapatin (jota kutsutaan 
lauantaina Englanti kalentereita). 

 

Vaikka jotkut sanovat, että tämä päivä palvonta muutettiin ja sen ole tarkoitus 
olla kristityille, huomaa mitä Uusi testamentti itse todella opettaa (yksi 
protestanttisen ja kaksi roomalaiskatolista käännökset alla): 

 



Jäljelle jää siis sapatti-lepo kansalle Jumalan 10 kaikille, jotka tulee Jumalan 
lepoon myös lepää omasta työstä, aivan niinkuin Jumalakin 
hänen.11 Olkaamme siis pyrittävä kaikin tavoin tuohon lepoon, niin ettei 
kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden 
esimerkkiä(Hebr 4: 9-11, New International Version). 

 

Siellä on vielä siis seitsemännen päivän tauko varattu Jumalan 
kansa, 10 koska tulla paikka loput levätä jälkeen työsi, niinkuin Jumalakin 
jälkeen hänen. 11 Olkaamme siis painamalla eteenpäin tulla tähän 
paikkaan lepoa, tai jotkut teistä saattavat kopioida tämän esimerkin 
kieltäytyminen uskoa ja menetetään. (Heprealaisille 4: 9-11, NJB) 

 

Siksi väliin jää sabbatisme varten Jumalan kansaa. 10 Sillä joka on päässyt 
hänen levätä, samalla myös on lepäsi hänen teoksistaan, niinkuin Jumalakin 
hänen. 11 Rientäkäämme siis päästä siihen lepoon; ettei kukaan kuulu 
samaan esimerkki epäuskoisesti. (Heprealaisille 4: 9-11, Original ja Totta 
Rheims UT: Anno Domini 1582) 

 

Historia osoittaa, että viettäneet sapattia pidettiin läpi historian, vaikka 
tuominnut Imperial viranomaisten ja valtuustot miehiä.  Sabbath-pitäminen levisi 
alkuseurakunnan Jerusalemissa Vähässä-Aasiassa, Afrikassa, Euroopassa ja 
Aasiassa alussa vuosisatojen AD sapatin pitäminen on dokumentoitu tapahtuneen 
läpi vuosisatojen ja tuli Länsi Hemispheres viimeistään 1600..  

 

Vain kirkko edelleen pitää sapattia, kunnes 21. vuosisadan voisi olla tosi kirkon 
Jumalan kansaa mukaan Uuden testamentin (Hepr 4: 4 osoittaa tämä 
sapatinlepoa liittyy seitsemännen päivän). 

 

Yksi syy, että monet tänään eivät ymmärrä, mitä Raamattu opettaa tästä on, että 
tietyt kääntäjät ovat tarkoituksellisesti käännetty väärin Kreikan 
termisabbatismos (ςαββατισμóς) löytyy Hebrews 4: 9. Protestanttinen KJV ja NKJV 
mistranslate se tekee muuttuneen version Rheims Uuden testamentin, joka 



tunnetaan myös Challoner versio (muuttui 18-luvulla). Kaikki kolme mistranslate 
sana kuin "lepo," taas on erilainen kreikkalainen termi 
(käännettynä katapausin), kääntää "lepo" Uudessa 
testamentissa. Sabbatismos selvästi viittaa "sabbatin-lepo" ja rehellistä tutkijat 
kaikki myöntävät, että . Koska käännösvirheiden, useimmat tänään eivät 
ymmärrä, että seitsemännen päivän sapatti oli nimenomaan käskenyt kristityille 
Uudessa testamentissa. 

 

Pyhä Days ja Jumalan pelastussuunnitelman 

 

Vuonna synty 01:14, Jumala ilmoittaa, että hän teki tietyt valot (kuten aurinko ja 
kuu) merkitä pois pyhäpäivinä / uskonnollisia juhlia (Jumalan Sanan 
Translation), mutta harvat jotka väittävät Jeesusta pitää ne. 

 

Jumalan juhla ja pyhät kokoukset ovat kaikki lueteltu Raamatun 23. luvussa kirjan 
Mooseksen. Ne ovat seitsemäntenä päivänä sapatin, pääsiäisen, Days 
happamattoman leivän, helluntai, juhla Trumpets, sovituksen päivä, 
Lehtimajanjuhlan, ja viimeinen suuri päivä. Vaikka monet nykyajan voisi kutsua 
niitä "juutalainen", tosiasia on, että Jeesus, hänen opetuslapsensa, ja niiden 
varhaisessa uskollisia seuraajia pelastaa. Siten ne pidetään 
näiden jatkuvassaJumalan seurakunta. Nämä Raamatun Holy Days osoittavat 
kohti ensimmäisen ja toisen Jeesuksen ja help näyttää Jumalan 
pelastussuunnitelmaa. 

 

Monet nykyajan olisi yllättynyt ymmärtää, että varhaiset kristityt odotettavissa, 
että lähes kaikki koskaan eläneen säästettäisiin ja olla osa Jumalan ikuisen 
valtakunnan. Jopa aikaisin kreikkalais-roomalaisen kannattajia kuten Ireneus Lyon, 
Origen of Alexandria, Gregory Nissalainen, ja Ambrose Milanon opetti ainakin 
osia, jotka opin. 

 

Osasyynä että tämä oppi oli "kadonnut" oli, että yhä harvempi kreikkalais-
roomalaiset oikein pitää Raamatun pyhäpäiviä, varsinkin kun he vaihtoivat 



pääsiäisen vuonna 2. vuosisadalla. Lähes kaikki pyhät päivän tuomitsi ortodoksisen 
Bishop John Krysostomos, keisari Theodosius (joka julisti kuolemanrangaistus 
niille, jotka uskaltavat edelleenkin raamatullinen päivämäärä pääsiäisen), sekä 
teki neuvoston Laodikean lopulla 4 vuosisadalta .Lausuntoja sekä vainoja Pakanalliset 
Keisari Konstantinus aiemmin, että luvulla, kuten "Olkaamme siis ole mitään 
yhteistä vastenmielisen juutalainen yleisö," oli myös rooli. 

 

Toinen syy menetykseen tiedon pelastussuunnitelmasta oli tuomitseminen 
Origenism on 5 ja 6.-luvuilla. Vaikka Origen oli monia puutteita (vaikka hänen 
apuunsa tulkinnat), hän sisällyttää hänen opetuksiaan mahdollisuus pelastuksen 
niille ei tallenneta eikä incorrigibly paha tässä iässä. Roomalaiskatolinen 
kiirastulioppi näyttää olleen hyväksytty epäraamatullista vaihtoehto joskus 
jälkeen Origenism tuomittiin (tosin ortodoksinen ja protestantit eivät hyväksyneet 
kiirastuli). 

 

Perinteisesti Rooman kirkko ja protestanttiset kirkot ovat yleensä opettaa, että 
nyt on ainoa pelastuksen päivä ja että kaikki ei ole tallennettu tässä iässä palaa 
ikuisesti Hades / Gehenna (vaikka nykyisen ekumeeninen ja uskontojen liikkeet 
käynnissä tällä voitaisiin muuttaa). Ortodoksinen ollut pitkään varauksellisesti että 
ja ovat ilmoittaneet, että Jumala voisi pelastaa paljon muualla ihmiskunnan aikaan 
valkoisen valtaistuimen tuomion (vrt Ilm 20: 11-13), mutta eivät ole varmoja 
(Florovsky G. viimeinen asiat ja viimeinen tapahtumista. C. 1979. Missionary Esite 
# E95h Holy Protection Venäjän ortodoksisen kirkon. Los Angeles). Osa syy 
ortodoksisen epävarmuus on, että ne eivät todella pidä raamatullista pyhäpäivinä 
eivätkä ymmärrä todellisen merkityksen, että heillä on kristityille. Jumalan Pyhän 
Days apua kuva Jumalan suunnitelmia ihmiskuntaa.  

 

Me Jatkuvat Jumalan seurakunta pitää saman raamatullisen pyhäpäiviä kuin 
Jeesus, opetuslapsiaan, ja niiden uskollisia seuraajia kuten pakana-alue Jumalan 
seurakunta johtajien Polykarpos Smyrna ja Meliton Sardeslainen säilytetään.  

 

Pidä raamatullinen pyhäpäivinä muistuttaa tosi kristityt Jumalan tosi 
pelastussuunnitelmaa ja armosta. Jatkuvan Jumalan seurakunta ymmärtää, miten 



kukin pyhäpäivinä nivoutumista Jumalan pelastussuunnitelman (ks myös ilmainen 
kirjasen sinun pitäisi Noudata Jumalan Pyhän päivää tai Demonic juhlapyhät?) 

 

Raamattu opettaa selvästi, että Jeesus Kristus oli pääsiäislammas uhrataan meille 
ja että meidän tulee pitää, että Feast happamatoinna (1 Kor 5: 7-8).Days 
happamattoman leivän apua kuva, että meidän tulee pyrkiä laittaa sin ja 
tekopyhyyden elämästämme (vrt Matthew 16: 6-12; 23:28). 

 

Jopa kreikkalais-roomalaisen kirkkojen tunnustavat, että helluntaina, jota 
kutsutaan myös juhlaa viikon (Moos 23: 15-16) ja päivä esikoiset (Number 28:26) 
Vanhassa Testamentissa oli Christian merkitys. Ajatus Kristittyjen on esikoisena 
vahvistetaan Uudessa testamentissa (James 1:18). Muinaisessa Israelissa, oli 
pienempi sato keväällä ja suurempi sato syksyllä.  Kevään Holy Day Helluntai, kun 
oikein ymmärretty, auttaa kuva, että Jumala on vain vaatii jonkin verran nyt 
pelastusta (Joh 06:44; 1 Kor 01:26, Room 11:15) suuremmalla sato tulossa 
myöhemmin (Joh 7: 37- 38). 

 

Yleensä kreikkalais-roomalaisen kirkkojen eivät pidä raamatullista pyhäpäivinä 
jotka tapahtuvat syksyllä. Jos he tekivät, he saattavat paremmin ymmärtää, että 
juhla Trumpets kuvaa Jumalan tulossa rankaisee interventioita maan päällä ja 
paluuta Jeesuksen kautta seitsemän trumpettia Ilmestyskirjan luvut 8 & 9 ja 11: 
15-19. Vaikka kreikkalais-roomalaisen kirkkojen yleisesti yhtä mieltä siitä, että 
trumpetit Ilmestyskirjan täytyy tehdä näitä asioita (joidenkin mielestä nämä 
trumpetit allegorisena), he näe mitään syytä tarkkailla Raamatun juhla Trumpets.  

 

Seuraavana Fall pyhä päivä on sovituspäivä. Vanhassa testamentissa, tämä päivä 
mukana tilaisuudessa, jossa Asaselille vuohi lähetettiin erämaahan (Moos 16: 1-
10), kun taas kristityt näki tämän lähettämisen Azazelin vuohi pois kuvia ajalla 
vuosituhannen kun Saatana on sidottu tuhat vuotta syvyydestä (Ilm 20: 1-
4). Tämä tarkoittaa sitä, että hän ei voi kiusata ja pettää tuona aikana. 

 



Lehtimajanjuhlan kuvia henkistä ja materiaalista runsaus, joka tapahtuu aikana 
tuhatvuotinen Jeesuksen kun ihmiset pitävät Jumalan lakeja, ilman Saatanan 
petokset (Ilm 20: 1-6). Tämä on päinvastoin kuin mitä nyt tapahtuu maailmassa 
pettänyt Saatana (Ilm 12: 9). Satanic petos on osa miksi useimmat jotka 
tunnustavat kristinuskoa ovat harhaan vääriä ministerit (2 Kor 11: 14-15). 

 

Viimeinen raamatullisen pyhäpäivinä (Moos 23: 36b) on usein tarkoitetun 
Jumalan seurakunta piireissä viimeinen suuri päivä. Huomaa mitä Jeesus opetti 
siitä: 

 

Viimeisenä päivänä, että suuri juhlapäivänä seisoi Jesus ja huusi, sanoen: 
"Jos joku janoaa, niin tulkoon minun ja juoda. 38 Joka uskoo minuun, 
niinkuin Raamattu sanoo, hänen sydämensä virtaa elävän veden virrat. 
" (Joh 7: 37-38) 

 

On täyttämisen kanssa viimeinen suuri päivä, että kaikki, jotka eivät ole ollut 
mahdollisuutta pelastuksen todella on tätä mahdollisuutta, ja lähes kaikki tulevat 
hyväksyä tarjousta. 

 

Lähes kaikki ihmiset koskaan eläneen pelastuu! 

 

Raamatullinen totuus on, että koska Jumalan rakkaudesta, Jeesus tuli DIE FOR 
ALL: 

 

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen 
Poikansa, ettei häneen uskoo pitäisi hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen 
elämän. 17Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan 
maailmaa, vaan että maailma hänen kauttansa pelastua.  (Joh 3: 16-17) 

 



Joten ei rakastava Jumala lähettänyt Poikaansa kuolla suhteellinen vähän tai 
maailmassa? 

 

Protestantteja, jotka lainaavat usein Johannes 3:16, taipumus opettaa, että 
maailma voitaisiin pelastaa, mutta että valtaosa koskaan eläneen kärsii tuskissaan 
ikuisesti. Onko tämä tyyppi pelastussuunnitelman että Jumala joka kaikkitietävä ja 
on rakkaus keksiä? Onko Raamattu tukevat ajatusta, että jokainen voi tallentaa 
nyt? Jos ei, on se, että oikeudenmukainen? 

 

Koska Jumala on kaikkitietävä ja kaikkivaltias ja on rakkaus (1 Joh 4: 8,16), olisi 
Jumala on ennalta eniten koskaan eläneen ikuiseen tuska?  

 

Ei. 

 

Varmasti Jumala on tarpeeksi viisas on suunnitelma, joka todella toimii.  

 

Romans 9: 14-15 todetaan: 

 

"Mitä siis sanomme? Onko vääryyttä Jumalan? Varmasti ei! 15 Sillä Hän 
sanoo Moosekselle:" Minä armahdan kenelle minä armahdan, ja minä 
armahdan jonka minä armahdan. " 

 

Tiedämme, että Jumala valitsi osa Israelin VT pelastuksen tässä iässä, ja vähän, jos 
ollenkaan, toiset. Jos tämä on kaikki, miten on, että rakkaus? 

 

Raamattu opettaa, että monet ovat tahallisesti sokaissut tässä iässä (Joh 12: 37-
40). Ne, jotka olivat sokaissut tässä iässä vielä mahdollisuus (vrt Joh 9:41; Isaiah 
42: 16-18). Huomaa myös: 



 

Aion jälleen tehdä ihmeellisiä keskuudessa tämä kansa ... 24 Nämäkin joka 
virheellisesti hengessä tulevat ymmärtämistä, ja ne, jotka valittivat oppii 
oppi. (Jesaja 29: 14,24) 

 

Ei ole puolueellisuutta Jumalan (Room 2:11). Tulee mahdollisuus kaikkea "kaikki 
ääret saavat nähdä meidän Jumalamme autuuden" (Jesaja 52:10). 

 

On vain yksi nimi taivaan alla, joiden kautta ihmiset voidaan tallentaa (Apt 4:12) ja 
joka on Jeesus Kristus (Apt 4:10). Koska suurin osa ihmiskunta on koskaan kuullut 
totuus Jeesuksesta, ja "kaikki liha näkee Jumalan pelastuksen" (Luuk 3: 6), tulee 
olemaan mahdollisuus kaikille saavuttaa pelastuksen (Jesaja 52:10, 56: 1) -either 
tässä maailmassa eikä ikää tulla (vrt Matt 12: 31-32; Luke 13: 29- 30). Tämä 
tulevaisuuden ikä tulee sen jälkeen toiseen ylösnousemukseen (tosi kristityt 
tuolloin herätetään ensimmäisessä ylösnousemuksessa per Ilm 20: 5-6) ja se 
sisältää aikaan valkean valtaistuimen tuomio (Ilm 20: 11-12). Isaiah (Jesaja 65:20), 
sekä Roman ja ortodoksisen katolisen pyhimyksen Ireneus, opetti, että tämä 
tiettyä ikää tulemaan olisi noin sata vuotta. 

 

Uusi testamentti osoittaa, että Paavali havaittu raamatullista pyhäpäiviä (esim Apt 
18:21, 20: 6,16, 27: 9, 1 Corinthians 5: 7-8). Paul tuomitsi sisältävät pakanallisia 
käytäntöjä raamatullinen juhlamenot (1 Kor 10: 20-23). Paul itse totesi lähellä 
loppua hänen elämänsä, että hän piti kaikki käytännöt juutalaiset täytyi pitää (Apt 
28: 17-19). Se olisi pitänyt sisällyttää kaikki pyhät päivän lueteltujen Moos 23.  

 

Pääsääntöisesti kreikkalais-roomalaisen kirkkojen eivät noudata apostoli Paavalin 
kehotus matkia häntä koska hän jäljitteli Christ (1 Kor 11: 1), ja ne eivät pidä 
kaikkia Raamatun pyhäpäivinä. 

 

Sen sijaan, kreikkalais-roomalaisen kirkkojen pyrkivät pitämään päivää omistettu 
eri pakana jumalien (Saturnus, Mithras, Pan, Ishtar, Diana, Strenua, Janus jne) 



"pakattu uudelleen" ja ulkoisten merkkien väitti olevansa kristitty. Historian faktat 
osoittavat, että varhainen tosi kristityt eivät pidä joulua, sunnuntaina 
ystävänpäivä, pääsiäinen, ylösnousemuksen Marian jne 

 

Olisiko tosi kristillisen kirkon kompromissiin pakanuuden? Jos ei, miksi useimmat 
sitä mieltä, että kompromisseja ryhmät edustavat aitoa kristinuskoa?Olisiko niin 
sanotut kristityt ryhmät noudattavat käytäntöjä, mitä Jeesus ja apostolit tekivät?  

 

Varmasti ei kreikkalais-roomalaisen-protestanttisen niistä. Myöskään muita 
ryhmiä, kuten Jeesuksen Kristuksen Myöhempien Aikojen Pyhien (jotka ovat 
lisänneet ylimääräisiä kirjoja Raamatun), baptistit (jotka väittävät edeltää 
uskonpuhdistuksen, mutta jakavat paljon harhaopit kanssa protestantit), 
messiaaniset juutalaiset (jotka opettavat perinteisiin miesten kaltaisia Jeesus 
tuomitaan Mark 7: 6-13), ja Jehovan todistajat (jotka kieltävät Jeesuksen 
jumaluuden). 

 

Se on vasta Sabbatarian Jumalan seurakunta ryhmiä, jotka pitävät Pyhä Days, joka 
voi alkaa oikeutetusti kilvoittelemaan alkuperäisen uskon ja mahdollisesti harkita 
"Philadelphian kristittyjä" tällä hetkellä. 

 

Estopinnoitteet ja tuomitsee ekumeenisen ja Interfaith liikkeet 

 

Monet uskonnolliset ja poliittiset johtajat 21. vuosisadan edistävät ekumeeniseen ja 
uskontojen liikkeitä. Ekumeeninen liike yrittää katsoa, että kaikki p rofessed 
Christian uskonnot ovat samanarvoisia Jumalan edessä, mutta Raamattu varoittaa 
vääristä ministerit (2 Kor 11: 14-15) ja väärän "Mystery Babylonian" uskossa, 
johon maailman poliittisten johtajien (Ilm 17 : 1-9). Jeesus ei tullut tuomaan 
kansainvälistä yhtenäisyyttä tässä iässä, mutta jako (Luuk 12:51). Kristityt ovat 
pakenemaan ennustanut Babylon (Sak 2, 6-7, Paljastus 18: 4) ja on saastatoinna 
mukaan maailmassa (James 1:27). 

 



Yhä useammat johtajat ovat myös edistää ekumeniaa, mukaan lukien tässä 
välisellä yhtenäisyyttä, joka olennaisesti yrittää tarkoita, että kaikki uskonnot ovat 
samanarvoisia Jumalan edessä. Tämä on räikeä valhe, koska se on vain Jeesuksen 
nimessä, että kaikki voidaan tallentaa (Apt 4: 10-12).Vaarantamatta opit jne 
varten yhtenäisyys on petollinen ja väärä: Kirottu olkoon se, joka tekee Herran 
työn laiskasti (Jeremia 48:10). 

 

Ne edistävät ekumeeninen / uskontojen uskonnollisten yhtenäisyys eivät näytä 
ymmärtävän, että sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa opettavat, että 
todellinen yhteyteen uskossa ei tapahdu vasta Jeesus palaa:  

 

kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja tieto Jumalan Pojan, että 
täydellinen ihminen, mitan vastaavan kypsyyden täyteys Kristuksen. (Ef 
4:13) 

 

"Sing ja iloitse, tytär Siion! Sillä katso, minä tulen ja asun sinun keskelläsi," 
sanoo Herra. 11 "Monet kansat yhtyy Herraan sinä päivänä, ja ne tulee 
minun kansani. ja minä asun sinun keskelläsi. Silloin te tiedätte, että Herra 
Sebaot on lähettänyt minut teille. 12 ja Herra ottaa haltuunsa Juudan Hänen 
perintönsä Pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin. (Sak 2: 10-12) 

 
Huomaa, on olemassa yksi oikea usko: 

 

On vain yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te kutsuttiin yhdessä toivoa sinun 
kutsuvan; 5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste; 6 yksi Jumala ja kaikkien Isä, 
joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. (Ef 4: 4-6) 

 

Tuo usko on Jumalan tosi kirkolle kristinuskosta, eikä jokin vaarannu, uskontojen, 
ekumeeninen, Babylonian sekava (Ilm 17), että Jeesus tuhoaa (vrt Ilm 19). 

 



Sikäli kuin tosi kristitty yhtenäisyys, Raamattu osoittaa, että siellä on osastojen 
kirkossa Jumalan (vrt Ilm 2 & 3), kunnes Jeesus palaa.  

 

Vaikka me Jatkuvat Jumalan seurakunta uskovat, että pitäisi olla lämpimät suhteet 
keskuudessa mahdollisimman paljon (vrt Room 12:18), se ei tarkoita, että 
pidämme kaikki uskonnot vastaaviksi tosi kirkon Jumalan tosi 
kristinuskosta. Olemme myös seurata Jeesuksen esimerkkiä ja irtisanoo ne, jotka 
luottavat enemmän perinteeseen kuin Raamattu (Mark 7: 9-13). 

 

Merkit, Todisteet, ja vihjeitä 

 

Yhteenvetona tässä listaus merkkejä, todisteiden ja johtolankoja, jotka auttavat 
tunnistamaan tosi kristillisen kirkon, koska se: 

 

1. Asettaa Jumalan sanaa yllä perinteistä miesten ja siksi ei ole lisännyt 
oppeja, jotka vastustavat Raamatun (vrt Matthew 15: 3- 9). 

 

2. Käyttää raamatullinen nimi "Jumalan seurakunta" (esim Apt 20:28; 1 
Timothy 3: 5). 

 

3. vaatii hartaasti alkuperäisen mielessä (Jude 3), jopa uhkia vainon (esim 
Apt 5: 27-32). 

 

4. Traces sen raamatullinen oppeja läpi historian (vrt 1 John 2: 6).  

 

5. Pitää pääsiäistä 14. Nisan (Moos 23: 5, Matthew 26:18). 

 



6. Onko tiedossa, mitkä kirjat olivat osa Raamatun ajoista apostoli Johannes 
(vrt 2 Timothy 3: 16-17; Paljastus 1: 9-19; 22: 18-19; Jes 08:16). 

 

7. opettaa totuus jumaluus (Roomalaisille 1:20; Kol 2: 2,9). 

 

8. Opettaa ja pitää rakastava Jumalan lait (1 Joh 2: 4). 

 

9. vastustaa osallistumista lihallisia sodankäynnin tässä maailmassa (Joh 
18:36; Luuk 03:14). 

 

10. On ollut vainottu, mutta ei koskaan fyysinen vainoaja (Joh 15: 20-21; vrt 
18:36). 

 

11. ei ole ottanut ulospäin mullin pakanuuden kannalta kirkollisen mekko 
tai rakennuksiin (vrt Moos 12: 29-30). 

 

12. saarnaa koko valtakunnan evankeliumi (Matteus 24:14; 28: 19-20). 

 

13. Onko "pieni lauma" (Luuk 12:32; Romans 11: 5; vrt Ilm 14: 1-9). 

 

14. Traces sen fyysinen sijainti läpi useita johtoa kaupungeissa (Hepr 13:14) 
ja seitsemän seurakuntaa Ilmestyskirjan luvuissa 2 ja 3. 

 

15. Onko merkki raamatullisen sapatin (Moos 31:13; Hebrews 4: 9). 

 



16. ymmärtää Jumalan pelastussuunnitelman Jeesuksen Kristuksen kautta 
kuin kuvassa Pyhässä päivää (1 Kor 5: 7-8; James 1:18) 

 

17. Opettaa vastaan havainto pakanalomapäivät (1 Kor 10: 20-22). 

 

18. Ei osu lopunajan ekumeenista Babylon (Ilm 13: 4-10; 18: 4) 

 

Vain Sabbatarian Jumalan seurakunta ryhmä täyttää kaikki nämä 
kriteerit. Kreikkalais- Roman kirkot eivät todella ymmärtää Jumalaa tai Jumalan 
suunnitelmaa eivätkä ne edustavat tosi kristillisen kirkon.  

 

3. Mitä tapahtui Uuden testamentin? 

 

Muut kuin tämä aukko kohta kursiivilla ja sulkeminen kappaleen kursiivilla, tässä 
luvussa on kirjoittanut myöhään entinen Jumalan seurakunta kirjailija Dr. Herman 
Hoeh ja julkaistiin vuonna 1985. Dr. Hoeh antaa hänen ottamaan mitä tapahtui 
tosi kristillisen kirkon Uuden testamentin aikoina ja nousu uskoton kirkkojen usein 
vedoten KJV. 

 

Kristus sanoi, "minä rakennan seurakuntani" (Matt 16:18). Hän teki rakentaa se - 
yksi Church, tilasi saarnaamaan ja julkaista hänen Gospel - aivan viestin tulleen 
Jumalalta - kaikkialle maailmaan. 

 

Mutta mitä löydämme tänään? Satoja erilaisia ja eri mieltä kirkot, kaikki 
perustama miehet, kukin tunnustavia opettamaan totuutta, mutta ristiriitaisia ja 
eri mieltä kaikki muut. 

 

Kirkko ennustus 



 

Vaikka useimmat ihmiset nykyään olettaa, että tosi kirkko oli nopeasti kasvaa iso, 
tulla voimakas järjestö, kohdistaen voimakas vaikutus maailmaan, joten tämä 
parempaa maailmaa, tulossa vakauttava vaikutus maailman sivilisaation, todella 
Christ perustettu Hänen kirkkonsa ilman tätä tarkoitusta varten.Hänen lopullinen 
rukouksessa Hänen yhden kirkon, Jeesus rukoili: 

 

"Minä rukoilen heidän puolestaan. En rukoile maailman ... Pyhä Isä, varjele Nimesi 
ne, jotka olet minulle antanut, että he olisivat yhtä kuin Olemme ... Olen antanut 
heille sinun sanasi, ja maailma on vihannut heitä, koska he eivät ole maailmasta, 
niinkuin en minäkään maailmasta. en rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, 
vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. ne eivät ole maailmaa, aivan kuten en ole 
maailmasta "(Joh 17: 9-16). 

 

Ne Hänen kirkkonsa kuvataan olevan vieraita ja muukalaisia tässä maailmassa - 
Kristuksen lähettiläitä - joka on vieras tässä maailmassa - vielä koskaan ole 
maailman. 

 

Tämä tosi Jumalan seurakunta oli vainotaan - hajallaan. "Jos he ovat minua 
vainonneet, he teitäkin vainoavat", sanoi Jeesus opetuslapsilleen (Joh 
15:20)."Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat 
vainon" (II Tim 3:12). 

 

On yö Jeesus takavarikoitu ristiinnaulittavaksi, hän sanoi: "On kirjoitettu: 'Minä 
lyön paimenta, ja lampaat hajoitetaan" (Mark 14:27). Sen jälkeen Hän, Shepherd, 
ristiinnaulittiin, The "lampaita" - Hänen kirkkonsa - muuttuisi hajallaan. 

 

Aiemmin samana iltana, Jeesus oli sanonut opetuslapsilleen: "Sinua hajallaan" 
(Joh 16:32). 

 



Tämä vaino ja sironta alkoi aikaisin. Ilmoitus Acts 8: 1: "Tuohon aikaan suuri vaino 
nousi seurakuntaa vastaan, joka oli Jerusalemissa, ja he olivat kaikki hajallaan 
Juudean ja Samarian, paitsi apostolit." 

 

Missään ei mitään ennustus, että yksi tosi kirkon pitäisi tulla suuri ja voimakas, 
vaikuttamiseen tässä maailmassa. Pikemminkin Jeesus kutsui sitä "pienen 
lauman" (Luuk 12:32). Halveksittu, vainotaan, hajottivat maailma - erillään 
maailmasta ... 

 

Et ole lukenut paljon historiaa että kirkon. Jopa historioitsijat eivät ole koskaan 
tiedossa, mistä etsiä tosi kirkon - sillä he eivät tiedä, mitä tosi kirkon on. 

 

Enemmistö petti 

 

Toisaalta, maailmassa, kaikki ennustukset ennusti luopumuksen, petos ja jako.  

 

Jeesus ennusti aivan ensimmäinen tapahtuma tulla maailman - suuri petos - 
huipentuu, meidän päivä nyt vain eteenpäin, on suuri ahdistus. 

 

"Katsokaa", hän sanoi, "että kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun 
nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta" (Matteus 24: 4-5, 
Authorized Version). 

 

Huomaa, huolella: Se ei ollut niitä harvoja, jotka olivat pettää, mutta monet. Se oli 
niitä harvoja, jotka olivat tulla tosi kristittyjä! 

 

Jeesus kuvassa tämä samassa kunnossa, kun Hän sanoi: "se portti on avara ja tie 
lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Koska kapea 



on portti ja vaikea on tapa, joka vie elämään, ja on olemassa muutamia, jotka sen 
löytävät "(Matt 7: 13-14). 

 

Se ei ole mitä maailma uskoo, se on? Todennäköisesti se ei ole mitä olet kuullut ja 
tule olettaa. Mutta se, mitä Kristus sanoi. Miten eksytetyt tämä maailma on tullut! 

 

Saatana on kuvattuna Raamatussa tämän maailman jumala. Hän näyttää, ei 
paholainen, vaan jumala - enkelinä valoa. Ja Ilm 12: 9, luit of "Saatana, joka pettää 
koko maailman." 

 

Kyllä, monet tulisivat Jeesuksen nimessä, että Jeesus on Kristus - kyllä, saarnaten 
Kristusta maailmaan. Ja kuitenkin, tajuamatta sitä, pettävät maailmaa. 

 

Apostolit tiesivät, mitä tapahtuisi 

 

Apostolit, ohjeiden suoraan Jeesus itse varoitti kirkon siitä poiketaan uskoa, joka 
alkaisi esiintyä lähellä niiden ministeriön. 

 

Tuskin 20 vuotta ristiinnaulitsemisen jälkeen Jeesuksen apostoli Paavali, yksi 
hänen ensimmäinen inspiroi kirjeet, varoitti kristittyjä ei johdettaisi harhaan 
väärillä saarnaamisesta tai vääriä kirjaimia väitettiin olevan apostolit: "Älkää 
antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla , sillä se päivä [aika Jumalan 
väliintuloa ihmisten asioihin, kun Jeesus Kristus palaa hallitsemaan kansoja] ei 
tule, ennenkuin luopumus ensin "(II Tess 2: 3). 

 

In Apt 20: 29-30, opettaja pakanoiden selitetään, miten luopumus alkaisi. Hän 
kokosi vanhimmat (ministerit) kirkon Efesoksen toteuttamista niiden lopulliseen 
koskeva viesti vastuunsa yli paikallisseurakuntien. "Sillä", sanoi Paul, "Minä tiedän, 
että minun lähtöni jälkeenkin julmia susia tulee teidän joukkoonne, jotka eivät 



laumaa säästä. Omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta 
puhuvat." Miksi? "Jotta vetää pois opetuslapset itsestään." Saadaksemme 
henkilökohtainen seuraavat itselleen. Voit aloittaa uuden nimityksiä! 

 

Oletteko saalis koko merkitys näiden kahden jakeita? Vanhimmat tai ministereille 
erityisesti koottu sillä, heti kun Paul jättäisi Ephesoon että tulisi paikallisessa 
seurakunnat vääriä ministereitä, susia lammasten vaatteissa, jotta saaliiksi 
kristittyjen. Ja jopa vanhimmilta jo seurakunnat jotkut tahtovat oppia Jeesuksen 
turvata seuraavat itselleen. 

 

Vuonna käskee evankelista Timothy, Paul neuvoi häntä "vakuuttaa, nuhtelu, 
kehoita, jossa kaikki pitkämielisyydellä ja opetus. Sillä aika tulee, jolloin he eivät 
kärsi tervettä oppia, vaan omien halujen" - haluavat tehdä mitä he ota - "... he 
kartuttaa itselleen opettajia" - rohkaista pastoreita, jotka saarnaavat mitä he 
haluavat kuulla - "ja he kääntävät korvansa pois totuudesta, ja kääntää sivuun 
satuja" (II Timothy 4: 2 -4). Tämä oli päivinä apostolien ja evankelistojen. Monet, 
jotka fellowshipped paikallisessa seurakunnissa Alkukirkossa noin kaksi 
sukupolvea, eivät kärsi tervettä oppia, koska he eivät olleet oikeastaan 
parannuksen ja siksi ollut koskaan saanut Pyhän Hengen. Ne followedteachers 
joka vuoksi rahaa, miellytti toiveita julistamalla tarut - houkuttelevia fables 
mystiikan ja auringon palvonta jotka engulfing Rooman valtakunnan.  

 

Kun Paavali kirjoitti toisen kirjeen pakana-syntynyt tessalonikalaisista neuvoi 
heille "laittomuuden salaisuus", että "raiskaa jo vaikuttamassa" (II Tess 2: 7, 
AV). Ilmoitus: opetuksia laittomuuden oli työssä Paavalin aikana. Roomalainen 
maailma oli täynnä mysteeriuskonnot joka johtui vanhojen auringon palvontaa 
salaisuuksia. 

 

Monet heistä totesi, että sisällyttämällä Jeesuksen nimeä niiden lisäännyttyä.  

 

Jude oli sisällyttää kirjeessään kehotusta, että jokaisen kristityn pitäisi 
"kilvoittelemaan sen uskon, joka oli kerta kaikkiaan pyhille. Tiettyjen miehet ovat 



hiipivät huomaamatta, joka kauan sitten oli merkitty ulos tulevan tähän 
tuomioon, jumalattomia, joka kääntää meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja 
kieltävät ainoa Herra ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen .... Nämä ovat 
aistillinen henkilöitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä, joilla ei ole henki "(Jude 3-
4, 19). He opettivat penance, ei parannusta. 

 

Jude sanoo nämä saarnaajat erotettu seuraajiaan kehosta uskovien.  

 

Mennessä Johannes kirjoitti kirjeissään, hänellä oli surullinen huomautus 
sisällyttää niistä, jotka ensin hiipi huomaamatta: "He ovat meistä lähteneet, mutta 
he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän, he 
olisivat jatkaneet kanssamme, mutta he lähtivät että ne tulisi ilmeiseksi, että 
mikään niistä ei ollut meidän "(Joh 02:19). 

 

Vaikka nämä lukuisat eksyttäjiä, nimeltään Gnostilaiset, vasen tosi kirkon, 
piirustus pois opetuslapset niitä, heidän seuraavia ei kestänyt yli muutama 
vuosisata. 

 

Oli kuitenkin vielä vaarallisempi luopumuksen että soluttautunut tosi kirkon.  

 

Tosi kristityt katoaisi 

 

Peter varoitti kirkot että monet johdettaisiin harhaan. Oli vääriä opettajia 
kristittyjen keskuudessa, jotka tuovat harhaopit "ja moni on seuraava heidän 
irstauksiaan, koska joista tie totuus tulee pilkatuksi" (II Peter 2: 2). 

 

Kirjaimet Paavalin väännettiin antaa toinen merkitys kuin tarkoitettu (II Peter 3: 
15-16). Mutta sen sijaan jättää paikallisten seurakuntien ja muodostavat omat 



lahkojen, kuten muut oli tehnyt aluksi, nämä väärät saarnaajat pysynyt 
seurakuntia ja pian alkoi karkottaa tosi kristittyjä.  

 

Kirjeessä apostoli Johanneksen Gaius, luemme: "Kirjoitin seurakunnalle, mutta 
Diotrefes, joka on preeminence heidän joukossaan, ei saa meitä. Siksi, jos minä 
tulen, minä kutsun mieleen tekojaan mitä hän tekee, prating meitä vastaan 
haittaohjelmia sanoja. ja ei tyydy, että hän itse ei ota veljiä vastaan, ja kieltää 
niille, jotka haluavat, asettamalla ne pois seurakunnasta "(III Joh 9-10). 

 

Todellinen kristityt, jotka yksin käsitti tosi kirkon, oltiin laittaa pois näkyvän 
järjestämä seurakunnat! 

 

Nämä olivat hajallaan niitä joista Johannes sanoi, "Siksi maailma ei tunne meitä" 
(Joh 3: 1). 

 

Nimi Christian oli vastatessa pois johtajat, jotka pujahtanut kirkon toiminnan 
Jumalan kaapattu paikallisseurakuntia, ja Kristuksen nimessä, petti monet 
seuraaviin "heidän vääriä opetuksia ikään kuin Kristuksen evankeliumi. (Hoeh H. 
miksi niin monet Kirkkokunnat. Good News -lehden, toukokuu 1985) 

 

Lisää tietoja erottamiset tosi kristityt ja muut, jotka eivät olleet todella uskollisia, 
katso ilmaisen kirjasen "Jatkuvan History of the Jumalan seurakunta."  

 

4. Minkä Jumalan seurakunta on uskollisin? 

 

Koska Jumalan seurakunta on tosi kristillisen kirkon, ovat kaikki tällaiset ryhmät 
samaa? On tulokset ryhmiä väittää olevansa Jumalan seurakunta (mukaan lukien, 
vaikka, Rooman kirkko) ja monet heistä väittävät parhaiten edustaa Filadelfian 
jäänne Jumalan seurakunnan. 



 

Miten te sitten päättää, kumpi? Onko olemassa todisteita, vihjeitä ja merkkejä 
auttaa? 

 

Varmasti on. 

 

Ja vaikka Jumala kutsuu ihmisiä (Joh 06:44), Hän myös antaa heille 
mahdollisuuden tehdä valintoja. Ja oikeiden Jumalan seurakunta on erittäin 
tärkeää.Tämä on jotain, että olen oppinut kokemuksesta. 

 

Jotkut Taustaa 

 

Minun myöhään teens, tajusin, että todellinen nimi tosi kirkon oli "Jumalan 
seurakunta" ja muutamia muita todisteita, vihjeitä ja merkkejä tämän 
kirjasen.Muutaman viikon siirtymässä pois vanhempieni talo, satuin näkemään 
mainoslehtinen, joka listattu sijaintia "Jumalan seurakunta" palvelu, joka pidettiin 
lauantaina. 

 

Niin, että sapatti osallistuin mitä uskoin olisi tosi kirkon God palvelun.  Sen sijaan, 
kun noin mahdollisesti 100: nnen kerran pastori sanoi "Jesus" turhaan 
(merkityksetön) toistoa, tajusin, että tämä ei mitenkään voi olla raamatullinen ja 
tosi kirkon God (vrt Matt 6: 7), joten kävelin ulos palvelun. 

 

Siitä lähtien, tajusin, että oli tärkeää valita oikea "Jumalan seurakunta" ja 
toveruuden ja tukea. 

 

Saatuaan tietää lisää aiheesta kirkkojen luvut 2 & 3 Ilmestyskirjan, olen myös 
todennut, että kaikkein oikein Jumalan seurakunta olisi sidottu Jumalan kirkon 
Philadelphian joka on käsitelty Paljastus 3: 7-13. 



 

Filadelfian Unet ja uskomukset 

 

Eri teologit ovat pitäneet asentoon, että kirkkojen mainitut kolme ensimmäistä 
lukua Ilmestyskirjan edustettuina paitsi todellinen kirkkoja, mutta myös 
hahmotelma seitsemän "aikakausien" historian tosi kirkon alkaen, kun apostoli 
Johannes paluuta Jeesus Kristus. Uskollisin näiden kirkkojen lopussa, mukaan 
Jeesuksen sanoja, oli Philadelphian osaan. 

 

Philadelphia aikakauden uskottiin joidenkin alkaneen vuonna 1933 alle ihmisen 
johdolla myöhään Herbert W. Armstrong (lisätietoja historiasta löytyy vapaa 
kirjanen Jatkuvan History of the Jumalan seurakunta), ja että sen valta päättyi 
lähellä aika kuolemaansa vuonna 1986. Raamatun mukaan kuitenkin jäänne 
Philadelphia kirkon tarvitaan edelleen olemassa loppuun asti kirkon ikä (vrt Hepr 
13: 1; Paljastus 3: 10-11). 

 

Muodostumista Radio Jumalan seurakunta (joka myöhemmin nimettiin 
Worldwide Jumalan seurakunta) ja alussa Philadelphian aikakauden Jumalan 
seurakunnan edelsi kaksiosaista julistuksen unessa Herbert Armstrong uskoi 
Jumalaa vaimolleen ja että vahvistettiin myöhemmin (autobiography Herbert W. 
Armstrong, 1973, ss. 187,193-194). Hän uskoi hän täytti mikä olisi ensimmäinen 
osa, joka uni (Armstrong HW. Veljet ja työtoveri kirjeen 28. marraskuuta, 1956).  

 

Samoin muodostumista Jatkuvat kirkon God edelsi unet (kaksi Bob Thiel ja toinen 
Fesilafai FISO Leaana), jotka vahvistivat myöhemmin. Olemme myös täyttää 
toisessa osassa Loma Armstrong julistuksen unelma. Mikään muu totta COG 
ryhmä, joka väittää johtaa jäänne Philadelphian osan COG on tehnyt näitä 
vaatimuksia, vaikka unet luvataan olevan Hengen lahja viimeisinä päivinä per Apt 
2: 17-18 (for lisätietoja Jatkuvat historiaa Jumalan seurakunta).Monet Laodikean 
toimivat kuten antiikin saddukeuksia eikä hyväksy kuinka Jumala toimii (Mark 12: 
23-32). 

 



Hänen lokakuu 1979 plain totuus artikkeli otsikolla 7 todisteet Jumalan tosi 
kirkon, myöhään Herbert W. Armstrong luetellaan seitsemän todisteita, että hän 
tunsi Philadelphian osan tosi kirkon Jumalan olisi. Näihin sisältyvät tietäen / 
opetus 1) Kuka ja Mikä on Jumala ?, 2) Hallitus Jumalan ja luominen Holy ja 
vanhurskaan luonteen, 3) Kuka ja Mikä on ihminen ?, 4) Totuus Israel, 5) True 
Gospel, 6) mitä ja miksi kirkon ?, ja 7) prioriteetti Opetus hallituskauden Jumalan 
valtakunnan. Hän tunsi, että sitten, Worldwide Jumalan seurakunta oli kaikki 
nämä. Me Jatkuvat Jumalan seurakunta do samoin. 

 

Liittyvät nimenomaan niitä, joita opetamme: 

 

1) katsoo, että varhaiset kristityt ollut jumaluuden, 

 

2) hallitus God (hierarkkinen Isän kuin korkein auktoriteetti ja toimii 
Rakastavassa lakien) ja hänen tavoitteena on kehittää vanhurskas luonne 
(Room 5: 4; Matthew 05:48) opillisella avustuksella Hänen ministeriön (Ef 4: 
11-16), 

 

3) Että Jumala tarkoituksellisesti loi ihmisen fyysisesti (Genesis 2: 7), ja että 
ne Hän kutsuu (Joh 06:44) voi tulla hengellisiä (1 Kor 15: 45-48) perheen 
Jumalan (Ef 3: 14-19) , 

 

4) identiteetti modernin Israelin ja miten se nivoutuu ennustuksen (vrt 
Moos 48, 49; 1 Kings 12: 19-20; James 1: 1; Jeremiah 30: 7; Daniel 11:39), 

 

5) Kristuksen valtakunnan evankeliumia (Mark 1: 14-15; Acts 1: 1-3), 

 



6) Tämä kirkon tekee työn Jumalan (Matteus 24:14; 28: 19-20; Joh 06:29; 
Ilmestys 3: 7-13; 1 Corinthians 12: 1-31; 16: 9, 2 Corinthians 6: 14-18; Ef 5: 
25-32) totuudessa (Ps 33: 4; Isaiah 61: 8, Joh 17:17; 2 Timothy 2:15),  

 

7) Asianmukainen prioriteetti julistaen valtakunnan evankeliumia 
maailmaan todistajana (Matteus 24:14) ja pian-vuosituhannella (Ilm 20: 4), 
kun taas opettaa opetuslapset kaiken Jeesus käski (Matteus 28:19 -20 ° C). 

 

Huomautus: Kuoleman jälkeen Herbert Armstrong, hänen ihmisen seuraajansa tuli 
luopumukseen ja luopunut useimmat ainutlaatuinen Jumalan seurakunta 
oppeja. Todellinen seurakunta jatkettiin monta vasen organisaatio ja monet muut 
organisaatiot ovat sittemmin muodostunut.Luopumus tapahtui New testamentin 
aikoina (esim 1 John 2: 18-19) ja on yksi syy, miksi jäljittäminen tosi kristillisen 
kirkon historiasta voi olla vaikeaa. 

 

Vaikka monet Jumalan seurakunta ryhmät ovat johtajia, jotka väittävät suurin osa 
tai kaikki nämä seitsemän pistettä, lähes kaikki eivät ole todella harjoitella Herbert 
Armstrongin 2, 6, ja 7, ja ovat väärin jotkut muut. Ainakin yksi ryhmä, joka uskoo, 
että on johtava 6 & 7 edellä tietoinen ja tahallinen, on tehnyt, että julistuksen 
materiaaleista se tiennyt sisälsi opillisia virheitä, jotka eivät olleet totta. Tämä halu 
levittää väärää viestiä osoittaa, että ne eivät johda loppuvaiheessa Jumalan työn-
Jumalan työtä on tehtävä TOTUUS per Ps 33: 4. Herra sanoi: "Minä ohjaa työnsä 
totuudessa" (Jesaja 61: 8), ja ne, jotka tietoisesti julkaista ja levittää opillisia 
virheitä ilmeisesti eivät hyväksy Herran suuntaan. 

 

Monet muut ryhmät alennus pistettä 6 & 7 Mutta tässä on myös jotain, Herbert 
W. Armstrong kirjoitti liittyvät 6 ja osiin kohta 7: 

 

Matteus 28: 19-20, Jumalan tilaus 1) mennä saarnaamaan evankeliumia (vrt 
Markuksen versio, samat sanat Jeesuksen, Mark 16:15); 2) kastaa ne, jotka 
tekevät parannuksen ja uskovat; Sitten sen jälkeen, 3) opettaa heitä 
noudattamaan käskyjä "(Autobiography of Herbert W. Armstrong, s. 523). 



 

TARKOITUS kirkon, 1) julistaen tulevan Jumalan valtakunnan maailmaa ja 2) 
lampaita paimentamassa. 

 

"Yksinäinen susi" - "yksityinen kristitty", joka haluaa kiivetä ylös 
valtakunnan muulla tavoin kuin Kristus ja tiensä hänen KIRKKO - ei 
koulutetaan KRISTUKSEN tavalla koulutusta, hallitsemaan Kristuksen kanssa 
kuninkuudessaan! (Mystery of the Ages, p.270). 

 

Herbert Armstrong opetti, "modernit tilat joukkoviestinnän - painokone, radio, 
televisio, vaikka puhelin, jonka yksi voi tavoittaa toista missään osassa maailmaa 
muutamassa minuutissa tai vähemmän - voi tavoittaa enemmän ihmisiä 
ylivoimaisesti kuin kaikki ensimmäisen vuosisadan apostolit yhdistetty 
"(7 todisteet Jumalan True Church, osa 6 Plain Truth, elokuu 1979). 

 

Me Jatkuvat Jumalan seurakunta hyödyntävät 21. vuosisadan menetelmät 
joukkoviestinnän lukien painokone, radio, YouTube televisio, puhelin, ja tietenkin 
internet, joka voi olla jopa nopeammin kuin muodot joukkoviestinnän että 
Herbert Armstrong käytetty . Olemme saavuttaneet useita miljoonia kanssa 
valtakunnan evankeliumia ja ovat tyypin julistuksen ja profeetallista totuuksia, 
jotka Jeesus sanoi pitäisi olla perusteita tietää todellinen väärästä Matteus 7: 15-
18. 

 

Mitä opillisista totuuksista, Herbert Armstrong kirjoitti: "Ainakin 18 perus- ja 
olennaiset totuudet on palautettu tosi kirkon koska" vuoden 1933 (Mysteryof the 
Ages, 1985). Kaikki nämä "palautetut totuudet" ovat virallisia Laskelma Beliefs 
Jatkuvien Jumalan seurakunta (saatavilla osoitteesta www.ccog.org). Näin ei ole 
asianlaita useimpien (jos ei kaikki) ryhmistä, joiden johtajat olivat aikoinaan osa 
vanhaa Worldwide Jumalan seurakunta. Lisäksi useimmat jotka väittävät usko 
heistä eivät edes käytä luettelosta myöhään Herbert W. Armstrong todella antoi 
(ks saarnassaan otsikolla Mission Philadelphia kirkon Era, annettu 17 joulukuu 
1983), mutta sen sijaan luottavat luettelon laatimista on hänen kuolemaan 



johtava, joka ei pitää kiinni niille Filadelfialainen opetukset (Jumala palautti nämä 
18 totuudet: Kuinka kiitollinen olet heille? Worldwide News 25. elokuuta, 1986). 

 

Jeesus varoitti Philadelphians "pitämään kiinni mitä sinulla on, ettei kukaan ota 
kruunu" (Ilm 03:11), ja se näennäisesti on sisällytettävä  opillisettotuudet, jotka 
palautettiin Philadelphia osan Jumalan seurakunta. Raamattu myös varoittaa, että 
ihmiset, jotka näyttävät olevan uskovat "putoavat pois" totuudesta ja samalla on 
tapahtunut menneisyydessä, se jälleen tapahtuu tulevaisuudessa (vrt Daniel 11: 
30-35; 1 Timothy 4: 1 ). Jotkut, jotka kerran väitti olevansa Philadelphians ole piti 
kiinni, että opetuksen myöskään. 

 

Useimmat ryhmät johtajien kanssa, kun osa vanhaa Worldwide Jumalan 
seurakunta ole asettanut julkisen julistamiseen Jumalan valtakunnan maailmalle 
todellisen etusijalle (Matteus 24:14; 28:19), eivät täysin ymmärrä kaikkia 
palautetut totuudet, ja eivät ole arvostettu totuutta riitä; joten ne ovat 
osoittaneet, että ne eivät ole hallussapitäjiä mitä on kutsuttu "Philadelphia 
vaipan" (johtajuus viranomainen). Ryhmä mainitun vaipan myös edustaa "nainen" 
Ilm 12: 14-17. 

 

Heprealaiskirje opettaa: 

 

Olkoon veljellisessä rakkaudessa. (Hepr 13: 1) 

 

Miksi tuo että tänne? Koska sana käännetty "veljellinen rakkaus" on kreikkalainen 
versio sanan Philadelphia. Philadelphia oli jatkaa, vaikka tähän laodikealaisen 
kertaa, sekä olla läsnä (jossain määrin) koko historian Jumalan 
seurakunnan. Philadelphians ovat syvästi huolehtiva ihmisiä. Filadelfialaiset huolta 
köyhistä ja saavuttamattomien. 

 



Huomaa, kaksi ominaisuudet todella uskollinen kirkon että apostoli Paavali 
kirjoitti: 

 

... Jumalan huoneen, joka on seurakunta elävän Jumalan, pylväs ja perustus 
totuuden. (1 Timothy 3:15) 

 

Ahkera esittää itse hyväksytty Jumalalle, työntekijä, joka ei tarvitse hävetä, 
joka oikein jakelee totuuden sanaa. (2 Timothy 2:15) 

 

Uskollinen Philadelphia jäännöksen, The "nainen" Ilm 12: 14-16, on ryhmä, joka 
pyrkii aina oikein jakavat (erottaa) totuuden sanaa ja on pylväs ja perustus 
totuuden. Syystä, että jouduin lähtemään ennen Jumalan seurakunta organisaatio 
on, että ne toistuvasti rikkoivat lupauksia ja myös tietoinen ja tarkoituksellinen, 
jatkoi lähettää painettua tietoa, että he tiesivät ollut totta (vrt Jeremia 48:10; Ps 
33: 4 ; Ps 101: 6-7; Isaiah 61: 8), joka on yksityiskohtainen muissa paikoissa (esim 
www.cogwriter.com). Siksi tämä vakuuttunut, että he voisivat enää parhaiten 
edustaa Philadelphia jäänne Jumalan seurakunnan ja ei voitu käyttää God (vrt 
Jesaja 61: 8; Ps 101: 7) johtaa vaivaa täyttämään Matthew 24:14 jne Tästä syystä 
oli tarpeen jatkuvienJumalan seurakunta muodostamiseksi. 

 

Sikäli kuin pylväs ja perustus totuuden menee, jatkuvien Jumalan seurakunta on 
enemmän syvyyttä ja yksityiskohtia historiasta varhaisen kirkon God kuin mikään 
muu Jumalan seurakunta ryhmään. Olemme rakennettu perustuksen Jeesuksen 
Kristuksen apostolit ja profeetat (Ef 2:20). Me opettaa enemmän, mitä varhaisen 
seuraajat Jeesus opetti kuin mikään muu Jumalan seurakunta ryhmään. Olemme 
myös pyrkineet opettamaan KAIKEN Jeesus käski meidän saarnoja ja 
tiedotusvälineissä (vrt Matt 28: 19-20). Olemme myös omistaa huomattavan 
määrän meidän tulot köyhille (Gal 2:10). Lisäksi meidän profeetallinen selitykset 
ovat syvällisemmin, ja ovat enemmän raamatullinen, kuin mikään muu tunnettu 
Jumalan seurakunta ryhmä (vrt 2 Peter 1:19). 

 

Entä Profetia? 



 

On profetia tärkeää? 

 

Varmasti. 

 

Ensimmäisessä tallennettu saarnan, joka tapahtui sen jälkeen ihme (Apt 2: 1-11), 
apostoli Pietari sidottu uutispommeista kanssa Raamatun profetia (Apt 2: 14-
40). Osittain koska ihmiset olivat tietoisia tapahtumista, Peter keskusteltu, monet 
kiinnittivät huomiota ja tuhansia muutettiin (Ap 02:41). 

 

Vaikka ihmeitä osalta ei kuitenkaan ole useimpien muiden tallennettujen saarnat 
Uudessa Testamentissa kaiuttimet eivät yritä sitoa tapahtumia ennustus ja 
muualla Raamatun paremmin tavoittaa yleisönsä (esim Apt 17: 22-31). 

 

Se voi olla tärkeää ymmärtää, että ensimmäinen viesti, joka on tallennettu, että 
Jeesus saarnasi (evankeliumia valtakunnan Mark 01:14) ja viimeisen viestin Jeesus 
antoi (Ilmestyskirjan) oli profeetallinen. Erilaisia viestejä Hän antoi (esim Matteus 
24, Luke 21) sidottiin tulevista maailman tapahtumiin. 

 

Prophecy on merkki uskovaisille: 

 

Näin kielet ovat merkki ei uskovaisille mutta uskottomille, kun ennustus on 
merkki ei uskottomille, vaan uskoville. (1 Kor 14:22, Englanti Standard Bible) 

 

Siksi kielet ovat merkiksi, ei niille, jotka uskovat, vaan uskoville; mutta 
profetoiminen ei uskottomille mutta niille, jotka uskovat (1 Kor 14:22, 
NKJV) 

 



Raamattu osoittaa, että olisi erilaisia kieliä (1 Kor 12:28), ja meidän 
vapaaehtoisten kääntäjien ja muiden jatkuvien Jumalan seurakunta auttaa 
täyttämään se.Mutta huomaa, että profetoiminen, joka sisältää oikein selittää 
ennustus, on tarkoitus olla merkkinä niille, jotka uskovat.  Me Jatkuvat Jumalan 
seurakunta do ymmärtää ja selittää paremmin monia näkökohtia ennustus kuin 
muut COG ryhmiä. 

 

Tarkoittaako tämä, että ennustus on tärkein ominaisuus tosi kirkon?  Ei, rakkaus 
on (vrt 1 Kor 13: 1,8). 

 

Silti harjoittamisesta rakkaus on myös sidottu sisään profetian Raamatussa (1 Kor 
14: 1). Ne todella ottaa rakkautta totuuden säästetä joiltakin ennustanut 
tapahtumista mukaan 2.Ts. 2: 9-12. 

 

Nykyään massiivinen yhteiskunnallinen muutoksia tapahtuu. Monet heistä ovat 
ennustaneet Raamatussa. Vaikka välillä ehkä neljäsosa on kolmasosa koko 
Raamattu on profeetallinen, useimmat ryhmät eivät yksinkertaisesti ymmärrä, 
että totuus eri avain Raamatun ennustusten - avain ennustukset että Jeesus 
kehotti seuraajilleen lopulta ymmärtää (esim Matthew 24:15; Mark 13:14).  

 

Jotkut huolimatta väittäen uskoa Raamattuun, joko alennus tai unohtaa 
ennustus. Mutta se ei ole tarkoitus olla kyse tosi kristityille: 

 

"Katso fikunapuuta ja kaikki puut. 30 Kun ne jo orastava, näet ja tietää itse, 
että kesä on nyt lähellä. 31 Niin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, 
tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. 32 Totisesti minä sanon teille: 
tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki asiat tapahtuvat.  33 Taivas ja maa 
katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. 

 



"Mutta kavahtakaat, ettei teidän sydämenne punnitaan alas carousing, 
humalajuominen, ja välittää tämän elämän, ja se päivä tulee teitä 
odottamatta. 35 Sillä se tulee niinkuin paula kaikkia jotka asuvat edessä koko 
maan. 36 Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saatat olla paetaksenne 
tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisomaan Ihmisen Pojan. " (Luuk 21: 29-36) 

 

Huomaa, että Jeesus opetti, että hänen seuraajansa on aina kiinnitettävä 
huomiota tapahtumiin ja ennustukset liittyvät hänen palata. Jeesus toistuvasti 
kertonut seuraajiaan katsella maailman tapahtumista, jotka täyttävät profetiaa 
muissa kirjoitusten kuten Matthew 24:42, 25:13; Mark 13: 9,33,34,35,37, ja Ilm 3: 
3. Jeesus odottaa seuraajiaan katsomaan. 

 

Jeesus opetti myös, että Pyhä Henki, "totuuden Hengessä" auttaisi uskollisia 
ymmärtämään kaiken totuuden myös profeetallinen niistä: 

 

Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta et voi nyt sitä 
kantaa. Kuitenkin, kun ... totuuden Henki, on tullut, {se} opastaa kaikkeen 
totuuteen;... Kertoo, mitä on tuleva. (Joh 16: 12-13) 

 

Ottavat Pyhän Hengen ja asianmukaisesti vetäjänä Pyhä Henki auttaa meitä 
ymmärtämään ennustus. 

 

Raamattu opettaa myös: 

 

Älä sammuta Henkeä. Älä halveksi ennustuksia. (1Thessalonians 5: 19-20) 

 

Silti monet, mukaan lukien erilaiset Jumalan seurakunta ryhmiä, eivät näytä 
uskoa, että Jumalan Henki on parhaillaan profeetallisesti nyt. Monet myös 
taipumus halveksia Raamatun ennustuksia ja usein niiden oikea selitys (s).  



 

Tällä hetkellä maan päällä, Jumalalla on uskollinen ja luotettava henkilöstölle, 
jotka oikein julistavat lopun ajan varoitukset, jotka täytyy lähteä nyt.  

 

Raamattu opettaa: 

 

Ei Herra Jumala ei tee mitään, ellei hän paljastaa salaisuutensa 
palvelijoilleen profeetoille. 8 Leijona ärjyy! Kuka ei pelkää? Herra on 
puhunut! Kuka ei ennustaisi? (Amos 3: 7-8). 

 

Tästä huolimatta sekä Uuden testamentin opetuksia profeettojen (esim Apt 2: 17-
20; Ef 4:11; 1. Kor 14), suurin osa 21. vuosisadan Jumalan seurakunta ryhmät eivät 
usko, että on olemassa hetkellä mitään profeettoja ja ne huonosti väärin 
avaintekijöitä lopun ajan Raamatun profetia. 

 

Lisäksi kaikki paitsi yksi Jumalan seurakunnan ryhmää (CCOG on yksi poikkeus), 
jotka eivät hyväksy sitä, että Jumala on ainakin yksi profeetta tänään, kuunnellut 
oletettavasti profeetallista henkilöille, jotka ovat selvästi opettaneet 
profeetallinen ja opillisia virheitä, joten ne olivat / ovat vääriä profeettoja. 

 

Jatkuvan Jumalan seurakunta on Filadelfian Leader 

 

Ne, jotka haluavat olla osa uskollisin jäännöksen Philadelphia haluaisi olla mukana 
Jumalan seurakunta ryhmään: 

 

1. Tekee julistaen valtakunnan evankeliumi todistajana sen ensisijaisena 
(Matteus 24:14; 28: 19-20). 

 



2. tukee huono veljet (Gal 2:10), kuten leskien ja orpojen (James 1:27), 
erityisesti köyhemmillä alueilla kuten Afrikassa ja Aasiassa. 

 

3. Todella harjoittaa raamatullista hallintoa (1 Kor 12:28), kuten Matthew 
18: 15-17. 

 

4. Onko julistuksen, opillinen, profeetallinen, ja rakastava hedelmiä Jeesus 
puhui (John 7: 16-20; 13:35, 4:18, 14:13, Matthew 24:14, 28: 19-20; 
Paljastus 3 : 7-13). 

 

5. varoittaa niitä, jotka ajattelevat, että he ovat kirkon putoa pois (1 
Timothy 4: 1). 

 

6. Onko hengellisiä lahjoja, kuten vastaanottaa unia, viimeisinä päivinä (Apt 
2: 17-18). 

 

7. ymmärtää historialliset ja nykyiset roolit kirkkojen Ilmestyskirjan 2 & 3.  

 

8. Selittää ja ymmärtää Raamatun profetia riittävän hyvin (esim Daniel 11: 
29-45; Matthew 24) tietää milloin pakenemaan (Matt 24: 15-20; Ilm 03:10, 
12: 14-16) ennen suurta ahdistusta (Matteus 24:21).  

 

Yksi ryhmä, joka parhaiten edustaa jäännöksen Philadelphian osan Jumalan 
seurakunta (Ilm 3: 7-13) in 21. vuosisadalla on Jatkuvat Jumalan seurakunta. 

 

Jeesus varoitti laodikealaisille että heillä on haaleaa työtä ja täytyy katua tai 
kohtaamaan seuraukset (Ilm 3: 14-22). On profeetallinen puolella, tosiasia on, 
että Laodikean seurakunnat ovat erilaisia profeetallinen väärinkäsityksiä. 



 

Koska laodikealaisille muodostavat suurimman osan kristittyjen aikaan lopun (ne 
edustavat seitsemäs kirkon tai ryhmä kirkkojen Ilm 1-3), on oltava syitä, että he 
eivät näe kaikkia mitä tapahtuu profetaalisesti ja mitä todella johtavat alkua 
Suuren Ahdistuksen. 

 

Sisällä laodikealainen organisaatioita, jotka näyttävät olevan osa Jumalan 
seurakunnan, on olemassa erilaisia profeetallinen kantoja, jotka pidetään joka 
estää niitä tietää milloin Suuren Ahdistuksen alkaa. 

 

Kahdeksantoista näistä väärä näkemykset ovat seuraavat: 

 

1. Monet laodikealainen ryhmät eivät virallisesti opeta ja / tai eivät usko 
ajatukseen kirkon aikakausien liittyvät kirkkojen Ilmestyskirjan luvut 2 & 3, 
vaikka ne joskus opettavat kirkkojen Ilmestyskirjan. Monet ottaa enemmän 
preterist (viime / historical) ottaen huomioon nämä kirkkojen, vaikka monet 
lausunnot niiden piti olla tulevaisuudessa profeetallinen seurauksia (esim 
Ilm 1:19, 2:22, 3: 3; 03:10) . Koska eri ryhmät eivät opeta tiettyjä 
profeetallinen näkökohtia tämän, monet eivät näe omat ongelmansa ja on 
käytävä läpi suurta ahdistusta. 

 

2. Laodikean ryhmät eivät usko, että valtakunnan evankeliumi vielä 
saarnataan maailmalle todistajana kohti Matthew 24:14, ei oikeastaan 
tehdä, että etusijalle, ja / tai tehdä se tavalla, joka osoittaa Heille ei 
rakkautta totuuteen (vrt Jeremia 48:10; Ps 33: 4), joten ne eivät ole eivätkä 
johda todellisiin Filadelfian työtä. Koska vain Philadelphians luvataan 
suojattava koetuksen hetki, joka tulee koko maailma, laodikealaisille ei 
ymmärrä kun Matteus 24:14 täyttyy tai pakenemaan kohti Matthew 24:15. 

 

3. laajalti olevan laodikealainen näkymä on opetus, että suuren ahdistuksen 
voi alkaa vasta Ki ng Pohjois tunkeutuu kuningas Etelä Daniel 11:40.Tämä 



näkemys ei oteta huomioon sitä, että koska suuren ahdistuksen sisältyy se 
aika Jaakobin ahdistuksen (Jeremia 30: 7), se alkaa Yhdysvalloissa ja sen 
anglosaksisen liittolaiset kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa saada 
tunkeutuneet (vrt Daniel 11:39). Osa ryhmistä takertuvat tämä 
vaiheittainen virheen, koska se oli kerran hallussa myöhään Herbert W. 
Armstrong, joka muutti näkymän 1979 (Time olemme, nyt.  Pastor General n 
raportissa-Vol. 1, No. 15, 20 marraskuu 1979). Koska kuningas Pohjois 
poistaa ne vahvin linnoituksia (USA, Kanada, jne.) Daniel 11:39, ennen 
valtaavat etelän kuningas Daniel 11:40, ne, jotka pitävät tämän 
näkemyksen eivät tietää, milloin Suuren Ahdistuksen alkaa vasta sen 
jälkeen, kun se on alkanut. 

 

4. Eri laodikealaisille uskovat, että lopullinen kokoonpano Pedon valta Ilm 
17: 12-13 on muodostuttava tasan kymmenen tai yksitoista määritellään 
nykyään kansakuntia. Tämä on virheellinen monista syistä, kuten se, että 
Kreikan ehdot "kansojen" ei ole näissä kohdissa ja kohdat kertovat jonkin 
aikaa kahden vastaisten uudelleenjärjestelyjen. Uudelleen kuningaskunnat 
eivät aina pysyä ennen rajojen ja joka todennäköisesti tapahdu 
tulevaisuudessa. Vaikka Euroopan unioni, jossa on tällä hetkellä 28 jäsentä 
ja monia mahdollisia jäseniä, voi hyvinkin menettää joitakin jäsenmaiden 
(kuten Yhdistynyt kuningaskunta), vaatimaan, että lopullinen kokoonpano 
on kymmenen tai yksitoista kansojen ei vastaa Raamattua.Lisäksi 
historiallinen asema Philadelphian osan COG (alle Herbert Armstrong) 
opetti ainakin tusina asiakirjoja (Plain Truth, Good News, Tomorrow World, 
esitteet, Co-työntekijä kirjeitä, Raamattu kirjekurssi) että kymmenen voisi 
koostua kymmenen kansojen ja / tai ryhmien kansojen (vastakohtana 
yhden kansojen). Ellei numero pienenee, että niille, jotka vaativat pedon 
kokoonpanon joilla on joko kymmenen tai yksitoista kansat mitenkään 
ymmärtää, että suuren ahdistuksen on alkanut, elleivät he tee parannusta 
mieltä. 

 

5. Useat Laodikean ryhmät selvästi väärin Daniel 09:27, jälkipuoliskolla mikä 
vastaisi Daniel 11:31 ja Jeesuksen sanat Matteus 24:15 (ne ovat yleensä 
uskoa Daniel 09:27 täyttyi Kristus). Ne, jotka ymmärtävät väärin nämä 



kohdat eivät ole kunnollista esivaroitus tapahtumista eikä todennäköisesti 
tietää, milloin Suuren Ahdistuksen alkaa. 

 

6. Yksi tai useampia ryhmiä opettavat myös, että suuren ahdistuksen voi 
alkaa ensi vuonna tai niin. Koska suuren ahdistuksen alkaa vasta noin 3 ½ 
vuotta "rauhansopimuksen" Daniel 9:27 on asianmukaisesti vahvistettu (ja 
tämä ei ole vielä tapahtunut), se ei ole mahdollista, että suuren ahdistuksen 
alkaa ennen 2019. koska kauppa on todennäköisesti vahvistuu syksyllä 
vuoden (vrt Moos 23:24; 1. Kor 15:52), jopa 2019 on todennäköisesti liian 
pian. 

 

7. Tietyt ryhmät opettavat virheellisestä tulkintoja 1335, 1290, ja 1260 
päivää Danielin 12 tai muita ongelmia osiin, jotka (useimmissa COG 
ryhmät), että he eivät ymmärrä, kun Suuren Ahdistuksen käynnistyy.  

 

8. Useimmat laodikealainen ryhmiä ymmärrä Habakkuk 2: 2-8 ja eivät ole 
kunnolla saada, että varoitus ulos Yhdysvalloissa ja Englannissa. Yksi ryhmä 
teki opettaa sitä, mutta on perääntyi, koska mikä näyttää olevan 
sisäpolitiikkaan ja yksi sen nousevan johtajia. Nousevat "aikapommi" USA 
velka on jotain, joka on tuotava esiin ja Habakkuk 2: 2-8 huomauttaa 
raamatullinen uhka, että tämä aiheuttaa. Olisi julistetaan ja me CCOG 
tekevät sitä. Monet eivät ymmärrä, että Habakkuk 2: 6 liittyy alkua Suuren 
ahdistuksen, ja se on yksi syistä hyökkäys velkaantunut jälkeläisiä heimot 
Joseph. 

 

9. Useimmat laodikealainen ryhmillä on erilaisia "Elia heresies." Tämän 
vuoksi he eivät pysty tunnistamaan lopullisen Elia. Joidenkin mielestä hän 
on pitänyt Herbert Armstrong, vaikka hän on ollut kuolleena lähtien 16 
tammikuu 1986 ja että kuolema disqualifies hänelle hänen kirjoitus 
lopullisesta Elia (Mystery of the Ages. 1985, s. 349). Jotkut ajattelevat, että 
joko ei ole Elia tulla tai että hän on kirkon eikä yksilön, joka on vastoin 
Jeesuksen opetuksia, että aiheesta Mark 9: 12-13. 



 

10. Monet laodikealainen ryhmät eivät ymmärrä erilaiset vainot (ja muut 
asiat) tulemaan Daniel 7:25, 11: 30-39, Matthew 24: 9- 22, ja Ilm 12: 14-
17. Kun ennustetun vainojen aalto alunperin osuu filadelfialaiset 
ensisijaisesti (eikä niitä), laodikealaisille näe tätä vainoa todisteena siitä, 
että suuren ahdistuksen on alkamassa. Vanha Radio Jumalan seurakunta (ks 
Varo väärät veljet! Hyviä uutisia, tammikuu 1960) nimenomaan sovelsi 
vainoamiseen kirjoitusten Daniel 11: 32-35 loppuun aikaa Filadelfian 
seurakunta samoin nykyinen CCOG. 

 

11. Useat Laodikean ryhmät eivät opeta, että on fyysinen paikka 
turvallisuuden pakenemaan (huolimatta siitä, mitä Ilm 12: 14-16 
opettaa). Joten ne, joilla tätä näkemystä ei taipuvainen pakenemaan kohti 
yksi juuri ennen alkua Suuren Ahdistuksen. 

 

12. Useimmat "riippumaton" laodikealaisille eivät usko, että heidän täytyy 
"koota" ennen aika paeta huolimatta siitä, mitä Zephaniah 2: 1-3 
opettaa. Näin ollen ei ole todennäköistä, ne on taipuvainen pakenemaan 
yhdessä jolloin ryhmä ne eivät ole osa tekee juuri ennen alkua Suuren 
Ahdistuksen (vrt Ilm 12: 14-17). 

 

13. Ainakin yhden laodikealainen ryhmän virheellisesti katsoo hävityksen 
kauhistuksen Daniel 11:31 tapahtuu sen jälkeen kuningas Pohjois 
tunkeutuu kuningas Etelä Daniel 11:40. Koska tämä ei tapahdu näin, ne, 
jotka pitävät tätä asemaa ei ymmärrä, kun suuren ahdistuksen alkaa (vrt 
Matt 24: 15,21). 

 

14. Monet laodikealainen ryhmät opettavat, että ihminen, joka istuu 
Jumalan temppeliin (2 Tess 2: 3-4) on antikristus / Väärä Profeetta, ei Beast 
of the Sea. Silti on tämä Beast of the Sea, lopullinen King of North (Daniel 
11: 35-36). Joten, kun tämä tapahtuu, ne, jotka pitävät väärään asentoon ei 



ymmärrä sen profeetallinen seurauksia. Identiteetti "kadotuksen lapsi" on 
tärkeää ymmärtää lopulta aikoina. 

 

15. Muutama Laodikealainen ryhmät opettavat, että juutalainen 
Jerusalemin temppeliin uusitaan ennen Jeesuksen paluuta. Vaikka tämä on 
kaukaista mahdollista sitä ei tarvita ( "Jumalan temppeli" Uudessa 
Testamentissa on tekemistä kristitty, ei moderni juutalainen, sijainti). Koska 
tämä ei tapahdu kuin muutama joskus opettaa, ne, jotka pitävät tätä 
asemaa ei ymmärrä kun Suuri Ahdistus alkaa. 

 

16. Ainakin yhden laodikealainen ryhmä opettaa, että kymmenen 
kuningasta Ilmestyskirjan 17:12 ovat olla vastuussa kymmenen alueilla 
ympäri maailmaa sen sijaan, että ensisijaisesti Euroopan 
voima. Vaatimuksensa kun tämä tarkoittaisi, että tällainen ryhmä voi 
mitenkään ymmärtää, kun Suuri Ahdistus alkaisi.  

 

17. Ainakin yhden laodikealainen ryhmä opettaa, että peto Ilmestyskirjan 
13: 1-10 ei ole eurooppalainen. Koska Beast teho syntyy Euroopassa (vrt 
Daniel 9: 26-27), jotka eivät ymmärrä tätä ei ymmärrä kun Suuri Ahdistus 
on alkamassa. 

 

18. Ainakin yksi tai kaksi suurempaa Laodikean ryhmät opettavat, että 
ensimmäinen jae Daniel 11 sekvenssin liittyvät alkuun Suuren Ahdistuksen 
on Daniel 11:40. Sen sijaan ne pitäisi opettaa, että se alkaa Daniel 11:39, 
joka on pian sen jälkeen Daniel 11:31, mikä on sopusoinnussa myös 
alkaessa aika Jaakobin ahdistuksen (Jeremia 30: 7). Ne, jotka pitävät kiinni 
Daniel 11:40 asema ei ymmärrä kun Suuri Ahdistus alkaa.  

 

Ja siellä on paljon enemmän. Silti, se kestää vain väärinkäsitys yhden tai 
useamman yllä pistettä ei ymmärrä kun Suuri Ahdistus 
alkaa. Vain JatkuvatJumalan seurakunta on "sanan oikein jakelemisesta totuuden" 
(2 Tim 2:15) kaikissa näissä asioissa. 



 

Surullinen tosiasia on, että useimmat Jumalan seurakunta ryhmien, koska ne eivät 
ole todella Filadelfialainen (vaikka mitä väittää he tekevät), eivät ymmärrä 
profeetallinen järjestyksessä ja yksityiskohtia Daniel 11 tai niiden nivoutumista 
mitä Jeesus opetti paikoissa kuten Matthew 24. tämän vuoksi ja muiden 
profeetallinen väärinkäsitykset, ne ryhmät eivät ymmärrä kun ne pitäisi 
pakenemaan kohti Jeesuksen ohjeiden Matteus 24: 15-20 ja siksi ei mene 
suojattava tulevan Suuren ahdistuksen (Matt 24: 21-22 ). 

 

Jottei tämä ääni turhaan ja kerskaileva meidän puoleltamme, haluan todeta, että 
pitkäaikainen korkea Jumalan seurakunta johtajat muut ryhmät ovat nimenomaan 
kertoi (Bob Thiel) kussakin näistä kohdista, jotka mitä me Jatkuvat Jumalan 
seurakunta opettaa nämä kohdat, mukaan lukien ne, jotka eroavat jopa mitä omia 
ryhmiä opettaa, on oikea. Mutta "organisaation" (eikä todella raamatullista) 
syistä, niiden ryhmät eivät julkisesti opettaa heitä. 

 

Jeesus varoitti "tulee olemaan suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut alusta 
maailman asti tällä kertaa, eikä milloinkaan tule" (Matt 24:21). Ja Jeesus lupasi 
Filadelfian kristityt suojaa se (Ilm 3: 7-10). Muut kristityt eivät saaneet saman 
lupauksen. 

 

Ne, jotka luottavat liikaa vaarantunut ministeriön (Hesekiel 34: 7-10) opettaa 
heille profetia, joka ei ole todella Raamatun mukaisesti on ymmärrettävä, että 
mukaan Jeesuksen sanat luvut 2 & 3 Ilmestyskirjassa ja 21 Luke, vain suhteellisen 
harvat kristityt on suojattu koetuksen hetki, joka kohtaisi koko maailmassa (vrt 
Ilm 12: 14-17). Ne, jotka eivät kuuntele todella uskollisia ministeriö myös jakaa, 
että kohtalo (vrt Ef 4: 11-16). 

 

Me Jatkuvat Jumalan seurakunta todella: 

 



"On lujempi profeetallinen sana, te teette hyvin, jos otatte vaarin, niinkuin 
valo, joka loistaa pimeässä paikassa, kunnes päivä valkenee ja kointähti 
sydämissänne "(2 Peter 1:19, KJV). 

 

On myös korostettava, että Raamattu varoittaa myös riippumattomat jotka 
ajattelevat, että he eivät tarvitse olla osa lopunajan Filadelfian jäänne Jumalan 
seurakunnan myös ei suojata (vrt Sefanja 2: 1-3). Uusi testamentti on selvää, että 
kristityt oikeastaan pitäisi olla osa kirkon (Ef 4: 11-16; vrt 1 Corinthians 04:17, 10: 
32-33) -especially saamme lähemmäs loppuun (Heprealaisille 10:24 -25; vrt 
Zephaniah 2: 1-3). 

 

Ellei Laodikean ryhmät ja / tai henkilöiden parannuksen Jeesus kehottaa niitä Ilm 
03:19, he eivät ehkä tiedä, milloin Suuren Ahdistuksen alkaa (Matteus 24:21) eikä 
tiedä pakenemaan ennen tätä alkua (Matt 24:15 -20 ° C). 

 

COG ryhmiä, jotka ovat riippuvaisia väärä traditio (onko viimeaikainen tai 
vanhempi) yläpuolelle Raamatun monessakin suhteessa profeetallista näkemykset 
menossa oppia liian myöhään, että ne eivät ole "varma profeetallinen sana" (2 
Peter 1:19, KJV) . 

 

Jeesus kertoi laodikealaisille että he tarvitsevat muuttaa monilla aloilla (Ilm 3: 17-
19), mutta hän opetti myös, että koska he eivät usko, että he tarpeen, että ne 
kärsisivät takia (Ilm 3: 14-16) . 

 

Myös enemmän profeetallinen ja muita eroja, jotka muut COG ryhmät ovat 
Raamatusta että tämä kirjanen ei ole mennyt. Tosiasia on, että ilman oikeaa 
painotetaan viimeisen vaiheen työn, jolla Raamattu riittävän suuressa arvossa, 
harjoitellaan Filadelfialainen rakkaus, todella opettaa kaikki, että Jeesus opetti, ja 
unohdetaan yksi voideltuni kaksinkertaisen osan Jumalan Hengen (muistuttavat 
Elisa, 2 Kings 2: 9-13), koska CCOG alkuun ihmisen johtaja oli, COG ryhmien 
sivuuttaa profeetallinen varoitukset näin niiden vaarassa.  



 

Vaikka jotkut alennus tärkeyttä ennustus, huomaa, mitä apostoli Paavali opetti:  

 

Ja tehdä tämän tietäen aika, että nyt on korkea aika unesta nousta; nyt 
meidän pelastus on lähempänä kuin silloin, kun uskoon. 12 Yö on pitkälle 
kulunut, ja päivä on käsillä. Siksi heittäkäämme pois pimeyden teot, ja anna 
meidän laittaa panssarin valon. 13 Vaeltakaamme kunnolla, niin kuin 
päivällä, ei revelry ja humalajuominen, ei lewdness ja himoa, ei riidassa ja 
kateudesta. 14 mutta laittaa Herra Jeesus Kristus, ja ei määrätä lihan, 
täyttämään himojaan. (Room 13: 11-14) 

 

Olemmeko ei paljon lähempänä loppuun nyt kuin silloin, kun Paavali kirjoitti, 
että? Paavali opetti myös, että tosi kristityt eivät saaneet olla kuin muut, jotka 
eivät tiedä noin Jesus palaisi (1 Tess 5: 4). 

 

Apostoli Pietari kirjoitti: 

 

Näin ollen, koska kaikki nämä asiat otetaan hajoavat, millaisia tuleekaan 
teidän olla pyhässä käyttäytymistä ja jumalisuudessa, 12 etsii ja jouduttavat 
sen tuloa päivän Jumalan jonka vuoksi taivaat puretaan, on tulessa, ja 
alkuaineet kuumuudesta sulavat? 13 Mutta me, hänen lupauksensa 
mukaisesti odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus 
asuu. (2 Peter 3: 11-13) 

 

Asianmukaisesti kiinnittäen huomiota profeetallista tapahtumiin paitsi auttaa yksi 
on valmis Jesus (Luuk 21:36;), mutta on myös tarkoitus olla heijastava harjoitus 
päästä kristittyjä tutkimaan elämänsä riitä muuttamaan niin kuin pitäisi (vrt Room 
13 : 11-14; 2 Peter 3: 10-13). Mikäli et ole katsomassa maailman tapahtumia 
kunnolla selitetty Raamatun profetian valossa? 

 



Eri Laodikean ryhmät eivät oikein ymmärrä lopunajan profetiaa, ja jotka edistävät 
niiden jäsenille EI pakenevat kun niiden pitäisi (vrt Matt 24: 15-21; Ilm 12: 14-17). 

 

Laodikealaisille ovat väärässä ajatuksia suuren ahdistuksen, ei luvattu suojaa sitä, 
ja tulee (yhdessä kuin Sardis, ja ilmeisesti jotkut Tyatiron per Ilm 2:22) täytyy 
mennä Suuren ahdistuksen ja edellyttää kuolemaa ja vaino (Daniel 7: 25b; Ilm 
12:17). 

 

Älä harhaanjohdetuksi ne, jotka eivät todella ymmärrä avain lopun ajan Raamatun 
ennustukset. 

 

Vaikka monet näyttävät uskovan, että jatkuvien Jumalan seurakunta on kuin 
tulokset väitti COG ryhmien profeetallinen tosiasia on, että olemme 
ainutlaatuisia. Emme hallussaan Philadelphia vaipan (Ilm 3: 7-13; 2 Kings 02:13) ja 
todella seistä totuuden (1 Tim 3:15). Olemme johtava loppuvaiheessa työn (joka 
on tehtävä totuus kohden Ps 33: 4) työskennellessään kohti täyttämistä Matthew 
24:14. 

 

5. Yhteenveto Todisteet, vihjeitä ja Merkit tunnistaminen tosi 
kirkon 

 

Jälleen tässä lista 18 todisteita, merkkejä, ja vihjeitä, jotka osoittavat, että 
todellinen kristitty kirkon täytyy olla tosi kirkon Jumalan. 

 

1. Asettaa Jumalan sanaa yllä perinteistä miesten ja siksi ei ole lisännyt 
oppeja, jotka vastustavat Raamatun (vrt Matthew 15: 3-9). 

 

2. Käyttää raamatullinen nimi "Jumalan seurakunta" (esim Apt 20:28).  



 

3. vaatii hartaasti alkuperäisen mielessä (Jude 3), jopa uhkia vainon (esim 
Apt 5: 27-32). 

 

4. Traces sen raamatullinen oppeja läpi historian (vrt 1 John 2: 6).  

 

5. Pitää pääsiäistä 14. Nisan (Moos 23: 5, Matthew 26:18). 

 

6. Onko tiedossa, mitkä kirjat olivat osa Raamatun ajoista apostoli Johannes 
vrt 2 Timothy 3: 16-17; Paljastus 1: 9-19; 22: 18-19). 

 

7. opettaa totuus jumaluus (Roomalaisille 1:20; Kol 2: 9). 

 

8. Opettaa ja pitää rakastava Jumalan lait (1 Joh 2: 4). 

 

9. vastustaa osallistumista lihallisia sodankäynnin tässä maailmassa (Joh 
18:36; Luuk 03:14). 

 

10. On ollut vainotut, mutta ei vainoaja (Joh 15: 20-21). 

 

11. ei ole ottanut ulospäin mullin pakanuuden kannalta kirkollisen mekko 
tai rakennuksiin (vrt Moos 12: 29-30). 

 

12. saarnaa koko evankeliumia (Matteus 24:14; 28: 19-20). 

 



13. Onko "pieni lauma" (Luuk 12:32; Roomalaisille 11:15; vrt Ilm 14: 1-9). 

 

14. Traces sen fyysinen sijainti läpi useita johtoa kaupungeissa (Hepr 13:14) 
ja seitsemän seurakuntaa Ilmestyskirjan 2 ja 3. 

 

15. Onko merkki raamatullisen sapatin (Moos 31:13; Hebrews 4: 9). 

 

16. ymmärtää Jumalan pelastussuunnitelman Jeesuksen Kristuksen kautta 
kuin kuvassa Pyhässä päivää (1 Kor 5: 7-8; James 1:18) 

 

17. Opettaa vastaan havainto pakanalomapäivät (1 Kor 10: 20-22). 

 

18. Ei osu lopunajan ekumeenista Babylon (Ilm 13: 4-10; 18: 4). 

 

Vain Jumalan seurakunta ryhmä voi täyttää kaikki nämä kriteerit. Tosi kristillisen 
kirkon uskoo Raamattuun, uskoo, että Jumala, ymmärtää Jumalan luonne ja 
suunnitelman ja tekee Jumalan työtä. Tätä ei todella voida sanoa kreikkalais-
roomalaisen kirkkojen ja off-versot. 

 

Kirkko Jumalan sisältävien ihmisille alla todellinen valta Jeesuksen Kristuksen, ei 
ole täydellinen. Ongelmia Uudessa testamentissa kirkon (katso myös luku 3) sekä 
kaikki aikakaudet Jumalan seurakunnan (Ilm 2-3). 

 

Raamattu on selvää, että olisi eri Jumalan seurakunta ja ei-Jumalan seurakunta 
ryhmien tunnustavia Christ aikaan lopun. 

 



Jeesuksen mukaan aika lopun olisi SEURAKUNNAT jotka vaihtelevat lajikohtaisesti 
ominaisuudet. Jeesus on kritiikkiä ja tuomioita niille, jotka ovat Thyatiran (Ilm 2: 
18-29), Sardisian (Ilm 3: 1-6), sekä erilaiset laodikealaisille (Ilm 3: 14-22). Näin 
ollen ryhmät näiden ryhmien ei näyttäisi olevan ihanteellinen sekä jotka todella 
haluavat olla osa uskollisimmat kristillisen kirkon. 

 

Vuonna lopun aikaan, ainoa Jumalan seurakunta, että Jeesus antaa tunnustusta ja 
ei tuomitse on yksi "vähän voimaa," kirkon Philadelphia (Ilm 3: 7-13).Nämä ovat 
niitä, jotka eivät ole niin loukkaantunut muille, että ne eivät salli satuttaa tunteita 
maksaa heille heidän kruunun (Ilm 3:11), mutta sen sijaan ne tukevat Jumalan 
työtä. 

 

Siten ne, jotka haluavat olla osa uskollisin jäännöksen Philadelphia haluaisi olla 
mukana Jumalan seurakunta ryhmään: 

 

1. Tekee julistaen valtakunnan evankeliumi todistajana sen ensisijaisena 
(Matteus 24:14; 28: 19-20). 

 

2. tukee huono veljet (Gal 2:10), kuten leskien ja orpojen (James 1:27), 
erityisesti paikoissa, kuten Afrikassa ja Aasiassa. 

 

3. Todella harjoittaa raamatullista hallintoa (1 Kor 12:28), kuten Matthew 
18: 15-17. 

 

4. Onko julistuksen, opillinen, profeetallinen, ja rakastava hedelmiä Jeesus 
puhui (John 7: 16-20; 13:35, 4:18, 14:13, Matthew 24:14, 28: 19-20; 
Paljastus 3 : 7-13). 

 



5. varoittaa niitä, jotka ajattelevat, että he ovat kirkon putoa pois (1 
Timothy 4: 1). 

 

6. Onko hengellisiä lahjoja, kuten vastaanottaa unia, viimeisinä päivinä (Apt 
2: 17-18). 

 

7. ymmärtää historialliset ja nykyiset roolit kirkkojen Ilmestyskirjan 2 & 3.  

 

8. Selittää ja ymmärtää Raamatun profetia riittävän hyvin (esim Daniel 11: 
29-45; Matthew 24) tietää milloin pakenemaan (Matt 24: 15-20; Ilm 03:10, 
12: 14-16) ennen suurta ahdistusta (Matteus 24:21).  

 

Yksi ryhmä, joka parhaiten edustaa jäännöksen Philadelphian osan Jumalan 
seurakunta (Ilm 3: 7-13) in 21. vuosisadalla on Jatkuvat Jumalan seurakunta. 

 

Jatkuvan Jumalan seurakunta on ainoa järjestetty kirkon että olemme tietoisia, 
joka virallisesti tekee kaikki edellä. Pakottava syy haluta olla osa meitä ei ole, että 
olemme täydellisiä, mutta että emme opeta mukaisesti Raamatussa ja 
uskomukset ja käytännöt Jeesuksen varhaisen seuraajat. 

 

Useimmissa kirkoissa on osittain totta, mutta kukaan muu näyttää olevan "pylväs 
ja perustus totuuden" (1 Tim 3:15). Saatana, tämän aikakauden jumalana (2 Kor 4: 
4), näyttää, ei paholainen, vaan valon enkelinä monille (2 Kor 11: 13-14). Jeesus 
sanoi monet tulisivat Hänen nimensä, julistaen, että hän oli Kristus - ja vielä, 
tajuamatta sitä, pettää koko maailma (Matt 24: 4-5). 

 

Joten, nyt tiedät todisteet, vihjeitä ja merkkejä, aiotteko olla kuin Bereans vanhoja 
ja jotka "ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia 
selvittää nämä asiat olivat niin. Siksi monet heistä uskoivat "(Apt 17: 11-12)? 



 

Huomaa, mitä Raamattu sanoo: 

 

... Vastaan hiljaisuudella istutettu sana, joka voi pelastaa teidän 
sielunne. Mutta ole sanantekiät, eikä vain sen kuulijoita, pettäen 
itsenne. 23Sillä jos joku on sanan kuulia ja ei tekiä, hän on kuin ihminen 
tarkkailemalla luonnollisia kasvojaan peilistä, 24 sillä hän toteaa itse, menee 
pois, ja heti unohtaa millainen mies hän oli. 25 mutta joka katsoo 
täydelliseen lakiin, vapauden ja jatkuu sen, eikä ole muistamaton kuulija, 
vaan todellinen tekijä työn, tämä siunataan mitä hän tekee . (James 1: 21-
25) 

 

Teetkö mitä raamatullisesti huomaat pitäisi tehdä ja tukea  Jatkuvat Jumalan 
seurakunta tai olla kuulija vain, pettää itseäsi? 

 

Ettekö halua tukea Jatkuvat Jumalan seurakunta jatkamme saarnata valtakunnan 
evankeliumia maailmaan todistajana (Matteus 24:14) sekä opettaa kaikki Jesus 
käskenyt (Matt 28: 19-20)? 

 

Oletko valmis todella osa tosi kristillisen kirkon? 

 

Jatkuvat Jumalan seurakunta 

 

USA toimisto Jatkuvien kirkon God sijaitsee: 1036 W. Grand Avenue, Grover 

Beach, California, 93433 USA. 

 



Olemme kannattajia ympäri maailmaa, ja kaikissa asutusta mantereella (kaikissa 

maanosissa, paitsi Etelämanner). 

 

Jatkuvat Jumalan seurakunnan sivuston tietojen 

 

CCOG.ORG Tärkein verkkosivusto Jatkuvat Jumalan seurakunta. 

CCOG.ASIA Aasian-keskittynyt verkkosivusto, jossa on useita aasialaisia kieliä. 

CCOG.IN Intia-keskittynyt verkkosivusto, joitakin Intian kieliä. 

CCOG.EU Eurooppalaista keskittynyt verkkosivusto, jossa on useita eurooppalaisia 

kieliä. 

CCOG.NZ sivuston suunnattu Uusi-Seelanti. 

CCOGCANADA.CA sivuston suunnattu Kanada. 

CDLIDD.ES Tämä on täysin espanjan kielen verkkosivuilla. 

PNIND.PH Filippiinit keskittynyt verkkosivusto, joitakin Tagalog. 

 

Rradio & YouTube Videokanavat 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Bible News Prophecy nettiradio. 

Bible News Prophecy kanava. YouTube sermonettes. 

CCOGAfrica kanava. YouTube video viestit Afrikasta. 

CDLIDDsermones kanava. YouTube saarnat espanjaksi. 

ContinuingCOG kanava. YouTube video saarnoja. 



 

Uutiset ja historia sivustot 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM kirkon historian verkkosivuilla. 

COGWRITER.COM News, historia, ja ennustus verkkosivuilla. 

 

On roomalaiskatolisia, Ortodoksi, protestantit, mormonit, Jehovan todistajat, 
Jumalan seurakunta kristittyjä, ja muita, jotka uskovat, että he ovat, tai ainakin 
osa, tosi kristillisen kirkon. 
 
On tuhansia ryhmiä ja apurahoja, jotka väittävät jotkut yhteys kristinuskoon. 
Vuonna 21. vuosisadalla, joka ryhmä on kaikkein uskollinen? 
 
Raamattu, yhdessä eräiden faktoja kirkkohistorian ja kirkon hedelmiä (Matt 7: 16-
20) sisältää todisteita, vihjeitä ja merkkejä auttaa vastaamaan tähän. Tämä kirja 
yhdistää kirjoitusten kanssa historian faktat antaa hyödyllistä tietoa tästä. 
 
Toinen ja kolmas lukua Ilmestyskirjan sisältävät viestit Jeesuksen seitsemän 
kirkkojen. Monet uskovat, että nämä kirkot edustavat kirkon koko 
seurakuntajaksossa (alkaen helluntaipäivänä Apt 2 saakka Jeesuksen Kristuksen 
paluuta). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jäänteitä muinaisen Philadelphia 

 

Vuonna 21. vuosisadalla, uskollisin mukaan Jeesuksen sanoja olisivat jääneet 

Philadelphian osan Jumalan seurakunta (Ilm 3: 7-13). 

 

Kuka edustaa uskollisin jäänne Philadelphian osan tosi kristillisen kirkon? 

 

Jos olet halukas olla kuin Bereans vanhojen (Apt 17: 10-12), voit selvittää, jos 

sinulla on Jumalan innoittamana rakkautta totuuteen ja todella uskovat 

Raamattuun. Jos olet valmis olemaan todellinen tekijä, eikä vain sanan kuulia, et 

ehkä voi tulla siunattu osa Philadelphia uskollisten (James 1: 22-25; Paljastus 3: 7-

13). 


