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İsa ağır Onun kilsə qarşısında qalib bildirib. ki, kilsə bu gün olduğu bilirsinizmi? 
 
Sən əminsən? sadəcə bir eşidən bir real "insana" xristian olmaq istəyən və deyil? 
Əgər doğru xristian kilsəsi haqqında həqiqəti idarə edə bilər? 
 
yaxşı kiçik və maligned qrupu bu gün əsl xristian kilsə təmsil edə bilər? 
 
Siz "müqəddəslərin təslim bütün bir dəfə iman üçün ciddi yarışmaq" istəyən 
olardı və ya bir saxta istərdiniz? Siz emosiyaların etibar lazımdır və ya Allahın 
sözü qərar? 
 
Siz, həqiqətən, Müqəddəs meyarları iman gətirəcəklər? Siz əlamətləri dəlillər, və 
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ipuçları Allahın həqiqi və Davamlı kilsəsi müəyyən olan bilirsinizmi? 
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1. Kilsə Hansı davam istəyirsiniz? 
 
Kilsəes minlərlə və milyardlarla insan 
 
Məsihin kilsə bir hissəsi olduğunu iddia böyük doctrinal fərqlər qrupları minlərlə 
var. Onların bir çoxu ciddi ekümenik birlik gedir. İki milyard insan bu kilsəes hissəsi 
hesab olunur. böyük kilsə həqiqi məsihçi kilsə deyilmi? 
 
One fakt, astounding, lakin əsl, insanların çoxu bütün xristian kilsəes Müqəddəs 
inanclarını və təlimlər almaq iddia güman görünür baxmayaraq, reallıq xristian 
olduğunu iddia təxminən bütün kilsəes tez-tez qeyri-biblical və etibar edir ki, 
onların əqidəsinə görə kafir ənənələri! 
 
ki, tez-tez onların təsəlliverici ənənələri, mədəniyyət, və / və ya cəmiyyət qarşı 
çıxır kimi demək olar ki, heç Müqəddəs tam həqiqətləri öyrətmək olacaq. 
 
Siz, həqiqətən, doğru xristian kilsə müəyyən edə bilər? 
 
Siz yalan kilsəes aradan qaldırılması kömək etmək üçün asan dəlillər varmı? bu 
dəlillər, əlamətləri, və ipuçları tapmaq üçün ağıl və ürək açmaq istəyən varsa, 
cavab ortaya çıxacaq və bu, doğru xristian kilsə bu gün olduğu bilmək vacibdir və 
niyə başa düşəcəklər biz səy olmalıdır niyə Allahın plan bu nöqtədə fəaliyyət 
göstərir. 
 
Müqəddəs Kitab öyrədir nə kəşf edin və özünüz tapa bilərsiniz. Allahın həqiqi kilsə 
üçün səyahət xoş gəlmisiniz. 
 
İsa kilsə davam edəcəyini öyrətdi 
 
İsa bu yaş sonuna qədər davam edəcəyini kilsə ki, tədris: 
 

... Mən kilsə inşa edəcək, Ölülər diyarının qapıları ona qalib gələ bilməyəcək. 
(Matta 16:18, Yeni King James Version başqa qeyd halda ərzində) 
 
... Mən kilsə inşa edəcək, və Netherworld qapıları ona qalib gələ 
bilməyəcək. (Matta 16:18, Yeni Amerika Müqəddəs, Katolik piskoposlar ABŞ 
Konfransı tərəfindən söndürüldü) 



 
   "Bütün hakimiyyət Mən hər şeyə riayət etməyi onlara 20teaching, Ata adı 
və Oğul və Müqəddəs Ruh naminə vəftiz, göydə və yerdə Mənə verildi. 
Buna görə də, bütün millətlərin şagirdlər etmək olmuşdur sizə əmr və, Mən 
dövrün sonuna qədər hər gün sizinləyəm lo ". (Matta 28: 18- 20) 

 
 
Nə ölüm (Hades / Netherworld), nə də vaxtı (bu yaş sonu) əsl xristian kilsə qarşı 
üstünlük təşkil edəcək. İsanın təlimlərinə bütün kilsə yaş ərzində doğru kilsə təşkil 
bir qrup (və ya birdən çox qruplar) olmalıdır ki, sübut edir. bütün dünyada Ata 
zəng kimə o (Yəhya 6:44) Bu kilsə İsa (19-20 Matta 28) əmr etdiyi bütün öyrətmək 
olacaq. 
 
İsa da əvvəlcədən həqiqi xristian kilsə tarixi haqqında öyrətdi. O Vəhy Kitab 2-ci və 
3-cü fəsillərdə kilsəes verdiyi mesajları bu idi. 
 
Müqəddəs, dini yazılar və dünyəvi tarixi erkən apostol və sadiq post-apostol kilsə 
kilsə yaş ərzində, ki, doğru kilsə üçündür real namizəd iman nə göstərə bilər (cf 
həmin təlimlərinə və təcrübələri saxlanılır edənlər olacaq . Yəhuda 3). 
 
kilsə yaş sona çatmadığını-ci ildən İsa hələ qayıtmayıb kimi, doğru kilsə mövcud 
olmalıdır. Amma harada? 
 
21-ci əsrdə Məsihin həqiqi kilsə üçün yalnız iki imkanları həqiqətən var, bir çox 
kafir olmuşdur ki, baxmayaraq: bir yüksək yunan-Roma bir və ya daha kilsəes qrup 
təsir ya, və ya bu kilsəes bir kilsə və ya qrup bəzi digər, daha həqiqətən apostol və 
biblical, mənbə (bax Vəhy 2, 3, və 17). 
 
Müqəddəs iman gətirənlər bizim üçün, heç bir başqa variantları var. əsl kilsə üçün 
yalnız real namizəd (s) erkən apostol kilsə həqiqətən kimi bu gün də eyni 
təlimlərinə və təcrübələri var bir və ya daha çox qrupları olacaq. 
 
Bible Hər şeyi sübut etmək öyrədir 
 
diqqətlə onlar iştirak kilsə nə hesab etmirəm çox. Bir çox bütün dinlər eyni yerdə 
səbəb ekümenik və dinlərarası dəstə-dəstə iddialarını inanıram. Lakin İsa geniş 
yanaşma ("asan yolu") məhv yol idi və yalnız bir neçə axtaranlar bu yaşda (13-14 



KJV Matthew 7) düz və dar yol tapa ki öyrətdi. 
 
Siz kilsə əsl xristian bir və ya sübut narahat lazımdır? 
 
Çoxu dominant din onların ailə və ya yerli mədəniyyət qəbul nə qəbul edir. Bəzi, 
lakin öz sağlığında dəyişikliklər edəcək. Bəzi dəyişikliklər emosiya, rahatlığı üçün 
bəzi və doktrina bəzi əsaslanır. Bəzi onlar ən rahat hiss kilsə seçin. elə bir karyera 
inkişaf edə bilər, çünki Others yaxınlığı, gənclər və / və ya digər sosial proqramlar 
əsasında birini seçin, və ya. 
 
Nə etməliyəm? 
 
Apostol Paul (Protestant və Katolik Əhdi-Cədid tərcümə qəbul üzrə) yazırdı: 
 
 hər şeyi sübut; yaxşı ki, sürətli saxlayın. (1 Saloniklilərə 5:21, KJV) 
 

Amma hər şeyi sübut; yaxşı ki, sürətli saxlayın. (1 Saloniklilərə 5:21, Douay-
Rheims Bible-DRB) 

 
Və Allah ki, yaxşı, məqbul və kamil iradəsini ayırd edə bilər ki, bu dünyada 
uyğunlaşmaq deyil, ancaq düşüncənizin təzələnməsi ilə dəyişin. (Romalılara 
12: 2, NKJV) 

 
Bu dövrə uyğunlaşmayın olmayın; ancaq yaxşı, razı salan və Allahın kamil 
iradəsini ayırd edə bilər ki, sizin fikrinizi yenilik islahatlar. (Romalılara 12: 2, 
DRB) 

 
əsl xristian kilsə bu gün olduğu sübut var? siz ola bilər düşünüyorsanız, Siz, 
həqiqətən, Müqəddəs istifadə edir meyarlara istifadə? 
 
Zaman Kilsə başladı? 
 

Kilsə bu gün olduğu daha yaxşı bir fikir almaq üçün, o, başladı görmək üçün yaxşı 
bir fikir olardı. Matta 16:18, İsa O, "bu qaya" Onun kilsə inşa edəcəklərini söylədi 
(Özünü yəni Həvarilərin işləri 4: 10-11; 1 Korinflilərə 10: 4) və Müqəddəs Ruh 
(John 16 göndərmək olardı: 7; müqayisə et John 14:26). Zaman bu başlamaq idi? 

O dirildi əlli gün sonra başladı. 



Christian Kilsə Pentecost c günü başladı. Müqəddəs Ruh göndərilən zaman 31 
AD. Kilsə of God açılmış necə haqqında Aktlarının Kitab ikinci fəsildə aşağıdakı 
Qeyd: 

Əllinci Gün tamam olanda, onlar bir yerdə bir nəfər bütün idi ... 4 Onların 
hamısı Müqəddəs Ruhla doldu və Ruhun ifade verdi, başqa dillərdə 
danışmağa başladılar. (Həvarilərin işləri 2: 1,4) 

Peter on ilə daimi, onun səsini qaldırdı və onlara dedi:  

Nazaretli İsa möcüzələri sizə Allah tərəfindən təsdiq bir Man, wonders: 
İsraillilər, bu sözləri eşitmək "Yəhudeya Men və Yerusəlimdə yaşayanların 
hamısı, 22 ... Bu sizə məlum olsun və mənim sözləri qulaq" özünüz də 
bilirsiniz sizin kimi Allah aranızda Onun vasitəsilə etdi və yazı lövhələri, -
 23Him, müəyyən məqsəd Allahın Önbilgin ilə çatdırılır, siz qanunsuz əlləri ilə 
qəbul çarmıxa çəkdilər və edam 24 Allah o onun keçirilməlidir ki, mümkün 
deyil, çünki, diriltdi, ölüm əzablarını kəsərək onu ... 

"Ona görə də bütün İsrail nəslinin Allahı sizin çarmıxa çəkdiyiniz bu İsanı 
qəbul Lord və Məsih də ki, mütləq bildirin." 

Onlar bunu eşidəndə İndi zaman, onlar ürək kəsilmiş, və Peter və başqa 
həvarilər qalan dedi: «biz nə edəcəyik Qardaşlar" 

Sonra Peter onlara dedi: 

"Tövbə, və siz hər bir günahların bağışlanması üçün İsa Məsihin adı ilə 
vəftiz olsun. Və Müqəddəs Ruhun hədiyyə alacaqsınız 39 vəd sizə və 
sizin uşaqlar etmək üçün, və bütün kim Allahımız zəng edəcək Rəbbin 
kimi bir çox uzaqda var. " 

Və bir çox digər sözləri ilə o söyləyərək, şəhadət və onları 
təşviq 41 məmnuniyyətlə Onun sözünü qəbul edənlər vəftiz oldu "Bu azmış 
nəsil xilasolun."; O gün üç min canlar. Onlara 42 əlavə və onlar çörək 
bölməyə, həvarilərin təliminə və təqaüd səbr davam və namaz ... 47 Allaha 
həmd edir və bütün xalq qarşısında lütf qazanırdılar. Rəbb xilas olanların 
gündəlik kilsə edib. (Həvarilərin işləri 2:14, 22-24, 36-42, 47) 

Allah gündəlik kilsə əlavə edildi. Bu o tövbə etməli və vəftiz idi edək. Belə ki, yalnız 
nə ola bilər edənlər də məsihçi kilsə əlavə edildi. Sadiq həvarilərin təliminə davam 
Qeyd edək ki. Bu ipuçları Əgər doğru kilsə və yalnız Məsihin kilsə olduğunu iddia 
ki, həmin arasında fərq anlamaq kömək edə bilər. 
 

Kilsə nədir? 
 



"Kilsə" kimi tərcümə Əhdi-Cədid sözü mənası "ekklesia" kimi transliterasiya yunan 
müddəti gəlir Müqəddəs Kitab həmçinin kilsə Məsihin orqanı təmsil öyrədir "a 
səsləndi toplaşmaq." 

O, hər şeyə O preeminence ola bilər ki, başlanğıc olan, ölülər arasından 
dirilərək ilk doğulan bədən, kilsə rəhbəri edir. (Koloslulara 1:18) 

... Məsih kilsəsi Onun bədən naminə (1:24 Koloslulara) üçün 

Belə ki, doğru kilsə üçün axtarmaq, biz İsa və Onun orijinal peyğəmbərləri iman və 
təlimlərinə davam sadiq möminlərdən bir bədən üçün axtarır. Kilsə "mənəvi evi" 
(1 Peter 2: 5) və tarix boyunca bir fiziki təşkilat və ya korporasiya məhdud deyil. 
 

Bir Doğru xristian nədir? 
 

Əsl Christian düzgün İsa zəng qəbul tövbə vəftiz olunub, və həqiqətən Allahın 
Müqəddəs Ruh (Həvarilərin işləri 2:38) qəbul edib biridir. Əlbəttə ki, xristianlar 
doğru olmayan çox olduğunu iddia edirlər. 

Notice də Apostol Paul məsihçi Allahın Ruhu onlara ərzində yaşayış və onlar bunu 
edənlər çox həyat bir növ səbəb olacaq ki, var ki, yazırdı ki, 

Allahın Ruhu sizdə yaşayır əgər Lakin, əti, lakin Ruh deyil. İndi hər kəs 
Məsihin Ruhu yoxdursa, o. 10 deyil Əgər Məsih olduğu halda, bədəniniz 
günah səbəbindən ölü, ruhunuzsa üzündən salehlik. 11 həyat Amma əgər 
Dirildənin Ruhu sizə ölü sizdə yaşayırsa İsa Məsihi ölülər arasından dirildən 
O, həmçinin sizdə yaşayır öz Ruhu ilə sizin də fani bədənlərinizə həyat 
verəcək. 
Beləliklə, ey qardaşlar, biz borclu var - cismani, cismani yaşamaq üçün siz 
öləcək cismani təbiətə görə yaşayırsınızsa, 13. Ruh bədənin ölümü ilə 
əməlləri qoymaq əgər, siz yaşayacaqsınız. 14 Allahın Ruhu ilə yönəldilənlərin 
hamısı Allahın oğullarıdır. (Romalılara 8: 9-14) 

Həqiqətən, Allahın Ruhu olmayan şəxslər onun heç biri. 

Xristianlar sevgi və sevgi göstərmək, lakin dünya tərəfindən fərq edilə bilməz 
aşağıdakılardır: 

Onların problem yetim və dullara və dünyanın özünü temiz saxlamaq üçün: 
Allah və Ata əvvəl Pure və ləkəsiz din budur. (James 1:27) 

Həvari Peter yazırdı: 

Siz əvvəlcədən bilirik ildən Buna görə də, sevimli, siz də öz möhkəmliyi 
itirməyə deyə üz pis səhv ilə rəhbərlik, ehtiyatlanmaq; 18 Rəbbimiz və 
Xilaskarımız İsa Məsihin lütfü və tanımaqda böyüyün. Ona indi və əbədi 
olaraq izzət olsun. Amin. (2 Peter 3: 17-18) 



Mənəvi artım vasitəsilə bir həyat dəyişdirilməsi real xristian olan mühüm 
hissəsidir. Həmçinin, həqiqi məsihçilər (Həvarilərin işləri 28:22) həqiqi iman "hər 
yerdə qarşı danışıq" edilmişdir ki, həyata, onun liderləri gələn ləğv məruz çünki 
onların təlimlərinə və təhsil (Həvarilərin işləri 4 digər dini səlahiyyətlərinə '1-21; 
real xristianlar özlərini təqib tabe olacaq ki, 9-14) (Yəhya 15:20): 6. 
Allah müjdəçi Dibar Apartian gec Kilsə yazırdı: 
 

Bu Doğru xristian olmaq cəsarət tələb edir! 
 

Köhnə peyğəmbərlər cəsarət idilər. Allah Vəd edilmiş diyara daxil döyüş 
başlamaq üçün Yeşuaya bildirib zaman, O, "güclü və cəsarətli olun" əmr 
(Yeşua 1: 6).. . 
Həvarilər Allahın Müqəddəs Ruhu qəbul xüsusilə sonra da cəsarət 
idilər. Onlara davamlı təhdid və təqib arasında İncil vəz üçün asan 
deyildi. Böyük qapısı və dar bir arasına girərək - Onlar Allaha itaət və insan 
itaət arasında seçim idi. Onlar (RSV 5:28 Həvarilərin işləri), hakimiyyət 
orqanları bildirib: "Biz ciddi Bu adla təlim öyrətməyi üçün sizə həvalə, hələ 
burada sizin tədris ilə Yerusəlimi qanla doldurmasını və siz bizə Adamın 
qanını gətirmək niyyətindəyik" idi. Peter və başqa həvarilər cavab verdiniz 
iman və cəsarət biri idi: (ayə 29) "Biz daha kişilərdən daha Allaha itaət 
gərək". 
Siz bir gün dərk edirsiniz siz təqib edənlər eyni cavab vermək ola bilər?  

İbranilərə 11 ümumiyyətlə iman fəsil kimi tanınır. Və nə iman haqqında 
danışmaq. Insanların bütün orada imanla yaşamış çəkilən, lakin çox cəsarət 
tələb olunur. (Good News, yanvar, 1981) 

İsanın dediyi kimi doğru xristian kilsəsi, aktlar 2 Pentikost çünki ki (; Vəhy 2 & 3 
Matthew 16:18) mövcud olmuşdur. 

Lakin, sadəcə doğru Christian kilsə tapmaq kifayət deyil. Bir də şəxsən əsl xristian 
olmalıdır: 

Amma özünüzü aldatmayın kəlamın icraçısı və yalnız eşidənlər 
olmaq. (James 1:22) 

Lakin ilk Allah və Onun salehlik Padşahlığını axtarmaq və bütün bunlar sizə 
əlavə edilsin. (Matta 6:33) 

Həqiqi məsihçilər Allahın ruhu, təcrübə sevgi cəsarətli və Allahın Padşahlığı üçün 
uzun. Əsl xristian kilsə ki, orijinal iman digər aspektləri (Yəhuda 3) öyrətmək 
davam edir. 
 

2. doğru kilsə müəyyən əlamətləri 



 

İndi biz doğru kilsə davam edir və orijinal iman saxlamaq lazımdır ki, gördük ki, biz 
indi doğru kilsə müəyyən kömək bəzi xüsusi əlamətləri, ipuçları və təlimlər 
baxacağıq. 
 

Allahın haqq- söz ilə təqdis 
 

İsa ayrı həqiqi məsihçiləri müəyyən əlamət onlar haqq ilə təqdis idi ki, bunları 
söylədi: 

Onlar Sənin həqiqət dünyanın. 17 təqdis onlara deyil am kimi, 
dünyanın deyil. Sənin sözün həqiqətdir. Sən Məni dünyaya göndərdiyin 
kimi 18, mən də dünya. 19 onları göndərdik onların uğrunda təqdis edirəm ki, 
onlar da həqiqətlə təqdis bilər ki, Özüm təqdis. (Yəhya 17: 16-19) 

Sahte bir çox məsihçi kilsə ayırmaq üçün real əsas kilsə həqiqətən Allahın sözü 
necə əməl edir. Məsih etiqad edən ən bəzi və ya Allahın sözü ilə münaqişə olan 
kafir və digər mənbələrdən onların doktrina çox almaq kilsə bir hissəsidir.  Saxta 
təvazökarlıq İnsan-hazırlayıb dinlər real mənəvi dəyəri (Koloslulara 2:23) olmayan.  

Bir müvafiq kilsə müəyyən etmək üçün öz emosiyalarını etibar seçim edərkən, 
Allahın sözü başqa bir standart Allahın müəyyən edir:  

Bütün qəlbinlə Rəbbə güvən, Öz idrakına. Bütün yollarında 6 Onu tanı, O 
sənin yollarını düzəldər 7 Öz gözündə özünü hikmətli etməyin; Rəbbindən 
qorxur və pis yola. (Süleymanın məsəlləri 3: 5-7) 

Qürur ürək O fitnə yaradar, Rəbbə güvənən isə uğur olacaq. 26 Öz ürəyində 
güvənən ağılsızdır, kim ağıllı gəzinti təslim ediləcək. (Süleymanın məsəlləri 
28: 25-26) 

Bu (16-17 2 Timoteyə 3) insanlar ruhani tam edə bilərsiniz Allahın sözü haqdır. 

Həmçinin aşağıdakı Qeyd: 

Rəbbin sözü üçün doğru, və onun bütün işləri həqiqət edilir. (Zəbur 33: 4) 

"Mən Rəbb ədaləti sevirəm ... Mən, həqiqətən, öz işlərini yönəldəcək və 
onlarla əbədi bir əhd olacaq. (Yeşaya 61: 8) 

Allahın işi həqiqətə edilir, və Məsih altında iş aparıcı kilsə həqiqət bunu etmək 
lazımdır. 
Allahın nazirləri "Həqiqət sözü" (bax 2 Korinflilərə 6: 4-7) tərəfindən təqdir olunur, 
deyil, kişilərin ənənələrinə keçirilməsi üçün kitab (cf. Mark 7 qarşıdurma: 6-8; 
Matta 15: 3-9 ). Sadiq xristian kilsə doktrina üçün ənənələrinin yuxarıda Allahın 
sözü qoyur. 



Peter və başqa həvarilər olduğu kimi, sadiq xristian kilsəsinin liderləri bu hökumət 
və dini hakimiyyət orqanları (27-32 Həvarilərin işləri 5) ilə qeyri-populyar hətta 
həqiqəti təbliğ etmək istəyən olmalıdır. 
 

Kilsə Biblical adı nədir? 
 

Əsl xristian kilsəsi bir ipucu adı. 

Əhdi-Cədid əsl kilsəsinin üstünlük biblical adı adətən "Allahın kilsəsi" kimi tərcümə 
olunur (Həvarilərin işləri 20:28; 1 Korinflilərə 1: 2; 10:32; 11: 16,22; 15: 9; 2 
Korinflilərə 1 : 1; Qalatiyalılara 1:13; 1 Saloniklilərə 2:14; 2 Saloniklilərə 1: 4; 1 
Timoteyə 3: 5,15). 
Bəzi "katolik kilsə" orijinal adı idi ki, təklif baxmayaraq, ilk dəfə termini "katolik 
kilsə" Roma istinadən deyil istifadə edilmiş hesab olunur ki, qeyd edilməlidir. Bu 
Smyrna Allahın kilsəsi Antakya Ignatius ilə məktub istifadə 
edilmişdir. (Smyrnaeans üçün Ignatius 'məktubu, c 120 AD.) O, 
xüsusilə "kilsəsiAsiya, Smyrna olan Allahın kilsəsi ... üçün" onu 
müraciət edib. Allahın Davamlı kilsəsi (CCOG) kimi Qruplar Smyrna Allahın 
kilsəsinin descendents var.Və Yunan-Roma kilsələri fərqli olaraq, biz onun erkən 
liderləri idi və s. Pasxa, Sabbath, minilliyin, Allah ilə bağlı eyni təlimlərə bağlı qalın.  

Christian Tarix boyunca doğru kilsə ifadə "Allahın kilsəsi" bir versiyası istifadə 
normal (ya Romans 16.16 bax "Məsihin kilsə,") baxmayaraq tez-tez başqa bir söz 
(bax 1 Korinflilərə 1: 2 1 Timoteyə 3:15). Amma bir ad Allahın Ruhu, doğru 
meyarlar (1 Peter 2: 5). 
Buna görə də, yalnız sağ adı olan mütləq sübut deyil. Lakin doğru adı olmayan bir 
disqualifying amil olur ki: 

Mən sizin işləri bilirik. Mən sizə qarşısında açıq qapı qoymuşuq, və heç kim 
bağlaya bilməz, bax; Bir az gücü yoxdur, Mənim sözümə riayət etmisən və 
Mənim adımdan imtina etməmisən 9 Həqiqətən, onlar yəhudilər və demək 
Şeytan sinaqoq, o edəcək, lakin yalan -. Həqiqətən, Mən onlara gəlmək və 
ayaq əvvəl ibadət və mən sevdim ki, bilmək. (Vəhy 3: 8-9) 

İsa Onun adını inkar etmir doğru xristian kilsəsi, "mənəvi" yəhudilərin təşkil 
bildirib bir az güc var, və Məsih sözü saxlayır. Lakin İsa sadiq olduğunu iddia edən 
bəzi olmaz ki, aydın idi ki, görürsünüz. 
 

Niyə adı "Allahın Davamlı kilsəsi"? 
 

Dünyanın kilsə bəzi kilsəsi üçün biblical adı barədə həqiqəti doctrinal nöqtəsi aşkar 
ediblər. Bəzi bu adı ən azı qismən qəbul və özləri zəng "Allahın kilsəsi".  



Lakin, bir ad mənasını çatdırmaq nəzərdə tutulur ki, həyata keçirmək vacibdir.  Bu 
dünyanın müxtəlif "Allahın Kilsəes" öz Hökmdarı kimi Allah tanınması deyil, əgər, 
Ona və Onun sözü tamamilə tabe deyil, Ona tabe deyil, və sonra bu booklet- digər 
böyük dəlillərindən bir çox yoxdur hətta kitab istifadə adını malik olsa da, onlar 
Allahın doğru kilsəsi hissəsi deyil. 

Bu insanlar "Şeytan sinaqoq" hissəsi olan yalançıdırlar (Vəhy 3:10), eləcə də 
«salehlik nazirləri" daxil özləri çevirmək görünür kim yalan nazirlərinin haqqında 
kimi çağırır Müqəddəs xəbərdarlıq uyğundur (2 Korinflilərə 11: 14-15). 
Dünyəvi bir sıra təşkilatlar əsl kilsəsinin adına iddia, çünki O, bildirib - yalnız 
"professing" xristianlar milyonlarla kimi düzgün İsa Məsih (Matta 7: 21-23) adına 
iddia qoydu istəyən -Zaman bu yer üzündə Allahın iş aparılması məqsədilə, Allahın 
həqiqi kilsəsinin bu mərhələsi yaratmaq, biz, sadəcə, "Allahın kilsəsi. ki," mövcud 
deyil olduğu kimi, eləcə də onu daxil etmək iqtidarında idi əvvəldən kilsə bizim 
keçid göstərmək (Həvarilərin işləri 2), biz "Allahın Davamlı Kilsə." termini seçdi 
 

Ciddi yarışmaq və əsl iman 
 

Son dərəcə əhəmiyyətli əlaməti əsl xristian kilsəsi peyğəmbərləri təslim edildi 
orijinal iman olmasıdır. 
Apostol Jude o, bu barədə nə sadiq məsihçilərə demişdi nə aşkar bir problem 
Qeyd: 

Mən ümumi xilas dair yazmaq üçün çox çalışqan isə Ey sevimlilər, mən 
lazımi bu gözədəyməz crept bütün müqəddəslərə çatdırılır. Müəyyən 
kişilər 4dəfə edilən iman uğrunda ciddi yarışmaq sizə nəsihət sizə yazmaq 
aşkar , çoxdan bu qınama, əxlaqsızlıqla daxil Allahımızın lütfünü çevirmək və 
yalnız Rəbb və Rəbbimiz İsa Məsihi inkar allahsız kişilər üçün qeyd 
olan. (Jude 3-4) 

Jude haqqında iki qrup bildirib. Bunlar müqəddəslərə təslim bütün idi orijinal iman 
uğrunda olardı edənlər və düzgün dəyişdirmək üçün çalışırıq edənlər.Əsl xristian 
kilsə təslim iman var. A iman davam hələ 21-ci əsrdə Məsih etiqad edən 
ən həqiqətən (həmçinin pulsuz buklet, Allah kilsəsinin Davamlı tarixibax) orijinal 
xristianlar həqiqətən iman nə və tətbiq deyil. 
Bu Allahın məhəbbət saxlanılması və mərhəməti baxan, müqəddəs iman: 

Amma Müqəddəs Ruhun idarəsi ilə dua, ən müqəddəs olan imanınızın 
təməli üzərində özünüzü yaradılmasına, sevimli, 21 əbədi həyata aparan 
Rəbbimiz İsa Məsihin mərhəmətini gözləyərək, Allah məhəbbətində 
özünüzü saxlamaq. (Jude 20-21) 



Bible doğru nazirlər, əsl biblical təlimlər söz vəz və dözmək deyil, dəyişdirmək 
göstərir ki: 

Söz təbliğ! Mövsüm və mövsüm həyata hazır olun. . Onlar sağlam təlimə 
dözməyəcəklər zaman gələcək dəfə bütün səbirli olmağına və 
tədris 3,nəsihət, danlaq Razı, lakin onlar qaşınma qulaqları var, çünki öz 
istəklərinə görə, onlar özləri müəllimlər üçün tökərsən 4 və onlar üz həqiqət 
onların qulaqlarını çevriləcək və təmsilləri. 5 kənara alına Amma hər şeyi 
ayıq olun, nazirliyin yerinə yetirmək, bir benimsenmesi yönündeki iş, Əzaba 
dözmək. (2 Timoteyə 4: 2-5) 

Christian kilsə fundamental təlimlər bəzi İbranilərə 6 rast gəlinir: 1-3. Ölü və əbədi 
hökm dirilmə, təkmilləşdirilməsi istiqamətində gedir, əlləri üzrə çəkilişi, tövbə, 
vəftiz, o cümlədən təlimlər indi Allahın Davamlı kilsəsi tərəfindən tədris olunur 
mahiyyətcə kimi peyğəmbərləri və erkən xristianlar tərəfindən tədris edilmişdir. 
İsa kilsə Philadelphia hissəsi haqqında tədris şey Qeyd: 

... Üçün ... Philadelphia ... 8 kilsə ... Bir az gücü, Mənim sözümə riayət 
etmisən, və Mənim adımdan imtina deyil ... 11 Budur, Mən tez gəlirəm! Heç 
bir tac bilər ki, nə sürətli tutun. (Vəhy 3: 7,8,11) 

İsa bir biblical həqiqətləri saxlamaq və özləri Allahın sözü eyni öhdəlik yoxdur 
başqaları tərəfindən azdırılmaq imkan verir deyil ki, öyrədir. Allahın həqiqi Kilsə əsl 
iman qarşı getmək kilsə şuraları qəbul biblical həqiqətləri sürətli deyil keçirilməsi, 
nə də çünki kişilərin iş bunu yol var. 21-ci əsrdə, bu yaxşı deyil, həqiqi xristian 
kilsəsinin Philadelphia hissəsinin qalığı (Fəsil 4 bir ətraflı məlumat üçün bax).  

Apostol John bir şey Qeyd: 

Həyat Word bağlı biz ele etdik sonra baxdı gözlərimizlə, və əlləri ilə gördük 
biz eşitdik əvvəlində, idi ki, - 2 Həyat zahir oldu, biz gördük və şahid olun, və 
sizin üçün bəyan Ata ilə birlikdə olub bizə zahir olan əbədi həyat - ki 3 gördük 
və biz də bizimlə şərikliyiniz olsun ki, sizə bəyan eşitdim; və həqiqətən bizim 
şərikliyimiz də Ata və Onun Oğlu İsa Məsih. 4 biz sizin sevinciniz kamil olsun 
ki, siz yazmaq bu şeyi ilə. (1 Yəhya 1: 1-4) 

John o əvvəldən öyrəndim nə öyrətdi bildirib ki, görürsünüz. Həqiqət dəyişdirmək 
deyil. 
Apostol John Məsihin doktrina, davam, riayət tədris: 

Kim aşan və Allah yoxdur Məsihin təliminə əbədi deyil. Məsihin təliminə 
qalır O, Atanı və Oğulu vardır. (2 Yəhya 9) 

Bir Müqəddəs Kitab zidd təlimlər ilə dəyişdirilməsi deyil ki, doktrina xəbərdar et.  

Apostol John də sadiq və sadiq olduğu iddia edənlər arasında fərq haqqında 
məlumat: 



Little uşaqlar, son saat; . və Dəccal ki, eşitmişəm Onlar bizim aramızdan 
çıxdılar 19 olan biz bu axır bilirik ki, indi çox antichrists gəlmişəm, gəlir, lakin 
onlar bizə deyildik; Onlar bizə olsaydılar, bizimlə davam olardı; lakin onlar 
onların heç biri bizə idi ki, açıq-aşkar edilə bilər ki, çıxdı. (1 Yəhya 2: 18-19) 

Apostol John sadiq olanlara onun təlimlərinə və təcrübələri ardınca gedərdilər, 
lakin idi ki, o antichrists o təcrübələri davam deyil ki, yazırdı ki, görürsünüz. 
Yunan-Romalılar tərəfindən itirilmiş edilmişdir orijinal xristianlığın çox təcrübə var, 
bəlkə də Apostol John təcrübə və təlimlərinə erkən sənədləşdirilmiş dəyişikliklərin 
bir Pasxa tarixi və əməl ilə nə var ki, burada araya girdi edilməlidir . Bu, müxtəlif 
yunan-Roma kilsələri erkən 2-ci əsrin təqdim ki, bir dəyişiklikidi və müzakirələrə 
(Eusebius 'Kilsə Tarix, Kitab V, Bölümler 23-24) səbəb oldu. 
Onlar (14-ci imtina edənlərin toplu bazar keçid) İsanın həvari Yəhya və tarixən etdi 
digər sadiq kilsə liderləri kimi Nisanın 14-də Pasxa saxlamaq imtina edib.Erkən 2-

ci əsrdə, Smyrna kilsəsi Allahın Bishop Polikarp "çox", "yalan doktrina" idi ki, başa 
çatıb və o, boş / dəyərsiz (Filipililərə Polycarp nin məktub)onların iman edilir. 

Erkən 3-cü əsrdə, yunan-Romalılar çox Antakya Kilsə Allahın Bishop Serapion bir 
"yalançı ittifaqının" (Caricus və Ponticus üçün Serapion nin name)adlandırılacaq 
nə çevrilmişdir. 
Yunan-Roma kilsələri Polikarp və Serapion öz, həm də (və Serapion yəqin vəfasız 
yunan-Roma liderlərinin Antakyada nail oldu) iddia baxmayaraq, reallıq, onlar (və 
onlar sədaqətlə ecclesiastically ilə bağlı bu) Allahın kilsəsi təşkil edir və yunan-
Roma deyil təlimlər. 
Sədaqətsiz kilsələr çox digər dəyişikliklər olsa da, alimlər ümumiyyətlə Apostol 
John 14-də Pasxa saxlanılır ki, razıyam. Buna görə də, bu doktrina asanlıqla Apostol 
John təcrübə və onunla birlikdə olanlar davam etmək üçün uğursuz edənlər kitab 
qulaq edənlər demək üçün bir yoldur. Bütpərəst imperator Konstantin sonra 
məsələ məcbur zaman bazar dəyişib Pasxa tarixi universal hökm oldu. Constantine 
bir real xaçpərəst idi. O, heç bir sözde xristian iman vəftiz olmasaydı belə, o, özünü 
lay yepiskop elan Constantine o məzarı bir günəş tanrı növü torpağa verildi vəfat 
etdikdə 325 AD Nicea Şurasında başa Bazar Pasxa məsələ məcbur . Biblical təcrübə 
sadiq qalmaq istəyənlər ona və ya onun Şurasının sərəncamına qulaq asmadı. O, 
həmçinin bir çox Nicea sonra qətl etmişdi. 
 
Tarix boyunca iki əsas qruplar, orijinal iman keçirilən bir var isə iddia amma olmadı 
digər əsas biri. 

Nə apostol ardıcıllıqla haqqında? 3-cü əsrin əvvəllərində Yaxın ardından Roman 
dəstək Tertullian peyğəmbərləri əlaqələri iddia iki qrup (Smyrnaeans və Romans) 



(Tertullian nin Liber de praescriptione haereticorum. Fəsil 32) yazdı, lakin onlardan 
yalnız biri idi və qalıb sadiq və digər deyildi. Bir qrup (Thraseas üçün Polycarp üçün 
həvari Yəhya və s. Vasitəsilə) Smyrna onu iddia etdi ki, digər Roma ardıcıl iddia və. 

Qədər apostol ardıcıllıqla gedir kimi, bu, doğru kilsəsi Cardinals bir Kolleci, nə də 
Pontifex Maximus olmaması haqqında Müqəddəs Kitabda heç bir təlimat var ki, 
həyata keçirmək üçün vacib ola bilər. O, həm də bütpərəstliyin qalıqları 
var. Cardinals College rəsmi 11-ci əsrə qədər təşkil etməyib, halbuki Katolik 
Ensiklopediyası görə, adı Pontifex Maximus, mərhum 4-cü əsrə qədər Roman 
piskoposlar tərəfindən qəbul edilməyib. Roma indi top lideri seçmək üçün nə 
sadəcə orijinal iman hissəsi idi. 

Müqəddəs Kitab Allahın top insan lideri ilə işləmək edirlər ki göstərir baxmayaraq, 
bu lider yağı ilə məsh edilmiş bir (; 1 Timoteyə 4:14; 5:22; 2 Korinflilərə 1:21 2 
Timoteyə 1: 6) və kim ki, liderlik nümayiş meyvə (: 1-7 1 Timoteyə 3 15-20 Matta 
7) göstərir. Ola bilsin ki, bu orijinal peyğəmbərləri birbaşa ardıcıllıqla idi erkən 
müasir qeydlər vasitəsilə sübut edə bilər Allah yalnız doğru kilsəsi ki, qeyd etmək 
lazımdır. Hətta Jerome Apostol John Polikarp Smyrna (Jerome De Viris 
İllustribus. Fəsil 17) vacib olduğunu qeyd edib. Yunan-Romans Peter və Linus və 
Clement haqqında ziddiyyətli hesabatlar haqqında iddiaları üçün gec "əfsanələr" 
etibar edirlər, plus təlimlər dəyişib. Apostol ardıcıllıqla və orijinal Christian kilsə 
inanclar haqqında daha çox məlumat üçün bizim pulsuz buklet, Allah kilsəsinin 
Davamlı tarixi daxil edilir. 

 

Allahın kilsəsi Apostol John zaman Müqəddəs bilirdi 

 

Hansı Christian lideri Əhdi-Cədid son kitabı yazılmışdır zaman Müqəddəs bütün 
kitablar bilirdi? 

Yaxşı ki, məntiqi Apostol John olardı. Yalnız o ölmək üçün orijinal Apostollar son 
olmuşdur güman edilir, o da Vəhy Kitab (9-19 Vəhy 1), o cümlədən Müqəddəs son 
bir neçə kitab yazılı güman edilir. 

Orijinal Həvarilər hələ sağ ikən onlar xristianlar şəxsən və yazılı bilmək üçün lazım 
olan məlumat təmin edə bilər. Amma niyyət (8:16 müqayisə et Yeşaya) xristianlar 
mənəvi tam olması üçün Müqəddəs kifayət olan son idi ki, qeyd: 



Hər Müqəddəs Yazı Allahdan ilham almış və hərtərəfli hər yaxşı iş üçün 
təchiz Allah adamı tam ola bilər salehlik, 17 təlimat,, islah, məzəmmət, 
doktrina üçün sərfəli deyil. (2 Timoteyə 3: 16-17) 

Kaş deyil ayələr onlara (bax Yeşaya 8:16) qısa zaman bilmək həqiqətən onun 
təlimlər əsaslanır Christian Kilsə? Yoxsa yunan-Roma kilsələri olduğu kimi məsələ 
müzakirəyə humanly-toplandı kilsə şuraları əsrlər edəcək? 

 

Tarixi Sübut və məsələlər 

 

Apostol John (həmçinin Smyrna Polycarp kimi tanınan) öz adına Polycarp bir 
şagird üçün "toplardan" keçdiyini deyir Harris fraqmentləri kimi tanınan qədim 
sənəd yoxdur. Polikarp (onun adı yunan) bir yəhudi idi, və yəqin ki, ikinci əsrdə 
Allahın həqiqi kilsəsi ən nüfuzlu Gentile idi. O, yəqin ki onilliklər bir neçə sonra 
ölənə qədər (Jerusalem Yəhuda son yəhudi Bishop / Pastor itirilmiş) 135 AD ən 
nüfuzlu əsl xristian lider idi. 

Filipililərə Polycarp məktubu quotes və ya Əhdi-Cədid (New Testament Müqəddəs 
Kitab notları ilə Filipililərə Polycarp Letter. Apologetics iyun 
2008 Trinity Journal) bütün 27 kitab ifadə edir. Qardaşı Onesimus, Sart Melito 
(Polycarp bir varisi) bir məktub birbaşa və dolayı yolla Allahın DavamlıKilsə biz hələ 
də istifadə Əhdi-Ətiq 39 kitab siyahıları. Melito siyahısı Roman və Şərqi pravoslav 
katolik kilsələri artıq istifadə qondarma deuterocanonical kitab hər hansı daxil 
deyil. 
Orada mahiyyətcə erkən 2-ci əsrdə Yerusəlimdə sadiq məsihçilər Əhdi-Cədid və ya 
qismən idi ki ərəbcə bir sənəd də, lakin Məsihin az sadiq Roman dəstək professor 
yoxdur ki və onlar qeyri istinad ki, ilham kitablar (yeni mənbə 1966 görə 
xristianlığın erkən Əsrlərin Pines S. The yəhudi xristian). 
Patmos Apostle John zaman Allahın Kilsə (Vəhy 1: 9) Smyrna (ikinci əsr) Polycarp 
vasitəsilə Kiçik Asiya (mərhum birinci əsr) kitab bütün Canon idi. Lakin yunan-
Roma kilsələri öz Yeni vəsiyyətnamələri əsrlər boyu kitab, və tez-tez daxil qeyri-
canonical olanları müzakirə. Bu, yalnız yunan-Romans düzgün Əhdi-Cədid canon 
ilə gəlmək nəhayət edə ki, Kiçik Asiya və (Allahın Kilsəsi, o cümlədən) Yerusəlimdə 
ilə məsləhətləşdikdən sonra idi. 

Əsl xristian kilsə onun erkən əvvəlindən bütün canon bilmirəm istəyirsiniz? 



Onlar əvvəl müxtəlif Roman siyahıları istinad kimi Roma vasitəsilə gəldi 
islahatlar protestant, onlar başladı da 16-cı əsrə qədər toplardan başa etməyib. Nor 
Roma kilsəsi tam Trent 16-cı əsr Şurasının qədər canon başa idi. Trent Şurası qəbul 
olanlar kitablar belə Jerome (onların kilsə həkim), onların erkən liderləri doğru 
kitab hesab etməyib ki, Əhdi-Ətiq kitabları daxildir. Nə cari protestant, nə də 
Allahın həqiqi kilsəsi bizlər kitab kimi qəbul etmək. 
Daha ətraflı məlumat üçün, Allahın Davamlı kilsəsi Müqəddəs News 
Prophecy jurnal kitab canonization haqqında daha ətraflı məlumat izah 2013-cü 
ildə iki sənədləşdirilmiş məqalə dərc edib. Həmin jurnal Ədəbiyyat nişanı 
düyməsinə altında www.ccog.org saytında əldə edə bilərsiniz. 
 

doğru kilsə Allah haqqında həqiqəti bilir 
 

Əsl xristian kilsəsi həmişə Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh iman etdi. Erkən məsihçilər 
Müqəddəs Ata öyrədir ki, başa (məsələn, John 6:27; Koloslulara 2: 2) və Son 
(məsələn, Yəhya 20: 28-29; Koloslulara 2: 2) idi ilahi insanlar (Koloslulara 2: 9) və 
Müqəddəs ki, Spirit Ata (məsələn, Matthew 10:20) Oğul (Filipililərə 1:19) gəlir 
Allahın qüdrəti idi. 
Ruhun Personhood bağlı: (9 Koloslulara 2 Romalılara 1:20) 381 AD, yunan-Romans 
rəsmi Allah fərqli bir görünüşü qəbul edib. Bəzi yunan-Romans əvvəl Ruhun 
"Personhood" iman baxmayaraq, əksəriyyəti ən azı o "Şərqdə," Katolik 
Ensiklopediyası görə ki, nə, hətta bir neçə onilliklər əvvəllər trinity qəbul 
etməyib. Bu Greco Romalılara əksəriyyəti qəbul ki, bir doctrinal dəyişiklik 
idi. Trinity doktrina da (mahiyyətcə də Roma imperiyasının iman sonra yenidən 
işlənmiş yunan-Roma iman hökm) təqib Emperor Theodosius bir Imperial Fərmanı 
ilə tətbiq edilmişdir. 
 

doğru kilsə Qanunsuzluq-Allahın Qanununun qüvvədə saxlayıb öyrətmək deyil 
 

Əhdi-Ətiqdə, Allahın qanunları Ona və sadiq (1-8 Qanunun təkrarı 6) arasında bir 
ibrət olacağını yazılmışdır. Bəzi Protestant liderləri on komandanlığı ilə üz 
aparılmışdır ki öyrətmək, bu İsa, Onun elçilərinə də erkən xristianlar mövqeyi 
deyil. 
İsanın Tares "(alaq otları) düşmən (37-40 Matthew 13) ilə qardaşları arasında 
əkilmiş ki, xəbərdarlıq. İsa vəfasız ləğv edilə sonra (Matta 13:42) "qanunsuzluq" 
(Matta 13:41) təcrübə, lakin ki öyrətdi. İsa öyrətdi ki, başqa bir şey Qeyd: 

"Məni deyir hər kəs" Ya Rəbb, ya Rəbb "Səmavi Padşahlığa girməyəcək, 
lakin o, göylərdə olan Atamın iradəsini kim. 22 O gün bir çoxları" Ey Rəbbim! 



Rəbbinə mənə deyəcəklər, biz deyil, Sənin adınla peyğəmbərlik Sənin adınla 
Demons həyata tökmə, Sənin adınla bir çox möcüzələr həyata "23 və sonra 
mən onlara bəyan edəcəyəm:" Mən sizi heç vaxt tanımamışam,?, siz 
qanunsuzluq edənlər, Məndən uzaq " (Matta 7: 21-23) 

İsa aydın "Lord" Ona zəng və hətta Onun adı möcüzə etdik iddia edirəm ki, bir çox 
tədris, lakin O bunu, amma yola "qanunsuzluq" tətbiq edənlər demək ki, edir. Belə 
ki, dəqiq Kehanetler və özlərini demon exorcisms, qeyri-sadiq qruplar bəzən onları 
kimi diqqət əlamətləri deyil. 
Apostol Paul "qanunsuzluq sirr" artıq onun gün başlamışdı ki, (2 Saloniklilərə 2: 7) 
insanlar asi almaq üçün "boş sözləri ilə" aldanmaq lazım olduğunu (Efeslilərə 5: 
6). Allahın qanunlarına bir çox aspektləri gəldikdə ki, "sirr" (onların ətrafında onlar 
səbəb) yunan-Romalılar tərəfindən özünü göstərir. 
Allahın həqiqi Kilsə Allahın qanununu (: 1-3 1 Yəhya 5) dəstəkləyir. Bu əməl əgər, 
bol rifah və məhsuldar həyatı, o cümlədən, çox yaxşı insanlıq gətirmək ki, Allah, 
hərəkət qanunlarda müəyyən öyrədir. 
Allahın həqiqi Kilsə Allahın qanunu üz həyata deyil, lakin "uca" və İsa Məsih (17-48 
Matthew 5) tərəfindən "fəxri" (Yeşaya 42:21) etdi və genişləndirilmişdir ki, bəyan 
edir. 
Allahın həqiqi Kilsə Müqəddəs Kitab öyrədir nə öyrədir: 

Sizin söz ayağımın bir lampa və mənim yol üçün yüngül. (Zəbur 119: 105) 

Dilim bütün əmrlərin salehlik var ki, Sənin sözün danışa bilməz. (Zəbur 119: 
172) 

Doğru kilsə Allahın Ten ƏMR hüquq bəşəriyyətə Onun ən böyük hədiyyələr biridir 
və Onun əmrlərinə saleh olduğunu öyrədir. Saxlamaq sevgi əks etdirir."Bu əmrin 
məqsədi məhəbbətdir" (1 Timoteyə 1: 5). 
Allahın qanununa ətrafında əsaslandırılmış, yunan-Roma kilsələrinin bəzi militarist 
"xristianlıq" qəbulu və digər qanunsuz təlimlər vasitəsilə, iman iddia olsa da, onlar 
köhnə Pharisees (3-9 Matta 15) kimi var təcrübə və ona zidd ənənələri təsdiq. 
John Baptist (Luka 3:14) və İsa (Yəhya 18:36) Bu yaş militarist iştirakına qarşı 
öyrətdi. Bütün real alimlər erkən xristianlar bedensel müharibədə iştirak deyil ki, 
bilirik. Antakya Theophilus xristianlar daha zorakı idman izləmək qarşı yazdığı isə 
belə Sart Melito Allah liderlərinin Kilsə, ona qarşı yazdı.Allahın Davamlı Kilsə hələ 
militarist iştirakı və bu yaş qəsdən zorakı idman izləmək qarşı öyrədir. 
Hərbi iştirakı ölümündən bir əsr ərzində Roma yepiskopu və saint Hippolytus 3-

cü əsrdə kimi mərhum kimi məhkum baxmayaraq, yunan-Roma kilsələri bu məsələ 
ilə bağlı dəyişdi. Dini Crusades müharibə mübarizə edənlər üçün 1095 AD Papa 



Urban II fərman altında "günahların zəifləmə" təklif kimi, onlar daha sonra bu 
günə qədər getdi. 
İsa (Yəhya 4:24) "Allah Ruhdur və Ona ibadət edənlər ruhda və həqiqətdə ibadət 
etməlidir", deyib. Lakin yunan-Romans onlar saygı müxtəlif bütlərə və nişanlar 
istifadə təsdiq. Ten Commandments (Çıxış 20: 4-6) 2-ci əsrdə Sart Melito kimi və 
Apostol John (1 Yəhya 5:21) ki, qarşı xəbərdar etdi. 
İbranilərə Kitab yeddinci gün Sabbath xristianlar üçün (İbranilərə 4: 1-9) əmr edir 
ki, təsdiq edir, baxmayaraq ki, onun ətrafında xristianlıq səbəb ən etiqad edən. 
Apostol Paul Şeytan nazirləri deceptively «salehlik nazirləri" daxil özləri çevirmək 
üçün (14-15 2 Korinflilərə 11) görünür ki, xəbərdarlıq. 

Ruhani tarixi, və Müqəddəs həyata, belə ki, görənlər çox aldatma uğurlar 
olduğunu göstərir. 
 

Doğru kilsə Şiddət tətbiq Never təqib, lakin 
 

İsa və Apostol Paul həqiqi məsihçilər təqib ki (, 10:23; 2 Timoteyə 3:12 10-12 
Matthew 5) öyrətdi. Bu yunan-Roma kilsələri öz tarixində təqib üzləşdiyi ki, doğru 
olsa da, onlar da tez-tez fiziki təqib edənlər olduğunu da doğru xristian kilsəsi 
fərqlənir. 
(Onlardan bir hissəsi olduğu iddia edilən heretics və dönüklər ola 
bilər baxmayaraq) tarix boyu Allahın həqiqi Kilsələr qeyri-militarist fiziki təqib 
təşkil heçvaxt. 
Bu səbəb kömək: Bible "Mystery Böyük Babil" (4-5 Vəhy 17) şəhid müqəddəslərin 
qanından sərxoş olduğunu öyrədir. Bible yeddi təpəli based "Mystery Böyük Babil" 
Allah pisləyir bir qeyri-ruhani ittifaq dünyanın hökumətləri ilə qarışıq idi ki, öyrədir 
(cf. Vəhy 17: 1-9,18; 18: 1-10). 
Çünki bedensel Roman və digər liderləri ilə kompromis, yunan-Roma kilsələri 
yalnız tarix boyu müxtəlif iqtisadi təqib həyata, onlar da İsa və Onun orijinal 
ardıcılları kimi eyni təcrübələri saxlanılması üçün həlak həqiqi məsihçilər belə 
Sabbath (Həvarilərin işləri saxlanılması kimi idi idi 13: 13-15; 18: 4; İbranilərə 4: 9), 
biblically murdar ət aradan qaldırılması, və 14-də Pasxa saxlanılması. 
Protestant "islahatçılar" da var idi insanlar uşaq vəftiz qeyri-biblical təcrübə qarşı 
kim öldürdü. 
Yunan-Romans Roma son təmsil nəzərə alaraq, yunan-Roma ruhanilər kafir paltar 
etiraz, bütlərə / nişanlar / xaç qəbul etməkdən imtina, belə Allah haqqında 
həqiqət kimi orijinal biblical təlimlər keçirilməsi biblical müqəddəs gün saxlamaq 
üçün xristianlar təqib Allahın Padşahlığını tədris qeyri-biblical etiraz "sacraments, 
və İsa Məsihin Minillik Hökmranlığı tədris Babil Time. 



O, həmçinin faktiki olaraq yunan-Romans son dəfə yenə edəcəyik öyrətmək 
yunan-Roma şəxsi Kehanetler "var ki, qeyd etmək maraqlı ola bilər. 
Allahın həqiqi Kilsə uzun Allahın edərkən olduğu iddia edənlər təqib edilmişdir. 2-
4: İsa Yəhya 16 bu barədə xəbərdarlıq edib. 
 

Xaricə Trappings və Görünüş 
 

Kilsə tarixçilər orijinal din (deacons / ağsaqqalları / nazirləri / presbyters / 
piskoposlar / nəzarətçilər) artıq Roma və Şərq ortodoksu katolik din xadimləri 
tərəfindən istifadə olunan kimi unikal müəyyən geyim növü geymək deyil ki, 
bilirik. 
Orijinal xristian liderləri normal insanlar kimi geyimli. O, çox fərqli daha geyimli 
deyil kimi İsa Özü, Judas (43-46 Mark 14) ilə diqqət çəkdi idi. Bir xristian lider 
müvafiq geyinmək gözləmək olardı baxmayaraq (bax Matta 22: 11-14) erkən 
liderləri ictimaiyyət çox fərqli geyinmək vermədi. 
Yunan-Roma ruhanilər tez-tez günəş tanrısı Mithras üçün kahinlər geydiyi geyim 
növü köhnəlir. Onlar 4-cü əsrdə bütpərəst imperator Konstantin təsir(Mithras bir 
davamçısı idi və hətta onun iddia edilən dönüşüm sonra pul Mithras "image 
qoymaq) qədər paltar bu növü Roman və Şərq ortodoksu tərəfindən 
qəbul edilməyib. 
Nə Protestant Nazirlər haqqında? Bəli, bəzi Anglicans (İngiltərə Kilsəsi) çox kimi, 
yunan-Romalılar kimi Qərb eyni tipli köhnəlir yoxdur. 

Və başqaları? Bəli, bir çox nazirlər geyinmək ağ yaxası Müqəddəs gəlmədi. Müasir 
Əks ağ yaxası 19-cu əsrdə icad edilmişdir bildirildi olsa da, günəş kahinlər ən azı hələ 
1000 BC kimi bəziləri versiyasını geydiyi iddia edildi 
Allahın cəmiyyətlərində nazirlik bunu yunan Romalılara çox kimi qələndər yaxası 
geymək deyil. 
Nə kilsə binalar haqqında? 

Bu ilk xüsusi inşa xristian kilsəsi bina Burada 70-ci AD məhv yəhudi məbədi kərpic 
həyata Yerusəlimdə inşa bunun 4-cü əsr mozaika təmsil edir ki, görünür: 



 
Yerusəlimin Western Hill Allahın kilsəsi Mt. adlanan Zion 

 

Yuxarıda bina 1 əsrdə inşa zamanda yəhudi sinaqoqlarında oxşar baxdı edilmiş 
hesab edilir. , Ancaq xaç, obelisks, və ya steeples yox idi: Bu təhlükəsizliyi üçün 
parapets (8 Qanunun təkrarı 22) idi. 
İsa dirildi sonra Crosses ən azı 150 il yunan-Romalılar tərəfindən qəbul almaq 
etməyib. Şərtlər tez-tez "cross" və "çarmıx" kimi Əhdi-Cədid mistranslated 
həqiqətən orijinal Yunan müvafiq olaraq "dirəyə 'və' edam 'deməkdir. 
Steeples, obelisks kimi phallic rəmzi, eləcə də kafir günəş tanrı üçün rəmzi 
idi. Xristian bina belə simvollar əlavə Allahın xalqı (29-32 müqayisə et Qanunun 
təkrarı 12) üçün uyğun olacaq. Həqiqətən Allah kilsəsi həmin binaların belə 
rəmzləri yer yoxdur. 
Eyni yunan-Roma kilsəsi binaların gargoyles istifadə doğrudur. Gargoyles kilsədən 
üz pis ruhlar qorxutmaq deyilir. 12-ci əsr, Clairvaux Katolik Saint Bernard kimi 
bütpərəstlik onlara qarşı çıxış üçün məşhur idi, (Notre Dame Katolik kilsəsinin 
kimi) hələ çox məşhur binaları onlara gargoyles var. 

Ibadət müvafiq təmtəraqlı yerləri üçün bir yer ola bilər baxmayaraq (məsələn, 1 
Kings 6), mən burada demək istəyirəm ki, bir qondarma hekayə var."Indiana 
Jones" filmlərindən biri, bir neçə nəfər İsa guya onun son Pasxa (bax Luka 22:20) 
zamanı həyata içdi ki fincan üçün axtarırdılar. One səhnə çoxsaylı fincan ilə bir 
masa keçirilmişdir. O, həmçinin gəldi və mühakimə insanların müxtəlif skeleti 
göstərdi yanlış kubok kimi, film görə yanlış fincan seçilməsi və bu ölümü ilə 
nəticələnən ilə tərk başlayır. Aparıcı xarakteri, Indiana Jones, təmtəraqlı və düz 
həm fincan, seçimi gördükdən sonra, bahalı görünen bir ala başladı. O, "təsiri bir 
şey ifadə İsa dülgər idi və onun şagirdləri balıqçılar idi. O jeweled qızıl kubok idi 



heç bir yol yoxdur. "Belə ki, Indiana Jones bahalı kuboku yazmaq. O film görə sağ 
fincan idi ucuz axtarır fincan, seçilmiş və yaşadı. 
Mənim point? 

Indiana Jones hekayə fantastika olsa da, real həyatda, bəzi insanlar Allah zahiri 
hökm deyil ki, aydın edir Köhnə və Yeni vəsiyyətnamələri həm də və s. Binalarda 
xaricində görünüşü, televiziya təqdimatlar, paltar, çox çox diqqət insanlar kimi 
görünüşü (1 Samuel 16: 7; Matta 7: 21-23, 23: 27-28) yoxdur. , O, xüsusilə yaxşı 
natiq (2 Korinflilərə 10:10) deyildi: Apostol Paul aydın o Allah tərəfindən seçilmiş 
(10-18 Həvarilərin işləri 9) baxmayaraq ki, edib. Və Yeremya (Yeremya 1: 6): eyni 
Musa (10-14 Çıxış 4) doğru idi. Paul, Musa, Yeremya bütün yaxşı öz yazılarında 
üçün məlumdur. 
Xristianlar haqlı olaraq həqiqət (2 Timoteyə 2:15) sözü bölmək təşviq və Allahın 
meyarlar (bax 2 Timoteyə 3:16), və xaricində görünüşü (2 Korinflilərə olan (Yəhya 
5:39) Müqəddəs Kitab meyarlar etibar olunur 10: 7-11), sədaqətlə həqiqəti 
danışan və hansı olan müəyyən etmək üçün cəhd zaman həqiqi xristian kilsə edir. 
 

Doğru kilsə Allahın Padşahlığının Doğru İncil öyüdləmək 
 

İsa Allahın Padşahlığının Müjdəsini vəz gəldi: 
Tövbə edin və Müjdəyə inanın: İsa Allahın 15 Krallığının İncil vəz və vaxt 
yerinə və Allahın Padşahlığı yaxındır söyləyərək, Qalileyaya gəlib. (Mark 1: 
14-15 KJV) 

İsa Səmavi Padşahlığın Müjdəsini iman Onun ardıcılları gözlənilir. O, məsəllərlə bu 
barədə danışıb (məsələn, Matta 13: 3-50; Mark 4: 2-12; Luka 13: 20-21) kimi bir 
çox bu yaş Allahın Padşahlığının sirlərini (Mark 4 anlamaq üçün hazır deyil: 11 
Matthew 13: 10-11). 
İsa davamçıları həmçinin Krallığının İncil elan sahib olacağını öyrətdi: 

Padşahlığın bu Müjdəsi bütün millətlərə şəhadət olmaq üçün bütün 
dünyada vəz ediləcək və son o zaman gələcəkdir. (Matta 24:14) 

Mən sizə əmr etdiyim hər şeyə riayət etməyi onlara öyrədin Ata, Oğul və 
Müqəddəs Ruh 20 naminə vəftiz, buna görə də gedin və bütün millətlərin 
şagirdlər etmək; Budur, Mən dövrün sonuna qədər hər gün 
sizinləyəm. (Matta 28: 19-20) 

Şahid olaraq dünyaya Allahın Krallığının İncil vəz biz səltənət mesajı ilə bütün 
millətlərə çatmaq deməkdir. Allah (Yəhya 6:44) çağırır ki, cavab verə bilər edənlər 
üçün, biz sonra İsa əmr etdiyi hər şeyi öyrətmək üçün çalışırıq. 
Onun dirilməsi sonra İsa Allahın Padşahlığı haqqında Öz şagirdlərinə tədris: 



O, həmçinin qırx gün ərzində və Allahın Padşahlığı ilə bağlı hər danışan 
onların tərəfindən göründüyü olan çox məsum dəlillərlə Öz əzab, sonra Özü 
diri təqdim etdi. (Həvarilərin işləri 1: 3) 

Həvarilər sonra Allahın Padşahlığının gəlməsi dünya hökuməti eyni mesaj 
(məsələn Həvarilərin işləri 19: 8) ki təbliğ, hələ Allahın Davamlı Kilsə edir.Səmavi 
Padşahlığın Müjdəsini vəz keçmişdə zülmü gətirdi və həmçinin Matta 24 (çoxsaylı 
Müqəddəs Yazılara uyğun olaraq gələn zülmü tetikler: 9-14; Mark 13: 10-13; 
müqayisə et Luke 21: 12-19; Daniel 11: 28-35). 
 
Doğru və orijinal İncil mesaj bu gün tədris biridir: 

Mən başqa bir deyil ki, bir fərqli İncil, 7, belə ki, tezliklə Ondan Məsihin lütfü 
sizə zəng edən üz çevirirlər ki, təəccüb; lakin bəzi kim narahatlıq siz və 
Məsihin Müjdəsini təhrif etmək istəyirəm. 8 Amma biz, istərsə göydən gələn 
bir mələk, biz sizə təbliğ nə daha hər hansı digər İncil vəz belə, ona lənət 
olsun. 9 olaraq belə ki, indi hər kəs qəbul nə daha hər hansı digər İncil 
preaches əgər bir daha demək, əvvəl bildirib ki, ona lənət olsun. 10 indi 
Allah, insanları inandırmaq və ya nə üçün? Yoxsa insanları razı salmaq 
axtarmaq edirsiniz? Mən hələ kişi razı əgər, mən Məsihin bondservant 
olmaz.(Qalatiyalılara 1: 6-10) 

Bir çox ənənələri və kişilərin üstünlükləri fərqlənir kimi çox Krallığının İncil mesaj 
öyrətmək deyil. (Vəhy 5; Matta 6:10 11-12: 9-10; 20: CF Luke 19 4-6) İsa yer 
üzündə hökmranlıq yenidən gəlir və (Ona Öz müqəddəslər üçün Isaiah 40 mükafat 
gətirəcək : 10; 62:11). 

Əvəzinə İsa Krallığının İncil haqqında tədris nə tədris Təəssüf ki, bir çox yerinə 
əsasən İsanın şəxsində öz versiyası haqqında öyrətmək bəzi səhvən fikir 
ki,təşviq. (Pulsuz buklet Allahın Padşahlığının müjdəsi də bax) beynəlxalq 
əməkdaşlıq yer üzündə sülh və rifah haqqında gətirəcək.  

Bundan əlavə, bir çox "bir versiyası çevirmək insanları izah Mary'-çox saxta gospel 
(6-9 Qalatiyalılara 1) edir. (Yoel 2:13; 26:20 Həv) Müqəddəs Kitab Allahın çevirmək 
öyrədir, və kilsə tarixi erkən məsihçilər çevirmək, nə də İsanın anası Məryəm 
(pulsuz buklet, Davamlı tarixi görmək saygı deyil ki, bizə göstərir Allahın kilsəsi). 

 

doğru kilsə Böyük olmaq idi? 

 



Roman Catholic Kilsə Xristianlığın iddia əlaqələri ilə böyük kilsə edir. Bu bəzən özü 
müraciət etmir "Allahın kilsəsi," onun ölçüsü sübut Allahın həqiqi Kilsə ki?  

Və ya nisbətən kiçik qrupların kiçik bir qrup və / və ya toplanması, həqiqətən, 
doğru kilsə davamı ola bilər? 

21-ci əsrdə, İsanın həqiqi kilsə yüksək dünyanın siyasi səhnəsində cəlb böyük 
oyunçu dünyada məni küçümsəyir və ya ola bilər? 

Yaxşı, İsa və peyğəmbərləri doğru kilsə kiçik olacağını öyrətdi: 

Bu səltənət vermək üçün Atanın yaxşı zövq üçün, kiçik sürü Qorxma. (Luka 
12:32) 

Yeşaya da aid İsrail deyir: "İsrail övladlarının sayı dəniz qumu qədər çox olsa 
da, sağ qalanları xilas olacaq 28 Rəbbin edəcək, çünki o, işini bitirmək və 
salehliklə qısa kəsilmiş olacaq. Yer üzündə qısa iş (Romalılara 9: 27-28). 

Beləcə, bu indiki zamanda Allahın lütfü ilə seçilmiş sağ qalanlar 
var. (Romalılara 11: 5) 

İsa xüsusi ən məhv edir geniş yol getmək kimi yalnız bir neçə bu yaş (; 20:16 13-14 
Matthew 7) əbədi həyat üçün yol tapmaq ki öyrətdi. O, həmçinin bir çox (Luka 
13:24) daxil axtarmaq, lakin onu tapa bilmirəm ki, öyrətdi.  

Inanclı bir çox kiçik bədən doğru və ən sadiq kilsə ola bilər, Allah əsasən kilsə 
çağında nisbətən az vasitəsilə çalışır ki, mənada etmir?  Ən professing xristian 
yəqin ki, şübhə. 

(John 6:44 6-9 Zəkəriyyə 4) və (Zəkəriyyə 4:10) "Bu günü Zəiflər" peyğəmbərlik 
kimi, bir çox Allah necə yayınmamalıdır ola. 

 

Doğru Kilsə bir şəhər qala bilər? 

 

Əsl xristian kilsəsinin qərargahında belə Roma və ya Constantinople kimi bir 
şəhərdə qalmaq idi? Birden çox milyonlarla belə hesab görünür. 

Lakin həvari Pavel görə ki, qeyri-mümkün idi. O (bir Protestant və kitab iki katolik 
tərcümə aşağıda göstərilir) nə yazdı Qeyd: 



Burada biz daimi şəhərimiz yoxdur, amma biz gələcək şəhəri 
axtarırıq. (İbranilərə 13:14, NKJV) 

Biz burada daimi şəhər var, lakin biz (İbranilərə 13:14, Rheims NT) gələcək 
ki, axtarmaq. 

Burada bizim üçün daimi şəhər yoxdur, biz olmaq hələ bir 
axtarır. (İbranilərə 13:14, New Jerusalem Bible, NJB). 

Aydındır Paul gələcək şəhəri qədər xristianlar üçün daimi şəhər olmazdı ki, tədris 
(Vəhy 21 "Yeni Yerusəlimi": 2). Belə ki, Paul Romada, o cümlədən insan şəhər, 
mö'minlər üçün bir daimi qərargahının şəhər ola bilər ki, tədris olunur. 

Əhdi-Cədid görə, əsl doktrina (1 Timoteyə 4:16; 2 Timoteyə 3: 14-16; Qalatiyalılara 
2: 5; Koloslulara 1: 21-23; Jude 3; Həvarilərin işləri 14: 21-22) və qardaş love 
(filadelphia orijinal yunan, İbranilərə 13: 1), bir coğrafi davam nəzərdə 
tutulur. Allahın Davamlı Kilsə orijinal apostol təlimlər davam etdi və Philadelphian 
sevgi etiqad çalışır edib. 

Bizə İsa yeri dair kilsə gələcək rəhbərliyinə tədris nə bir daha nəzər salaq: 

və mənim adı bütün insanlara iyrənc olacaq, lakin sonunda yanına səbr 
etməlidir, o, xilas olacaq 23 Onlar başqa qaçmağa, bu şəhərdə 
təqibverəcəkdir. (Matta 10: 22-23, DRB) . 

Siz hamı mənim adıma görə nifrət edəcək; lakin axıracan dözən hər kəs xilas 
olacaq 23 Onlar bir şəhərində təqib növbəti pənah varsa. onlar sizə zülm əgər 
başqa bir pənah. Man gəlir mən sizə Əslində, siz Oğlunun önündə İsrail 
şəhərlərinin dəyirmi getdi deyil. (Matta 10: 22-23, NJB) 

Xristianlar səbr və iman davam edir. (Crusades Bunu təmin kömək) İsa hələ 
gəlməyib və İsa bəyan ci ildən Fələstində var nə xristianlar ki, coğrafi regionun 
bütün şəhərlərində vasitəsilə chased edilmişdir. Beləliklə, İsa açıq-aydın Fələstin 
ərazisində olan daha çox şəhərlərə tuturdu. ( "İsrail şəhərlərinin" By James 1 
başına xaricdə dağıldı İsrail qəbilələrinə daxildir. 1 və yalnız çox xristianlar 
sığınmaq üçün İsrail və ya Fələstin adlanan ərazidə olanlar) 

Buna görə də, İsa və Apostol Paul tədris nə əsasında bilmədi əsl xristian kilsə yaxın 
2000 il apostol ardıcıllıqla daimi şəhər iddia kilsələr. Bununla belə, tarix Allahın 
həqiqi kilsəsinin qərargahında Yerusəlimdə ilk olan əsrlər boyu dəyişib göstərir ki, 
bu yana (Həvarilərin işləri 2) bəlkə müxtəlif yerlərdə Avropaya Smyrna üçün Efesə 



Antioch (11:26 Həv) (müxtəlif şəhər) üçün Şimali Amerikada, bu cür (hazırda 
Kaliforniya Five Cities regionda əsasında) Allahın davamkilsəsi kimi bir qrup əsl 
xristian kilsə ola bilər ki, bir ibrət vardır. 

Belə ki, "daimi şəhər" Bu olmaması başqa Roma Antioch, Qüds, Alexandria, 
Konstantinopol, və multi-əsr davamlılığını iddia həmin kilsə "görür Apostol" 
deyilən aradan qaldırır "sübut" edir. 

Yəqin ki, bu da Bible xüsusi yeddi təpələri oturur böyük şəhər "(: 9, 18 Vəhy 17) 
pisləyir ki, qeyd etmək lazımdır. Roma və Constantinople Kaliforniya Five Cities 
region deyil olduğu "yeddi təpəli" şəhərləri hesab edilir. 

 

Sabbath saxlanması tədris və davam idi edildi 

 

Bazar kimi xristianlıq hərəkət etiqad edən ən xristianlar üçün istirahət günü 
olmasına baxmayaraq, bu heç bir yerdə Müqəddəs tədris olunur. Bazar, özü kafir 
dövlət orqanları və kafir günəş tanrısı ibadət ilə kompromislər vasitəsilə professing 
xristian dünya girdi. 

Əhdi-Ətiq yeddinci gün Sabbath Allahın və Onun xalqının (13-18 Exodus 31) 
arasında bir ibrət olduğunu öyrədir. 

Amma nə Əhdi-Cədid haqqında? 17 13-15 42-44: eləcə də peyğəmbərləri və sadiq 
(13 Həv: Əhdi-Cədid aydın İsa (; 6 13:10 6 Luke 4:16, 21) göstərir ki, 1-4; 18 : 4 
İbranilərə 4: 9-11)) English təqvimlər şənbə adlanır yeddinci gün Sabbath 
(saxlanılır. 

Bəzi ibadət bu gün dəyişdi və xristianlar üçün qalmaq etmək üçün nəzərdə deyil ki, 
demək, baxmayaraq ki, Əhdi-Cədid özü həqiqətən (bir Protestant və iki Roman 
Catholic tərcümə aşağıda göstərilir ilə) öyrədir nə görürsünüz: 

10 hər kəs üçün də Allahın istirahət daxil us Buna görə də, bu rahatlıq 
diyarına girməyə üçün hər cür səy edək Allah onun 11-dən etdiyiniz kimi, öz 
iş düşür., Sonra Allahın xalqı üçün də bir istirahət qalır heç kəs eyni 
itaətsizlik nümunəsinə (9-11, New International Version İbranilərə 
4)aşağıdakı düşəcək ki. 



Allah sonra olduğu kimi hələ də, buna görə də, yeddinci gün, iş sonra 
istirahət üçün istirahət yerə daxil 10-ci ildən, Allahın insanlar 
üçünqorunur istirahət etmək lazımdır. 11 us, sonra irəli mətbuat bu yer 
daxil edək istirahət, və ya bəzi iman və itirilmiş imtina bu nümunə surəti 
bilər (İbranilərə 4: 9-11, NJB). 

.. Allah bizə qalan daxil Buna görə də tələsmək edək onun 11-dən kimi, buna 
görə də Allahın insanlar üçün bir sabbatisme orada qalıb,onun istirahət 
daxil o 10, eyni zamanda Allah, onun əsərlərindən istirahət; heç bir insan 
deyə incredulity eyni nümunə düşmək (İbranilərə 4: 9-11, 1582 Domini 
Anno əsli və Doğru Rheims New Testament). 

Tarix Sabbath Məişət imperiya hakimiyyəti və kişilərin şuraları tərəfindən pisləmə 
baxmayaraq, tarix boyunca saxlanılır göstərir. Erkən əsrlərdə AD Sabbath uçotu 
Asiya Kiçik, Afrika, Avropa və Asiya Yerusəlimdə orijinal kilsə yayılması Sabbath-
saxlanılması əsrlər boyu baş vermiş sənədləşdirilmiş və gec 1600s daha Western 
yarımkürədə gəldi. 

(4 göstərir ki, bu Sabbath qalan yeddinci gün ilə əlaqədar İbranilərə 4) Yalnız 21-

ci əsrdə qədər Şənbə gününə riayət davam kilsə Yeni Əhdi görə Allahın xalqı üçün 
əsl kilsə ola bilər. 

Çox bu gün Holy Bible bu barədə öyrədir nə başa düşmürəm ki, bir səbəb 
müəyyən tərcüməçi qəsdən İbranilərə 4 tapıldı yunan 
sözü sabbatismos(ςαββατισμóς) mistranslated ki: 9. Də (18-ci əsrdə 
dəyişib) Challoner versiyası kimi tanınan Rheims Əhdi-Cədid dəyişdi versiyasını 
kimi Protestant KJV və NKJV onu mistranslate. Bütün üç Əhdi-Cədid "istirahət" 
kimi tərcümə (katapausin kimi transliterasiya) fərqli bir yunan sözü var halbuki, 
qalan "kimi sözmistranslate. Sabbatismos aydın bütün etiraf edəcək bir 'Şənbə-
istirahət və vicdanlı alimləri aiddir . Çünki mistranslations, bu gün ən yeddinci gün 
Sabbath xüsusi Yeni Əhdi xristianlar üçün əmr edilmişdir ki, dərk etmirlər.  

 

müqəddəs gün və Qurtuluş Allahın planı 

 

Genesis 1:14 Allah O müəyyən işıqları yaradan ki (günəş və ay kimi) İsa iddia hələ 
bir neçə müqəddəs gün / dini bayramları (Allahın Kəlamı tərcümə),işarələmək 
üçün onları saxlamaq. 



Allahın bayramlar və müqəddəs toplantı bütün Levililər kitabının 23-

cü fəsildə Müqəddəs verilmişdir. Onlar Sabbath, Pasxa, Mayasız Çörək, Noelin, 
trubalar Bayramı, Kəffarə günü Çardak Bayramı günləri və Qiyamət günü yeddinci 
gün. Çox Moderns onlara zəng edirəm baxmayaraq "Yəhudi," Əslində İsa Onun 
şagirdləri və onların erkən sadiq davamçıları onlara saxlanılır ki. Belə 
ki, onlar Allahın Davamlı Kilsəsi tərəfindən saxlanılır. Bu biblical Müqəddəs Gün 
birinci və ikinci İsa gələn və yardım şou xilas Allahın plan doğru qeyd.  

Bir çox Moderns erkən məsihçilər gözlənilir ki, həyata sürpriz olacaq təxminən 
bütün heç saxlanılır və Allahın əbədi səltənət hissəsi ola olardı yaşayan.Belə Lyon 
Irenaeus, İsgəndəriyyə Origen, Nyssa Gregory, və Milan Ambrose kimi hətta erkən 
yunan-Roma tərəfdarlarının ki doktrinasının ən azı hissələri öyrətdi. 

Bu doktrina 'itkin' idi ki, səbəbi hissəsi daha az və yunan-Romalılar az düzgün 
onlar 2-ci əsrdə Pasxa dəyişib xüsusilə sonra, biblical müqəddəs gün 
saxlamaq idi. Təxminən bütün müqəddəs gün pravoslav yepiskopu John 
Chrysostom (Pasxa biblical tarixi saxlamaq üçün davam cəsarət edənlər üçün ölüm 
cəzası elan) Emperor Theodosius, eləcə də mərhum 4-cü əsrdə Laodikya Şurası kimi 
qınandı . Kimi əvvəllər həmin əsrdə bütpərəst imperator Konstantin bəyanatı, 
eləcə də təqiblər, "Bizə sonra iyrənc yəhudi izdiham ilə heç bir əlaqəsi edək" də rol 
oynadı. 

Xilas planı bilik zərər bir səbəbi 5-ci və 6-cı əsrlərdə Origenism 
qınadıqlarını idi. Origen (hətta onun xilas anlayışlar ilə) çox qüsurlar var idi 
baxmayaraq, onun təlimlərinə deyil saxlanılır və ya bu yaş incorrigibly pis olanlar 
üçün xilası üçün imkan daxildir. Mizan-tərəzi Roma Katolik doktrina (Şərq 
ortodoksu və protestant mizan-tərəzi qəbul etmədi baxmayaraq) Origenism 
qınandı zaman sonra qeyri-biblical alternativ kimi qəbul edilmişdir görünür.  

Ənənəvi olaraq, Roma kilsəsi və Protestant kilsələri ki, indi xilas yalnız gün 
öyrətmək meyl və bütün (Hades / cəhənnəmdə əbədi yandırmaq edəcək bu yaş 
saxlanılır deyil, baxmayaraq ki, cari ekümenik və dinlərarası hərəkətləri bu may 
gedən ) dəyişir. Şərq ortodoksu uzun haqqında rezervasyonları idi və Allah ağ taxt 
hökm (müqayisə et Vəhy 20: 11-13) zamanı bəşəriyyətin qalan çox saxlaya bilər 
bəyan ediblər ki, (Florovsky G., lakin müəyyən deyil son şey və son hadisələr. C. 
1979. Missionary Leaflet # E95h Müqəddəs müdafiə Rus pravoslav Kilsəsinin. Los 
Angeles). Müəyyənlik pravoslav olmaması səbəbi hissəsi onlar həqiqətən biblical 
müqəddəs gün saxlamaq, nə də onlar xristianlar üçün var ki, həqiqi mənasını 
anlamaq yoxdur ki. Insanlıq Allahın müqəddəs günləri help şəkil Allahın planları. 



Allah Davamlı kilsəsi Biz İsa şagirdlərinə və belə Smyrna və Sart Melito Polikarp 
saxlanılır Allah liderləri Gentile-ərazi kilsəsi onların sadiq ardıcılları kimi eyni 
biblical müqəddəs gün saxlamaq. 

Biblical müqəddəs gün saxlanması xilas və lütf Allahın əsl planı həqiqi məsihçiləri 
xatırladır. Allahın Davamlı Kilsə müqəddəs gün hər bir (bax Allahın müqəddəs 
günləri və ya şeytan Bayramlar riayət etməlidir pulsuz buklet?) Xilas Allahın planı 
ilə bağlamaq necə başa düşür 

Müqəddəs Kitab aydın İsa Məsih Pasxa quzu idi bizim üçün qurban öyrədir ki, biz 
var ki, mayasız çörək (1 Korinflilərə 5: 7-8) ilə bayramını keçirmək üçün.Biz 
Mayasız Çörək help şəkil günləri həyatımızın həyata günah və ikiüzlülük qoymaq 
üçün çalışırıq (müqayisə et Matta 16: 6-12; 23:28). 

, Əhdi-Ətiq və nübar gün (sayı 28:26) Christian əhəmiyyəti var idi: Even yunan-
Roma kilsələri Pentecost də həftə bayram (15-16 Levililər 23) adlandırılacaq 
tanımalıdır. Xristianlar olan nübar fikir Əhdi-Cədid (James 1:18) ilə təsdiq 
edilir. Qədim İsraildə Spring kiçik məhsul və Fall daha böyük məhsul var idi.  Spring 
Holy Day Pentecost düzgün başa zaman, Allah xilas üçün bəzi indi zəng şəkil (; 1 
Korinflilərə 1:26; Yəhya 6:44 Romans 11:15) kömək edir ki, böyük məhsul (John 7 
sonra gələn: 37- 38). 

Ümumiyyətlə, yunan-Roma kilsələri Fall baş biblical müqəddəs gün saxlamaq 
yoxdur. Etdilər, onlar daha yaxşı dərk edə bilər ki, yerin və Vəhy fəsildən 8 & 9 və 
11 Yeddi şeypuru ilə İsa Məsihin qaytarılması Trumpets şəkillər Bayramı Allahın 
gələn cəzalandırılması müdaxilələr ki: 15-19. Yunan-Roma kilsələri ümumiyyətlə 
Vəhy trumpets həmin məsələlərə (bəzi alleqorik bu şeypur bax) ilə var ki, razıyam 
baxmayaraq, onlar havadarları biblical Bayramı müşahidə etmək heç bir səbəb 
oldu. 

Növbəti Fall müqəddəs gün Kəffarə günüdür. Xristianlar Şeytan üçün bağlı olacaq 
bu üz minilliyin ərzində şəkillər vaxt Azazel keçi göndərilməsi gördüm, halbuki: 
Əhdi-Ətiq, bu gün Azazel keçi səhrada (1-10 Levililər 16) göndərilib mərasimi daxil 
dibsiz pit min il (Vəhy 20: 1-4). Bu o bu müddət ərzində aldatmaq və aldatmaq 
mümkün deyil deməkdir. 

Çardak Bayramı Şeytanın yalan (1-6 Vəhy 20) olmadan, insanların Allahın 
qanunlarına davam edəcək İsa Məsihin Minillik dövründə baş verəcək maddi və 
mənəvi bolluq şəkillər. Bu Şeytan tərəfindən aldadılaraq bir dünyada indi nə baş 



fərqli deyil (Vəhy 12: 9). Şeytan aldatma xristianlığı etiqad edən ən yalan nazirləri 
(14-15 2 Korinflilərə 11) tərəfindən yoldan çıxartdı edilmişdir niyə hissəsidir.  

Biblical müqəddəs gün son (Levililər 23: 36b) tez-tez son böyük günün Allah 
dairələrinin kilsəsi adlanır. İsa bu tədris nə edək: 

Sonuncu günü bayram böyük gün İsa hər kəs thirsts varsa, yanıma gəlib 
içsin "deyərək, qalxıb fəryad. 38 kitab onun ürəyindən qeyd etdiyi kimi, 
Mənə iman edən həyat suyu axan çaylar çıxacaq ». (Yəhya 7: 37-38) 

Bu xilası üçün imkan idi olan bütün həqiqətən ki, imkanı olacaq və təxminən bütün 
təklifi qəbul edəcək Qiyamət günü yerinə yetirilməsi ilə.  

Təxminən heç yaşamış bütün insanlar xilas olacaq! 

Biblical həqiqət çünki Allahın məhəbbət, İsa üçün ölmək gəldi ki:  

Allah belə ki, o, yalnız hər kəs Allah dünyanı mühakimə etmək üçün dünyaya 
Öz Oğlunu göndərmək etməyib For Him həlak olmasın, amma əbədi 
həyat. 17 olmamalıdır iman ki, övlad verdi ki, dünya sevdi, lakin Onun 
vasitəsilə dünya güc xilas. (Yəhya 3: 16-17) 

Belə ki, sevən Allah nisbi neçə və ya dünya üçün ölmək Öz Oğlunu göndərdi?  

Tez-tez John 3:16 sitat protestant, dünya xilas ola bilər, lakin heç yaşamış böyük 
əksəriyyəti əbədi əzab əziyyət ki, öyrətmək üçün edirlər. Ki, xilas planı növü ki, 
Biləndir, ilə gəlmək olardı sevgi bir Allah? Bible hər kəs indi xilas ola bilər ki, fikir 
dəstək varmı? Əgər, ki, ədalətli? 

Allah Biləndir, güclü və (1 Yəhya 4: 8,16) sevgi olduğundan heç əbədi əzab 
yaşamış, Allah ən əvvəlcədən təyin olardı? 

Yox. 

Əlbəttə, Allah, həqiqətən, çalışan bir plan üçün kifayət qədər ağıllı deyil.  

Romans 9: 14-15 deyilir: 

Mən mərhəmət olacaq whomever mərhəmət olacaq "Nə biz O, Musaya 
deyir 15 Əlbəttə! Allah var ədalətsizlik deyilmi? Sonra deyəcəklər", və mən 
mərhəmət olacaq whomever mərhəmət olacaq. " 



Allahın bu yaş xilas üçün Əhdi-Ətiq İsrail hissəsi seçdi bilirik ki, və bir neçə, əgər 
başqaları. Bütün olacaq, necə ki, sevgi deyil? 

Bible çox qəsdən bu yaş (37-40 John 12) kor edilmişdir ki, öyrədir. (: 16-18 Yeşaya 
42 bax John 9:41) bu yaş kor olanlar hələ də imkanı var.  Da Qeyd: 

Mən yenə 24 ... bu insanlar arasında gözəl iş edəcəyik anlaşma gələcək 
ruhunda səhvə yol da olan bu və doktrina öyrənəcək şikayət 
edənlər. (Yeşaya 29: 14,24) 

Allah (Romalılara 2:11) ilə heç bir ayrı-seçkilik yoxdur. "Allahımızın xilası görəcək 
yer üzünün bütün bitir" (Yeşaya 52:10) kimi bütün üçün bir fürsət olacaq.  

Orada olan xilas ola insana səma altında yalnız bir adı (Həvarilərin işləri 4:12) və 
İsa Məsih (Həvarilərin işləri 4:10) təşkil edir. Bəşəriyyətin ən İsa haqqında həqiqəti 
və "Bütün bəşər Allahın xilasını görəcək" eşitməmişik ildən (Luka 3: 6), bütün xilas 
nail olmaq üçün imkan olacaq (Yeşaya 52:10, 56: 1) -ya bu yaş və ya yaş (: 29- 30 
Luke 13 31-32 bax Matta 12) gəlib. Bu, gələcək yaş (vaxt həqiqi məsihçilər Vəhy 20 
per ilk dirilmə qaldırılıb kimi: 5-6) ikinci dirilmə sonra gəlir və ağ taxt hökm vaxtı 
(Vəhy 20: 11-12) daxildir. Isaiah (Yeşaya 65:20), eləcə də Roma və pravoslav 
katolik müqəddəs Irenaeus, gəlib bu yaş yüz il uzun olacağını öyrətdi. 

Əhdi-Cədid Apostol Paul biblical müqəddəs gün müşahidə göstərir ki (27 6,16: 
məsələn, 20 18:21 Həvarilərin işləri 9; 1 Korinflilərə 5: 7-8). Paul biblical 
observances (20-23 1 Corinthians 10) ilə kafir təcrübələrin daxil qınadı. Paul özü 
yəhudilərin saxlamaq üçün lazım olan bütün təcrübələri saxlanılır ki, ömrünün 
sonuna yaxın ifadə (Həvarilərin işləri 28: 17-19). Bu Levililər 23 listelenen bütün 
müqəddəs gün daxil olardı. 

Və onlar bütün biblical müqəddəs gün saxlamaq deyil: o, Məsih (1 1 Korinflilərə 
11) təqlid kimi, bir qayda olaraq, yunan-Roma kilsələri onu təqlid etməyə Apostol 
Pavelin nəsihətinə əməl yoxdur. 

Əksinə, yunan-Roma kilsələri müxtəlif bütpərəst tanrıları zahiri zinət xristian 
olduğu iddia ilə "repackaged" (Saturn, Mithras, Pan, Ishtar, Diana, Strenua, Janus, 
və s.) Həsr olunmuş gün davam edirlər. Tarixi faktlar Christmas, Bazar, Sevgililər, 
Pasxa, Məryəm Ascension, və s. Saxlamaq deyil ki, erkən həqiqi məsihçiləri sübut  

Paganism ilə əsl xristian kilsə güzəştə verəcək? Əgər, niyə ən ödün qrupları 
xristianlığı doğru təmsil ki, düşünürsünüz? Sözdə Christian qrupları İsa və 
peyğəmbərləri nə təcrübə edin istəyirsiniz? 



Əlbəttə yunan-Roma-Protestant olanları. Nor belə (onlar Reformation əvvəl iddia 
hələ protestant ilə azğın təlimlər bir çox bölüşmək) İsa (Müqəddəs əlavə kitablar 
əlavə) sonuncu günü Saints Məsihin baptistlər kilsəsi, Məsih yəhudi və digər 
qruplar (İsa Mark 7 məhkum bənzər kişilərin ənənələri öyrətmək edən: 6-13) və 
(İsa Məsihin ilahiliyini inkar) Yehovanın Şahidləri. 

Bu haqlı bu dəfə də "Philadelphian xristianlar" orijinal iman uğrunda və bəlkə 
hesab etmək tələb başlaya bilər Holy Days saxlamaq yalnız Sabbatarian Kilsə 
Allahın qrupları var. 

 
Müqavimət və Fənər Yunan və dinlərarası hərəkəti qınadı 

 

21-ci əsrdə bir çox dini və siyasi liderlər ekümenik və dinlərarası hərəkəti təbliğ 
olunur. (Vəhy 17 və dünyanın siyasi liderləri daxildir saxta "Mystery Babil" iman: 
ekümenik hərəkatının bütün p xristian dini Allah qarşısında bərabərdir rofessed ki, 
hesab çalışır, lakin Müqəddəs haqqında yalan nazirləri (14-15 2 Korinflilərə 11) 
xəbərdarlıq : 1-9). İsa beynəlxalq bu yaş birliyi, lakin bölgüsü (Luka 12:51) gətirmək 
gəlmədi. Xristianlar peyğəmbərlik Babildən qaçmağa var (; 6-7, Zəkəriyyə 2 Vəhy 
18: 4) və dünya tərəfindən temiz ola (Yaqub 1:27). 

Daha çox liderləri də bu mahiyyətcə bütün dinlər Allah qarşısında bərabər 
olduğunu demək üçün çalışır dini birlik, o cümlədən ecumenism təşviq 
olunur.Yalnız hər hansı bir (: 10-12 Həvarilərin işləri 4) xilas ola bilər ki, İsanın adı 
ilə kimi bu açıq-aşkar yalandır. Birlik məqsədilə s təlimlər ödün yalançı və 
səhv:lənətülla hiylə Rəbbin işini kim o (Yeremya 48:10). 

Fənər Rum / dinlərarası dini birliyi təşviq edənlər Köhnə və Yeni vəsiyyətnamələri 
həm iman əsl birliyi İsa qayıdır sonra baş vermir ki, öyrətmək ki, həyata görünmür: 

Axı biz hamımız Allahın dolğunluq biçimdə ölçmək üçün mükəmməl bir 
insan iman birliyinə və Allahın Oğlunu tanımaqda gəlib qədər. (Efeslilərə 
4:13) 

"Ey Sion qızı Sing və müjdə! Budur, mən gəlirəm və mən sizin aranızda əbədi 
qalacaqlar," Lord 11 "O gün çoxlu millətlər Rəbbə qoşulub edilir. Deyir,onlar 
Mənim xalqım olacaq. .. Mən Sonra Ordular Rəbbi Məni sizin yanınıza 
göndərib ki, bilirsiniz ki, sizin aranızda 12 əbədi qalacaqlar Rəbb müqəddəs 



torpaqlara Onun irs olaraq Yəhuda sahib olacaq, yenə Yerusəlimi seçəcək 
(Zəkəriyyə 2. 10-12) 

Bir həqiqi iman var Qeyd: 

Bir bədən bir, Ruh sizə zəng biri ümid çağırıldı kimi, var; 5 Rəbb bir, iman bir, 
vəftiz bütün 6 bir Allah və Ata hər şeydən üstündür və bütün vasitəsilə və 
bütün. (Efeslilərə 4: 4-6) 

Ki, bir iman, Allahın doğru kilsə xristian iman, bəzi güzəşt, dinlərarası İsa məhv ki, 
Fənər Yunan, Babil dolaşıq (Vəhy 17) (bax Vəhy 19).  

Qədər doğru xristian birlik, Müqəddəs Kitab İsa yekunları qədər Allahın kilsəsi (bax 
Vəhy 2 & 3) bölmələri olacaq göstərir. 

Allah Davamlı kilsəsi biz çox (müqayisə et Romalılara 12:18) mümkün demək deyil 
ki, biz Allahın həqiqi kilsəsi ekvivalent bütün dinlərə hesab doğru bütün arasında 
səmimi münasibətlərin olmalıdır ki, iman da Christian iman. Biz də İsanın 
nümunəsini izləmək və Bible daha ənənə daha çox etibar edənlər denonsasiya 
edəcək (Mark 7: 9-13). 

 

işarə, Qaralamalar, və ipuçları 

 

Xülasə, burada doğru xristian kilsə müəyyən kömək əlamətləri, dəlillər və ipuçları 
bir siyahısını edir: 

1. beləliklə Bible (3 9 CF Matthew 15) qarşıyıq təlimlər əlavə etməyib 
kişilərin ənənələri yuxarıda Allahın sözü qoyur və. 

2. (məsələn, 20:28; 1 Timoteyə 3: 5) biblical adı "Allahın kilsəsi" istifadə 
edir. 

3. (27-32 məsələn, 5 Həvarilərin işləri) belə təqib təhdid altında, orijinal 
iman (Yəhuda 3) ciddi contends. 

4. Tarix boyu onun biblical təlimlər İzlər (cf. 1 Yəhya 2: 6).  

(; Matthew 26:18 5 Levililər 23) 5. Nisanın 14-də Pasxa saxlayır. 

6. kitablar Apostol John vaxtdan Müqəddəs hissəsi olan məlum (müqayisə 
et 2 Timoteyə 3: 16-17; Vəhy 1: 9-19; 22: 18-19; Yeşaya 8:16). 



7. Allah haqqında həqiqəti öyrədir (Romalılara 1:20; Koloslulara 2: 2,9).  

8. öyrədir və Allahın sevən qanunları saxlayır (1 Yəhya 2: 4). 

9. Bu dünyada (; Luka 3:14 Yəhya 18:36) bedensel müharibə iştirak qarşı 
çıxır. 

10. təqib olub, lakin heç fiziki təqibçi (Yəhya 15: 20-21; 18:36 bax). 

11. ruhani paltar və ya binaların (29-30 müqayisə et Qanunun təkrarı 12) 
baxımından paganism zahiri zinət qəbul edilməmişdir.  

12. Krallığının Full Gospel (: 19-20 28 Matta 24:14) təbliğ edir. 

13. (; Romalılara 11 Luke 12:32: 5; müqayisə et Vəhy 14: 1-9) bir "kiçik sürü" 
edir. 

14. Çox aparıcı şəhərlərində (İbranilərə 13:14) və Vəhy Fəsillər 2 və 3 yeddi 
kilsə vasitəsilə fiziki yeri izləri. 

15. biblical Sabbath əlaməti var (Çıxış 31:13; İbranilərə 4: 9). 

Müqəddəs Gün vasitəsilə təsvir 16. İsa Məsih vasitəsilə xilas Allahın planı 
anlayır (1 Korinflilərə 5: 7-8; 1:18 James) 

17. bütpərəst bayram (: 20-22 1 Corinthians 10) müşahidəsi qarşı öyrədir. 

18. end-time Fənər Rum Babil ilə align deyil (Vəhy 13: 4-10; 18: 4) 

Yalnız Allah qrupunun Sabbatarian Kilsə bütün bu meyarlara cavab verir.  Greco- 
Roman kilsə həqiqətən Allah və ya Allahın planı başa düşmürəm nə də məsihçi 
kilsə təmsil yoxdur. 

 

3. Yeni Əhdi vaxt ərzində nə oldu? 

 

Italik bu açılış ci bəndində və italik yekun ci bəndində başqa, bu fəsildə Allah yazıçı 
Dr. Herman Hoeh mərhum keçmiş kilsəsi tərəfindən yazılmış və 1985-ci Dr. Hoeh 
nümayiş olundu məsihçi kilsə nə onun Anlık verir Əhdi-Cədid dəfə və tez-tez KJV 
istinadən vəfasız kilsə artım. 



Məsih (Matta 16:18) "Mən kilsə inşa edəcək", deyib. Bütün dünya üçün - Allaha 
gətirdikləri çox mesaj - vəz və Onun İncil dərc etdirdiyi bir Kilsə - O qurmaq idi. 

Amma biz bu gün tapa bilərəm? Müxtəlif və razı olmayan kilsələr yüzlərlə hər bir 
həqiqəti öyrətmək üçün professing, hələ zidd və bütün başqaları ilə razılaşmayan, 
kişilər tərəfindən yaradılmışdır. 

 

Peyğəmbərlik Kilsə 

 

Insanların çoxu bu gün doğru Kilsə böyük inkişaf sürətlə olduğunu güman 
baxmayaraq, dünya güclü təsir bu daha yaxşı bir dünya edilməsi, dünyanın 
mədəniyyət sabitləşdirici təsir olmaq, güclü təşkilat olmaq, həqiqətən Məsih heç 
Onun kilsəsi yaradılıb belə məqsədi. Onun bir Kilsə Onun son dua İsa dua edirdi: 

. "Mən onlar üçün dua Mən dünya üçün dua yoxdur ... Müqəddəs Ata, onlar biz 
kimi ... Mən onlara Sənin sözünü verdim bir ola bilər ki, Siz Mənə verdiyin kəslərin 
Sizin adı ilə saxlamaq və onlar dünyanın deyil, çünki dünya Mən dünyadan onları 
almaq lazımdır ki, dua deyil. Mən dünyadan deyiləm kimi, onlara nifrət etdi, lakin 
Siz pis bir onları saxlamaq lazımdır. onlar deyil dünya, I (Yəhya 17: 9-16) "Biz 
dünyanın am kimi. 

Bu dünyada xarici olan - - Məsihin nümayəndələriyik - hələ heç dünyanın olan 
Onun kilsəsinin edənlər bu dünyada yad və qərib kimi təsvir olunur. 

Səpələnmiş - Allahın bu əsl Kilsə təqib idi. "Əgər Məni təqib etdilərsə, sizi də təqib 
edəcəklər," Onun şagirdlərinə İsa (Yəhya 15:20) dedi. (II Timoteyə 3:12) "təqib 
dözəcəyik Məsih İsada möminliyə yaraşan yaşamaq istəyən bütün".  

Gecə İsa çarmıxa ələ, o "Bu yazılmışdır:" Mən Çobanı vuracağam, Qoyunları pərən-
pərən olacaq ", deyib (Mark 14:27). O, Çoban, çarmıxa sonra "qoyun" - Onun Kilsə 
- səpələnmiş olmaq idi. 

Əvvəllər həmin axşam ki, İsa (Yəhya 16:32) Onun şagirdlərinə, "Siz səpələnmiş 
olunacaq" deyib. 

Bu zülm və səpilmə erkən başladı. Qeyd Acts 8: 1. "Güclü təqib Yerusəlimdə idi 
kilsə qarşı qalxıb O zaman və Həvarilərdən başqa bütün Yəhudeya və Samariyanın 
hər boyunca səpələnmiş edilmişdir" 



Heç biri doğru Kilsə bu dünyada təsir, böyük və güclü olmalıdır hər hansı bir 
peyğəmbərlik var. Əksinə, İsa (Luka 12:32) "kiçik sürü" adlandırıb. Xor, təqib, 
dünyanın səpələnmiş - Dünyanın ayrı ... 

Siz kilsəsinin tarixi çox oxumaq deyil. Hətta tarixçilər olduğu əsl kilsəsi üçün 
baxmaq məlum heç vaxt - onlar doğru Kilsə nə bilmirəm üçün. 

 

geniş əksəriyyəti aldadılaraq 

 

Digər tərəfdən, dünyanın bütün Kehanetler mürtədlik, aldatma və bölmə 
peyğəmbərlik. 

İsa dünyaya gəlib ilk hadisə peyğəmbərlik - Böyük aldatma - climaxing, bu gün 
artıq yalnız irəli, böyük turbulation. 

(4-5, səlahiyyətli Version Matthew 24) "Diqqətli olun," O ". Çoxlarını aldadacaq 
edilir Məsih mənəm deyərək, heç kim sizi aldatmasın ki, bir çox mənim adı ilə 
minir görə", deyib. 

Diqqətlə Qeyd: Bu aldadılmaq olan bir neçə, lakin bir çox deyil. Bu həqiqi 
məsihçiləri olmaq olan bir neçə idi! 

Onun sözlərinə görə, İsa bu vəziyyəti təsvir: "Geniş qapısıdır və geniş məhv edir 
yoludur və dar qapısı və çətin həyat yaradan yolu Çünki onun getmək bir çox var, 
və. tapa bir neçə (13-14 Matta 7) "var. 

Bu, dünya hesab nə deyil o? Yəqin ki, siz eşitdim və güman gəlmişəm nə 
deyil. Amma Məsih dedi budur. Bu dünya çevrilmişdir aldatmış! 

Şeytan bu dünyanın tanrı kimi Müqəddəs təsvir olunur.  Nur mələyi kimi - O bir 
şeytan kimi görünür, lakin bir tanrı kimi. Və Vəhy 12: 9, Siz oxumaq "bütün 
dünyanı aldadan şeytan." 

Bəli dünyaya Məsihi vəz - Bəli, çox İsanın Məsih olduğunu elan, İsanın adı ilə 
gəlmək olardı. Və hələ, onu həyata olmadan, dünya aldadır. 

 

Apostollar olur nə bilirdi 



 

İsa Məsih Özü birbaşa göstəriş həvarilər, onların nazirliyin yaxın baş başlayır iman 
gediş haqqında kilsəsi xəbərdarlıq edib. 

Az 20 il İsanın həvari Pavelin çarmıx sonra ilk ilham məktublarından birində saxta 
vəz və ya peyğəmbərləri olmaq purporting saxta məktublar aldanmaq deyil 
xristianlar xəbərdarlıq: "Heç bir hər hansı vasitə ilə sizi aldatmasın edək ; uzaq 
düşən ilk gəlir halda gəlməyəcək [İsa Məsih millətlərə ağalıq qayıdacaq insan 
işlərinə Allahın müdaxilə dəfə] O gün "üçün (II Saloniklilərə 2: 3).  

Həvarilərin 20: 29-30, qəbilə müəllimi mürtədlik başlayacağını söylədi necə izah 
edir. O, onlara yerli camaat öz məsuliyyətini bağlı son mesaj çatdırmaq üçün 
Efesdə kilsəsinin ağsaqqalları (nazirləri) toplanmışdır. "Üçün" Paul "Mən gedəndən 
sonra vəhşi canavarlar sürüyə tutumlu deyil, aranızda olacaq ki, bu bilirik. 
Həmçinin aranızdan adamlar təhrif edilmiş sözlər deyən, qədər yüksələcək." 
Dedi Niyə? "Şagirdləri ardınca çəkmək üçün." Özləri üçün şəxsi aşağıdakı əldə 
etmək. Yeni nominallı başlamaq üçün! 

Bu iki ayədə tam əhəmiyyətini tutmaq edirsiniz? Paul Efes tərk edəcək dərhal 
sonra, saxta nazirlər, qoyun geyimləri canavar, xristianların bir yırtıcı etmək üçün 
yerli kilsə camaat ərzində gəlib ki, çünki ağsaqqallar və ya nazirlər xüsusilə 
quraşdırılmışdır. Və hətta kilsə camaat artıq həmin ağsaqqallar bəzi özləri üçün 
aşağıdakı təmin etmək üçün İsa doktrina təhrif olardı.  

Müjdəçi Timoteyə təlimatlandırılması, Paul "bütün səbirli olmağına və tədris ilə, 
məzəmmət razı nəsihət dəfə onlar sağlam təlimə dözməyəcəklər zaman gəlib, 
lakin öz istəklərinə görə olacaq." Ona göstəriş - nə onlar edin etmək istəyən - "... 
onlar özləri müəllimləri üçün tökərsən" - onlar eşitmək istəyirəm nə vəz edən 
nazirlər təşviq - "onlar həqiqətdən üz onların qulaqlarını dönəcək və təmsilləri 
kənara alına" (II Timothy 4: 2 -4). Bu peyğəmbərləri və evangelists gün idi. Onlar, 
həqiqətən, tövbə deyil, çünki sağlam təlimə dözməyəcəklər ki, iki nəsillər sonra, 
erkən kilsəsinin yerli yığıncaqlarda fellowshipped və buna görə də Müqəddəs 
Ruhu qəbul heç vaxt olan bir çox. Roma İmperiyası bürüyən edildi mistisizm və 
günəş ibadət tamahlandırıcı təmsilləri - Onlar pul naminə, təmsilləri təbliğ etməklə 
öz arzularını razı edən followedteachers. 

Paul qəbilə əsilli Saloniklilərə ikinci məktub yazdı ki, o, "günah sirr" haqqında 
təlimat ki, "bəlkə artıq iş" (II Saloniklilərə 2: 7, AV). Qeyd: qanunsuzluq təlimlərinə 



Pavelin günlərində iş idi. Roman dünya köhnə günəşə sitayiş etdiklərini sirlərini 
qaynaqlandı sirr dinlərin ilə dolu idi. 

Onların bir çoxu onların artan aşağıdakı İsanın adını daxil ki, tapılmadı. 

Jude məktubunda hər xristian "müqəddəslərin təslim bütün bir dəfə edilən iman 
uğrunda ciddi yarışmaq lazımdır öyüd-nəsihət daxil idi. Müəyyən adamlar çoxdan 
bu məhkum üçün qeyd olan, gözədəyməz allahsız kişi crept var ki, kim bu ruh 
"(Jude 3-4, 19) olmayan, nifaq şəhvətli şəxslər var .... pozğunluğa daxil Allahımızın 
lütfünü çevirmək və yalnız Rəbb və Rəbbimiz İsa Məsihi inkar edirlər. Onlar 
penance deyil tövbə öyrətdi. 

Jude bu natiq möminlərin orqanı öz ardıcılları ayrılmış deyir.  

John onun epistles yazdığı zaman, o gözədəyməz ilk crept at edənlər haqqında 
daxil etmək üçün bu kədərli qeyd etdi: "Onlar bizim aramızdan çıxdılar, amma 
onlar bizə deyildik; onlar bizə olsaydı, onlar davam olardı bizimlə lakin onlar heç 
biri bizi "(I John 2:19) idi ki, onlar açıq-aydın edilə bilər ki, çıxdı. 

Gnostics adlı bu çox yalançı, baxmayaraq ki, onların aşağıdakı bir neçə əsrlər boyu 
çox sürmədi, şagirdləri özlərinin ardınca rəsm, əsl kilsəsi ayrıldı. 

Əsl kilsəsi sızmış daha təhlükəli mürtədlik, lakin var idi. 

 

Həqiqi məsihçilər həyata məcbur 

 

Peter çox yoldan olunacaq kilsələr xəbərdarlığını etdi. Orada küfrə gətirəcək 
xristianlar arasında saxta müəllimlər idi "və onlardan həqiqət yolu küfr olacaq, 
çünki onların dağıdıcı yolları təqib ki, bir çox" (II Peter 2: 2). 

(15-16 II Peter 3) nəzərdə daha Pavelin məktubları başqa məna vermək üçün 
hörülmüş edilmişdir. Əvəzinə başqaları ilk olduğu kimi, yerli yığıncaqlara tərk və öz 
məzhəb formalaşdırılması Lakin bu saxta natiq yığıncaqlarda ərzində qalmışdır və 
tezliklə həqiqi məsihçilər xaric başladı. 

Qay üçün həvari Yəhyanın məktubunda oxuyuruq:. Mən gəlib bizə Mən kilsə 
yazırdı ", lakin onların arasında preeminence üçün sevir Diotrephes, almaq deyil 
Ona görə də, mən onun əməlləri ağla zəng edəcək "(III Yəhya 9-10) o zərərli sözləri 



ilə bizə qarşı prating yoxdur. və razı deyil, o özü qardaşları almaq deyil, və kilsə 
onları qoyaraq, istəyənlər qadağan edir. 

Tək doğru kilsəsi ibarət həqiqi məsihçilər, görünən təşkil yığıncaqların ortaya 
qoyulduğunu edildi! 

Bu John, "Bu səbəbdən dünya bizi bilmir" dedi kimə səpələnmiş olurdu (I Yəhya 3: 
1). 

Christian Allah kilsəsinin təqaüd crept liderləri ilə üz çəkdiyi edilmişdir adı Məsihin 
adı ilə, bu Məsihin İncil sanki onların yalan təlimlərə 'aşağıdakı bir çox aldatdı, yerli 
yığıncaqlara əsir və. (Hoeh H. Nə qədər çox Denominations. Good News jurnalı, 
1985 May) 

Həqiqi məsihçilərin və həqiqətən sadiq deyil başqaları arasında separations daha 
çox üçün, pulsuz kitabça görmək "Allahın kilsəsi Davamlı tarixi". 

 

4. Allahın hansı Kilsə ən sadiq edir? 

 

Kilsə of God əsl xristian kilsəsi olduğundan, bu cür qruplar eyni? Orada (hətta, o 
cümlədən Roma kilsəsi) Allahın kilsəsi olduğunu iddia edən qrupların puanları və 
onların çoxu yaxşı Allah kilsəsinin Philadelphian qalıq təmsil iddia.  

Necə ki, bir qərar haqqında getmək lazımdır? Sizə yardım etmək üçün dəlillər, 
ipuçları və əlamətləri varmı? 

Əlbəttə var. 

Allah insanları (Yəhya 6:44) çağırır isə, O, həmçinin onlara seçim etmək imkanı 
verir. Allahın doğru kilsəsi seçilməsi çox vacibdir. Bu təcrübə öyrəndim bir şey 
deyil. 

 

Bəzi fon 

 

Mənim mərhum teens, mən əsl kilsəsinin əsl adı "Allahın kilsəsi", eləcə də bu 
kitabçada digər dəlillər, ipuçları və əlamətləri bir neçə idi ki, həyata 



keçirilir.Mənim valideynlərin evdən hərəkət bir neçə həftə ərzində, Mən şənbə 
günü keçirilən "kilsəsi Allahın" xidməti yerini sadalanan reklam görmək oldu.  

Belə ki, Şənbə günü mən Allah xidmət əsl Kilsə olacağına inandığını nə qatıldı.  , 
Mən getdi: Əksinə, haqqında bəlkə 100 illik müddət sonra pastor boş (mənasız) 
təkrar "İsa" Mən bu bəlkə Allahın biblical və doğru Kilsə (7 müqayisə et Matta 6) 
ola bilməz ki, həyata keçirilir bildirib xidmət. 

Sonra, mən bu təqaüd və dəstək doğru "Allahın kilsəsi" seçin vacib idi ki, həyata 
keçirilir. 

7-13: fəsildən 2 & Vəhy 3 Kilsələr mövzu haqqında daha çox öyrənmək sonra, mən 
də Allahın ən düzgün Kilsə Vəhy 3 müzakirə olunur Philadelphia Allahın kilsəsi 
bağlı olacaq ki, başa çatıb. 

 

Philadelphian Dreams və Din 

 

Müxtəlif ilahiyyatçılar Vəhy ilk üç fəsildən qeyd kilsələr real kilsələr, həm də 
qaytarılması Apostol John zaman əsl kilsəsi tarixində yeddi "Eras" bir kontur yalnız 
təmsil etdiyi vəzifəyə keçirilib Müqəddəs İsa. İsanın sözlərinə görə, sonunda o 
kilsələr ən sadiq, Philadelphia hissəsi idi. 

Philadelphia era (tarixi daha ətraflı pulsuz buklet Allahın kilsəsi Davamlı 
tarixi baxın üçün) gec Herbert W. Armstrong insan rəhbərliyi altında 1933-ci ildə 
başlayıb bəzi iman və onun üstünlük yaxınlığında başa edildi Müqəddəs Kitaba 
əsasən 1986-cı ildə onun ölüm vaxt, lakin, hələ lazım olan Philadelphia kilsə qalığı 
kilsə yaş sonuna qədər mövcud (müqayisə et İbranilərə 13: 1; Vəhy 3: 10-11). 

(Sonra Allahın Worldwide kilsəsi adlandırıldı) Allahın Radio kilsəsi və Allahın kilsəsi 
Philadelphia dövrünün əvvəlində formalaşması Herbert Armstrong Allah onun 
həyat yoldaşı verdi ki, iman bir-iki hissəsi elan yuxu ilə əvvəl olub sonradan 
təsdiq (Herbert W. Armstrong, 1973, səh. 187,193-194Tərcümeyi-hal) idi. O ki, 
yuxu (Armstrong HW. Qardaşları və Co-işçi məktub 28 noyabr 1956) birinci hissəsi 
olacaq nə yerinə inanırdı. 

Eynilə, Allahın Davamlı kilsəsinin formalaşması sonradan təsdiq edilmişdir xəyalları 
(Fesilafai Fiso Leaana Bob Thiel iki və başqa) ilə əvvəl olub. Biz də Loma Armstrong 
elan yuxu ikinci hissəsi yerinə yetiririk. Üçün (17-18: dreams Həvarilərin işləri 2 



başına keçən gün Ruhun hədiyyə olmaq vəd ki, baxmayaraq, bu iddiaları etdi COG 
Philadelphia hissəsinin qalıq səbəb iddia heç bir digər gerçək COG qrup ) 23-
32. Şirkət Allahın kilsəsi) Davamlı tarixigörmək çox Laodikiyadakı qədim 
sadukeylərin kimi hərəkət və (Allah necə Mark 12 qəbul etməyəcək. 

Allahın doğru kilsə 7 sübutlardan adlı oktyabr 1979 düz həqiqət məqalədə gec 
Herbert W. Armstrong Allahın həqiqi kilsəsinin Philadelphia hissəsi olardı hiss 
yeddi dəlillər verilmişdir. Bunlar Allah ?, Allah və Müqəddəs yaradılması və 
salehlərdən Character 2) Government nədir / tədris 1), 3) kim və nə Man ?, 
bilmədən 4) İsrail, 5) Doğru İncil haqqında Truth, 6) nə və Niyə Allahın 
Padşahlığının hakimiyyəti tədrisi kilsəsi ?, 7) Priority. O, daha sonra Allahın 
Worldwide Kilsə hamısı olduğunu hiss etdim. Allah Davamlı kilsəsi Biz də bunu. 

 
Xüsusilə biz öyrətmək ibarətdir: 

1) Erkən məsihçilər Allah idi görünüşü, 

2) hakimiyyəti ən yüksək və Onun sevgi qanunları əsasında fəaliyyət kimi 
Ata) və saleh xarakter inkişaf qol (Romalılar ilə iyerarxik Allahın hökuməti 
(5: 4; Onun nazirliyin (Efeslilərə 4 doctrinal yardımı ilə Matthew 5:48) 11-
16) 

3) Fiziki Allah qəsdən yaradılan insan (Yaradılış 2 That:) 14-19: 45-48) Allah 
(Efeslilərə 3 ailə: 7) və bu ki, O (Yəhya 6:44 çağırır) mənəvi (1 Korinflilərə 15 
ola bilər , 

4) müasir İsrail şəxsiyyəti və necə ki, peyğəmbərlik (müqayisə et Yaradılış 
48, 49 ilə əlaqələri; 1 Kings 12: 19-20; James 1: 1; Yeremya 30: 7; Daniel 
11:39) 

Krallığının 5) Məsihin İncil (Mark 1: 14-15; Həvarilərin işləri 1: 1-3) 

6) kilsə, Allahın (Matta 24:14 çalışır ki; 28: 19-20; Yəhya 6:29; Vəhy 3: 7-13; 
1 Korinflilərə 12: 1-31; 16: 9; 2 Korinflilərə 6: həqiqət 25-32) (Məzmur 33:; 
14-18 Efeslilərə 5 4; Yeşaya 61: 8; Yəhya 17:17; 2 Timoteyə 2:15)  

7) şahid olaraq dünyaya (Matta 24:14) və tezliklə-gələn minilliyə (Vəhy 20 
Səmavi Padşahlığın Müjdəsini vəz düzgün prioritet: 4), şagirdlər İsanın əmr 
etdiyi hər şeyi tədris isə (Matta 28:19 -20). 



Qeyd: Herbert Armstronq ölümü, onun insan varisi mürtədlik daxil və Allah təlimlər 
unikal kilsəsinin ən imtina sonra. Doğru kilsə təşkili və bir çox başqa təşkilatlar bu 
yana qurduqlarını bir çox sol davam etdi. Mürtədlik Əhdi-Cədid dəfə (məsələn, 1 
Yəhya 2: 18-19) olan baş verib və çətin ola bilər əsl xristian kilsəsi tarixi axtarış niyə 
bir səbəbi. 

Kilsə Allah qrupların çox o yeddi bal ən və ya bütün iddia liderləri isə, demək olar 
ki, bütün həqiqətən Herbert Armstrong xal 2, 6 və 7 təcrübə uğursuz və digər bəzi 
səhv var. Bu bilərək və qəsdən, 6 və yuxarıda 7 lider hesab ən azı bir qrup, bu 
həqiqət deyil doctrinal səhvlər olan bilirdi materialları ilə elan etmişdir.  Saxta 
mesaj yayılması üçün ki, hazır onlar Məzmur 33 per həqiqət edilməlidir Allahın 
Allahın işinin yekun mərhələsi aparıcı deyil ki, göstərir: 4.Rəbb (Yeşaya 61: 8) 
"Mən, həqiqətən, öz işlərini yönəldəcək", dedi və bilə-bilə dərc və açıq-aydın 
Rəbbin istiqamətdə qəbul deyil doctrinal səhvlər yaymaq edənlər.  

Bir çox digər qruplar endirim bal 6 & 7. Lakin burada da Herbert W. Armstrong bal 
6 və 7-hissələri ilə bağlı yazırdı ki, bir şey: 

Matta 28: 19-20, 1) İncil getmək və təbliğ edir, Allahın əmri (Mark versiyası, 
İsa, Mark 16:15) eyni sözləri ilə müqayisə; 2) tövbə və iman gətirənlərdir 
vəftiz; sonra sonra, 3) əmrlərinə "Herbert W. Arslan (Tərcümeyi-hal, s. 
523) riayət etməyi onlara öyrətmək. 

Kilsə məqsədi 1) dünyaya Allahın gələn səltənət elan və 2) sürü qidalanma.  

"Loner" - "fərdi xristian" səltənət daxil bəzi digər Məsih çox yol və onun 
kilsə vasitəsilə onun yolu dırmaşmaq istəyir - təlim Məsihin qaydada təlim 
edilmir istisna və Məsih ilə padşah onun səltənət! (Çağlar Mystery, p.270). 

Çap, radio, televiziya, bir dəqiqə və ya daha az bir məsələ dünyanın istənilən 
hissəsində başqa çata bilər hətta telefon - - Herbert Armstrong müasir kütləvi 
kommunikasiya üçün obyektləri ilə "tədris qədər daha çox insana çata bilər 
birləşdirilmiş birinci əsrin həvarilər "bütün çox (Allahın doğru kilsə 7dəlillər Part 
6 Plain Truth Avqust 1979). 

Allah Davamlı kilsəsi Biz çap, radio, YouTube televiziya, telefon, o cümlədən kütləvi 
kommunikasiya 21 st əsr üsulları istifadə, və əlbəttə belə Herbert Armstrong 
istifadə kütləvi kommunikasiya formaları daha sürətli ola bilər internet, . Biz 
Krallığının İncil ilə çox milyonlarla çatdı və İsa Matta 7 yalan əsl bilmək üçün 
meyarlar olmalıdır elan və peyğəmbərlik həqiqətləri növü var: 15-18. 



Doctrinal həqiqətləri baxımından, Herbert Armstrong il 
1933 (Çağlar, 1985 Mystery) "ən azı 18 əsas və vacib həqiqətləri ci ildən Doğru 
kilsəsi bərpa edilib",yazdı. Bütün bu "bərpa həqiqətləri" Allahın davam kilsəsinin 
Din rəsmi bəyanatı (www.ccog.org mövcud online) var. Bu (əgər bütün) onların 
rəhbərləri bir dəfə Allahın köhnə Worldwide kilsəsinin bir hissəsi idi qrupları ən 
belə deyil. Bundan başqa, iddia edən ən onlara daha gec Herbert W. Armstrong 
həqiqətən verdi siyahısı (17 dekabr 1983 verdiyi Philadelphia Kilsə Era onun vəz 
adlı Missiya bax), lakin əvəzinə sonra hazırlanan siyahıda etibaryoxdur, iman o 
Philadelphian təlimlərinə sürətli tutmadığını lider tərəfindən onun ölüm (Allah bu 
18 həqiqətləri bərpa: onlar üçün sizə necə də minnətdarıq Worldwide News, 25 
avqust, 1986). 

İsa (Vəhy 3:11) "heç bir tac bilər ki, nə möhkəm yapışın" Philadelphians 
xəbərdarlığını və bu zahirən Allahın kilsəsi Philadelphia hissəsi bərpa 
olunubdoctrinal həqiqətləri daxil olardı. Müqəddəs Kitab həmçinin keçmişdə baş 
isə həqiqətdən "üz düşmək olacaq" iman görünür və insanlar, yenidən gələcək (cf. 
Daniel 11 baş verəcək ki, xəbərdarlıq edir: 30-35; 1 Timoteyə 4: 1 ). Bir dəfə 
Philadelphians olduğu iddia edən bəzi bilərsiniz ki, tədris sürətli keçirilib yoxdur.  

Onların əsl prioritet (Matta 24:14; 28:19) kimi dünyaya Allahın Padşahlığının 
ictimai elan yerləşdirilmiş deyil, Allahın köhnə Worldwide kilsəsinin bir hissəsi bir 
dəfə liderləri ilə ən qrupların tam bütün başa düşmürəm həqiqətləri bərpa və 
kifayət qədər həqiqəti qiymətləndirilir deyil; beləliklə onlar "Philadelphia mantiya" 
(liderlik orqanı) adlanır nə sahibi deyil ki, göstərir. 14-17 dedi: mantiya ilə qrup da 
Vəhy 12 "qadın" ilə təmsil olunur. 

İbranilərə Kitab öyrədir: 

Qardaşlıq sevgisi olsun. (İbranilərə 13: 1) 

Niyə burada yetişdirmək? «Qardaşlıq sevgisi" kimi tərcümə 
söz Philadelphia. Philadelphia hətta bu Laodikeya vaxt davam, eləcə də Allahın 
kilsəsi tarixi boyunca (bir dərəcə) olmaq idi sözün yunan 
versiyası çünki. Philadelphians dərin qayğıkeş insanlardır. Philadelphians yoxsul və 
unreached qayğı. 

Apostol Paul haqqında yazırdı həqiqətən sadiq kilsə iki xüsusiyyətləri Qeyd:  

... Allahın, həqiqətin dirəyi və bünövrəsidir kilsə Allahın evi. (1 Timoteyə 
3:15) 



Özünüzü Allahın haqlı olaraq həqiqət kəlamını ayırıcı, utanmaq lazım deyil 
ki, bir işçi təsdiq təqdim çalışqan olun. (2 Timoteyə 2:15) 

Sadiq Philadelphia qalıq, Vəhy 12 "qadın" 14-16, həmişə həqiqətin dirəyi və 
torpaq haqlı olaraq həqiqət kəlamını bölmək (müəyyən) üçün çalışır və 
qrupudur. Mən əvvəl Kilsə Allahın təşkilatı tərk etdi səbəbi onlar dəfələrlə vəd 
qırdı və həmçinin bilə-bilə və qəsdən, onlar (doğru olmadığını bilirdi ki, çap 
məlumat göndərmək üçün davam edir cf. Jeremiah 48:10; Məzmur 33: 4 ; 
Məzmur 101: 6-7; Yeşaya 61: 8) digər yerlərdə ətraflı olan (məsələn, 
www.cogwriter.com). Yerinə yetirmək üçün səy səbəb Matta 24:14:: Ona görə də, 
bu, onlar (Məzmur 101 8 7 bax Yeşaya 61) artıq yaxşı Allah kilsəsinin Philadelphia 
qalanlarını təmsil bilər və Allah tərəfindən istifadə edilə bilməz ki, mənə 
razı Allahın Davamlı Kilsə yaratmaq üçün lazım idi, və s. edir. 

Qədər həqiqətin dirəyi və torpaq gedir kimi, Allahın Davamlı Kilsə hər hansı digər 
Kilsə Allahın qrupu daha Allahın erkən kilsəsinin tarixi haqqında daha dərin və 
ətraflı məlumat var. Biz İsa Məsihin həvarilərinin, peyğəmbərlərin (Efeslilərə 2:20) 
təməl inşa edilir. Biz İsanın erkən davamçıları hansı digər Kilsə Allahın qrupu daha 
tədris nə daha çox öyrətmək. Biz də İsa sermons əmr hər şeyi öyrədəcək üçün 
cihad və var KİV-(müqayisə et Matta 28: 19-20).Biz də yoxsul bizim gəlir 
(Qalatiyalılara 2:10) xeyli həsr. Bundan əlavə, bizim peyğəmbərlik şərhlər daha 
dərin və Allah qrupu (müqayisə et 2 Peter 1:19) hər hansı digər tanınmış Kilsə 
daha çox biblical var. 

 

Nə peyğəmbərlik haqqında? 

 

Peyğəmbərlik vacibdir? 

Əlbəttə. 

Bir möcüzə (Həvarilərin işləri 2: 1-11) sonra baş ilk qeyd vəz, həvari Peter biblical 
peyğəmbərlik (14-40 Həvarilərin işləri 2) ilə xəbər hadisələr bağladı.Insanlar Peter 
müzakirə hadisələrdən xəbərdar idi qismən çünki, bir çox diqqət və minlərlə 
(Həvarilərin işləri 2:41) konvertasiya edilmişdir. 

Möcüzə Əhdi-Cədid digər qeydə sermons ən qabaq baxmayaraq, anadil (22-31 
məsələn Həvarilərin işləri 17) daha yaxşı auditoriya olmaq üçün peyğəmbərlik və 
Müqəddəs digər hissələri tədbirlər bağlamaq üçün cəhd idi.  



İsa İsa verdi son mesaj (Mark 1:14 da Səmavi Padşahlığın Müjdəsini) təbliğ qeydə 
ilk mesaj (Vəhy Kitab) peyğəmbərlik idi ki, həyata keçirmək üçün vacib ola bilər.  O, 
(məsələn, Matta 24, Luke 21) verdi Müxtəlif messages qarşıdan gələn dünya 
hadisələri ilə bağlı idi. 

Prophecy möminlər üçün bir ibrət vardır: 

Peyğəmbərlik deyil kafirlər üçün ancaq möminlər üçün bir ibrət isə Beləliklə 
dilləri, möminlər üçün deyil, kafirlər üçün bir ibrət vardır. (1 Korinflilərə 
14:22, İngilis Standard Bible) 

Buna görə də dilləri, iman edənlər, lakin kafirlər üçün bir əlamət vardır  lakin 
peyğəmbərlik kafirlər üçün ancaq iman edənlər üçün deyil (1 Korinflilərə 
14:22, NKJV) 

Bible dilləri (1 Korinflilərə 12:28) müxtəlif növ olacaq 
göstərir və Allahın Davamlı kilsəsi bizim könüllü tərcüməçi və başqaları ki, 
doldurmaq kömək edir.Amma düzgün peyğəmbərlik izah mö'minlər üçün bir ibrət 
olması ehtimal edilir daxildir ki, peyğəmbərlik, qeyd. Allah Davamlı kilsəsi Biz başa 
düşürük və digər COG qrupların daha peyğəmbərlik yaxşı bir çox aspektləri izah 
edirik. 

Bu ki, peyğəmbərlik doğru kilsəsinin ən mühüm xarakterik deməkdir?  Xeyr, sevgi 
(1,8 bax 1 Korinflilərə 13) təşkil edir. 

Lakin, sevgi arxasında da Müqəddəs peyğəmbərlik ilə bağlıdır (1 Korinflilərə 14: 
1). 9-12: həqiqətən həqiqəti sevərək olan o 2 Saloniklilərə 2 uyğun olaraq bəzi 
peyğəmbərlik hadisələr xilas olmuş olacaq. 

Bu gün kütləvi ictimai dəyişikliklər baş verir. Onların bir çoxu Müqəddəs 
peyğəmbərlik edir. İsa (məsələn, Matta anlamaq üçün sonda onun ardıcılları 
çağırıb əsas Kehanetler - hətta bütün Müqəddəs üçdə biri peyğəmbərlik bəlkə 
dörddə biri, ən qruplar sadəcə Müqəddəs müxtəlif əsas Kehanetler haqqında 
həqiqəti başa düşmürəm arasında olsa 24:15; Mark 13:14). 

Bəzi Müqəddəs, ya endirim iman və ya peyğəmbərlik etməmək iddia 
baxmayaraq. Amma həqiqi məsihçilər üçün hal olması ehtimal deyil:  

"Əncir ağacı baxın və bütün ağaclar. 30 Onlar artıq qönçələnmə zaman, siz 
görmək və yay özünüz bilirsiniz də Belə ki, indi yaxın. 31, bu şeylərin baş 
verdiyini görəndə, Allahın Padşahlığı bilirik ki, yaxın. 32 doğrusunu, 



doğrusunu 33 yer və göy keçib gedəcək. hər şeyi keçiriləcək qədər sizin üçün, 
bu nəsil heç bir vasitə ilə üz keçəcək demək, amma Mənim sözlərim əsla 
keçib gedəcək. 

"Lakin ürəyiniz əyyaşlıq, sərxoşluq ilə aşağı çəkilmək deyə, özünüzə diqqət 
almaq və bu həyatın qayğıları, və o gün gözlənilmədən sizə gəlib. 35 Bu 
üzündə yaşayanların hamısı bu bir tələ kimi gələcək bütün yer üzü. 36 Ona 
görə də oyaq, və siz keçmək üçün, Bəşər Oğlunun önündə dura gələcək 
bütün bu fəlakətlərdən qaçıb layiq ola bilər ki, hər zaman dua. " (Luka 21: 
29-36) 

İsa ardıcılları həmişə Onun qaytarılması ilə bağlı hadisələr və Kehanetler diqqət 
lazımdır ki, tədris Qeyd edək ki. İsa dəfələrlə belə Matta 24:42, 25:13 və digər 
kitablarda peyğəmbərlik yerinə yetirəcəklərini dünya hadisələri izləmək üçün 
davamçılarına demişdi; Mark 13: 9,33,34,35,37 və Vəhy 3: 3. İsa ardıcılları izləmək 
üçün gözləyir. 

İsa Müqəddəs Ruh "Həqiqət Ruhu" peyğəmbərlik o cümlədən bütün həqiqəti 
anlamaqda sadiq kömək edəcək ki, tədris: 

Mən hələ sizə demək çox şey var, amma indi bunlar ağlınıza sığmaz. ... 
Həqiqət Ruhu gəldiyi zaman Lakin, {Bu} sizə hər həqiqətə yol edəcək; ... Sizə 
gələcək hər şeyi izah edəcək. (Yəhya 16: 12-13) 

Müqəddəs Ruh olan və düzgün Müqəddəs Ruh rəhbərlik us peyğəmbərlik 
anlamaq kömək edir. 

Müqəddəs Kitab həmçinin öyrədir: 

Ruhu yatırmaq etməyin. Kehanetler nifrət etməyin. (1Thessalonians 5: 19-
20) 

Allah qrupların müxtəlif Kilsəsi, o cümlədən, Lakin çox Allahın Ruhu hazırda artıq 
peyğəmbərcəsinə işləyir ki, iman görünmür. Bir çox tez-tez biblical Kehanetler 
nifrət edirlər və onların müvafiq izahat (s). 

Hal-hazırda bu yer üzündə, Allah sadiq və doğru indi irəli getmək lazımdır son dəfə 
peyğəmbərlik xəbərdarlıq elan olunur əsl qulluqçuları var.  

Müqəddəs Kitab öyrədir: 



O, Öz bəndələrinə peyğəmbərlər onun gizli aşkar halda Həqiqətən Rəbb 
Allah, heç bir şey yoxdur. 8 A aslan kükrədi etdi! Kim qorxmursunuz? Rəbb 
Allah danışdı! Lakin peyğəmbərlik edə bilər? (Amos 3: 7-8). 

Buna baxmayaraq, peyğəmbərlərin Əhdi-Cədid təlimlərinə eləcə də (məsələn, 
Həvarilərin işləri 2: 17-20; Efeslilərə 4:11; 1 Korinflilərə 14), ən Allah 
qruplarının 21 əsr Kilsə inanmıram hazırda onlar pis hər hansı bir peyğəmbər 
olduğunu və son dəfə biblical peyğəmbərlik əsas elementləri yanlış anlamak.  

Bundan başqa, Allah qrupların kilsəsi bütün lakin bir Allah ən azı bir peyğəmbər bu 
gün var ki, qəbul edirsiniz (CCOG bir istisna deyil), beləliklə onlar / var idi, aydın 
peyğəmbərlik və doctrinal səhvlər tədris guya peyğəmbərlik şəxslərə dinlədik 
yalançı peyğəmbərlər. 

 

Allahın Davamlı Kilsə Philadelphian liderdir 

 

Philadelphia ən sadiq sağ qalanlar iştirak etmək istəyənlər bir Kilsə Allahın qrup 
olmaq istəyirəm: 

1. şahid kimi prioritet (: 19-20 28 Matta 24:14) Səmavi Padşahlığın 
Müjdəsini vəz edir. 

2. xüsusilə Afrika və Asiya kimi kasıb regionlarda dul və yetim (James 1:27), 
o cümlədən yoxsul qardaşları (Qalatiyalılara 2:10) dəstəkləyir.  

15-17: 3. Həqiqətən Matta 18, o cümlədən biblical idarəetmə (1 Korinflilərə 
12:28) təcrübədən. 

19-20; Vəhy 3:; 13:35; Luka 4:18; 14:13; Matta 24:14, 28 16-20: 4 elan İsa 
danışıb doctrinal, peyğəmbərlik və sevən meyvə (John 7 var : 7-13). 

5. Onlar kilsəsi olduğunu düşünənlər uzaq düşmək deyil xəbərdar etdi (1 
Timoteyə 4: 1). 

6. Son günlərdə (17-18 Həvarilərin işləri 2), arzularını qəbul, o cümlədən 
mənəvi hədiyyələr var. 

7. Vəhy 2 & 3 kilsə tarixi və cari rolu anlayır. 



8. izah və (məsələn, Daniel 11: 29-45; Matta 24) kifayət qədər yaxşı biblical 
peyğəmbərlik anlayır:: Böyük müsibət əvvəl (14-16 Vəhy 3:10, 12 15-20 
Matta 24) qaçmağa zaman bilmək (Matta 24:21).  

Yaxşı Allahın kilsəsi (Vəhy 3: 7-13) Philadelphia hissəsinin qalığını təmsil bir qrup 21-

ci əsrdə Allahın Davamlı kilsəsi var. 

İsa bir ılık iş var və tövbə və ya nəticələrinin (14-22 Vəhy 3) üz lazımdır ki, 
Laodikiyadakı xəbərdarlığını etdi. Peyğəmbərlik tərəfdən, reallıq Laodikeya kilsələr 
peyğəmbərlik anlaşılmazlıqlar bir sıra var. 

Laodikiyadakı Axır zamanda xristianların hissəsini təmsil ci ildən (onlar yeddinci 
kilsə və ya Vəhy 1-3 kilsələr qrupu təmsil) orada peyğəmbərcəsinə nə baş bütün 
görmək deyil səbəbləri və nə həqiqətən iradə lazımdır Böyük müsibətin 
başlamasına gətirib. 

Allah kilsəsinin bir hissəsi görünür Laodikeya təşkilatlar çərçivəsində, Böyük 
turbulation başlayacaq zaman bilmədən onlara mane olacaq keçirilir 
peyğəmbərlik vəzifələrin bir sıra var. 

Bu yanlış fikir On səkkiz aşağıdakılardır: 

1. Bir çox Laodikeya qruplar rəsmi öyrətmək deyil və / və ya Vəhy fəsildən 2 
& onlar bəzən Vəhy kilsə haqqında öyrətmək olsa da 3 Kilsələr ilə bağlı Kilsə 
dövrlərin ideyası inanmıram. Bir çox özlərinə edilən bir çox bəyanatlar 
gələcək peyğəmbərlik ramifications var idi ki, baxmayaraq, bir preterist 
həmin kilsə (keçmiş / historical) baxımından daha çox (məsələn, Vəhy 1:19; 
2:22; 3: 3; 3:10) . Müxtəlif qruplar müəyyən peyğəmbərlik aspektləri 
öyrətmək deyil, çünki bir çox öz problem görmürəm və Böyük müsibət 
keçmək lazımdır. 

2. Laodikeya qruplar həqiqətən yüksək prioritet olduğunu, və / və ya 
nümayiş etdirir bir şəkildə belə yoxdur, Səmavi Padşahlığın Müjdəsini hələ 
Matta 24:14 başına şahid dünyada təbliğ etmək lazımdır inanmıram onlar 
həqiqəti kifayət qədər sevgi (müqayisə et Yeremya 48:10; Məzmur 33: 4), 
belə ki, onlar, nə də real Philadelphian iş səbəb yoxdur. Yalnız 
Philadelphians bütün dünyanın gələcək sınaq zamanından müdafiə vəd kimi 
Matta 24:14 zaman Matta 24:15 başına qaçmağa yerinə və ya zaman 
Laodikiyadakı başa düşmək olmaz. 



3. A geniş yayılmış Laodikeya baxış North Ki ng Daniel 11:40 Cənubi kralı 
işgal qədər böyük çətinlik başlamaq bilməz ki, tədris edir. Bu baxımdan faktı 
bakan ki Great turbulation Yaqubun narahatlıq (Yeremya 30: 7) vaxtı 
daxildir olduğundan, ABŞ və Böyük Britaniya işğal olmaq kimi onun Anglo-
Saxon müttəfiqləri (müqayisə et Daniel 11:39) ilə başlayır. Bu dəfə 1979-cu 
onun görünüşü dəyişdi mərhum Herbert W. Armstrong, (indi. Pastor Baş 
Report-Vol. 1, zaman, № 15 təşkil edildi qrupların bəziləri, bu ardıcıl səhv 
suvaşmaq Noyabr 20, 1979). North King Daniel 11:39 güclü qalalar (s ABŞ, 
Kanada) bu aradan qaldıracaq ildən, Daniel 11:40 Cənubi kralı invading 
əvvəl, o olacaq Bu baxımdan kim keçirəcək Böyük turbulation bu başlayıb 
sonra başlayacaq zaman bilirik. 

12-13 dəqiq on və ya on bir anda müəyyən millətlərin ibarət olmalıdır: 4. 
Müxtəlif Laodikiyadakı Vəhy 17 Beast hakimiyyəti son konfiqurasiya 
inanıram. Bu "millətlər" o keçid deyil Yunan şərtləri və keçid iki gələcək 
yenidən təşkili bir zaman izah olunur ki, o cümlədən bir çox səbəblərə görə 
səhv edir. Yenidən təşkil Krallığı həmişə əvvəl sərhədləri çərçivəsində 
qalmaq deyil ki, gələcəkdə halda ola bilər. Hal-hazırda 28 üzv və bir çox 
potensial üzvü var Avropa İttifaqı, həm də final konfiqurasiya on və ya on 
bir millətləri olmalıdır ki, israr (United Kingdom kimi) bəzi üzv millətləri, itirə 
bilər baxmayaraq Müqəddəs uyğun deyil. Bundan əlavə, COG Philadelphia 
hissəsinin tarixi mövqeyi (Herbert Armstrong altında) on ibarət ola bilər 
ki, ən azı bir çox sənədlərin (Plain Truth, Good News, Sabahın Dünya, 
bukletlər, Co-işçi məktublar, Müqəddəs Yazışmalar Course)tədris on 
millətlər və / və ya (bir xalqlara qarşı) millətlərin qrupları. Sıra azaldır halda, 
on və ya on və ya millətləri olan Beast konfiqurasiya israr edənlər bəlkə 
onlar baxımından tövbə etməsəniz Böyük turbulation başlayıb ki, həyata 
deyil. 

5. Bir neçə Laodikeya qruplar aydın Daniel 11:31 və Matta 24:15 İsanın 
sözləri (onlar Daniel 9:27 Məsih yerinə inanıram edirlər) ilə əlaqələri ikinci 
yarısı olan Daniel 9:27, yanlış anlamak. Bu keçid yanlış anlamak edənlər baş 
verənlərin düzgün pre-xəbərdarlıq var, nə də böyük çətinlik başlayacaq 
zaman çox güman ki, bilmirəm. 

6. Bir və ya daha çox qruplar, həmçinin Böyük turbulation gələn il və ya ilə 
başlaya bilərsiniz ki, öyrətmək. Böyük turbulation düzgün təsdiq edilmişdir 
Daniel 9:27 və "sülh sazişi" sonra təxminən 3 ½ il qədər başlamaq deyil (və 
bu hələ baş verməyib) kimi böyük turbulation əvvəl 2019-cu başlamaq 



üçün, bu mümkün deyil. müqavilə ilin payızında təsdiq çox güman 
olduğundan (müqayisə et Levililər 23:24; 1 Korinflilərə 15:52), hətta 2019 
çox tezliklə bilər. 

7. Bəzi qruplar Daniel 12 1335, 1290, və 1260 gün düzgün şərhlər öyrətmək 
və ya Böyük turbulation başlayacaq zaman başa deyil ki, (ən COG 
qruplarının) hissələri ilə digər problemləri var. 

8. Ən Laodikeya qrupları Habakkuk 2 anlamaq üçün uğursuz: 2-8 və düzgün 
ABŞ və Böyük Britaniya üçün xəbərdarlıq olduğunu əldə deyil. Bir qrup 
vəfanı, amma nə daxili siyasət və onun yüksələn liderlərindən biri görünür, 
çünki off dəstək verdi. ABŞ borc yüksələn vaxt bomba 'olduğuna işarə 
olmalıdır ki, bir şey və Habakkuk 2: 2-8 Bu yaradır ki, biblical təhlükə 
göstərir. Bu elan edilməli və CCOG biz bunu edirik. 6 Böyük müsibətin 
başlamasına ilə bağlıdır, və Yusifin tayfalarının borclu nəslindən qarşı hücum 
səbəblərindən biridir: Bir çox Habakkuk 2 ki, dərk etmirlər.  

9. Ən Laodikeya qrupları müxtəlif "İlyas heresies. Var Çünki bu, onlar final 
İlyas tanımaq mümkün deyil. Bəzi o 16 yanvar 1986-ci ildən ölü olmuşdur ki, 
baxmayaraq, o, Herbert Armstronq olmalıdır edirəm ki, ölüm son İlyas 
barədə yazılı görə onu disqualifies (əsrlər Mystery. 1985, səh. 349). 12-13: 
Bəzi ya heç bir İlyas gəlib və ya o Mark 9 mövzuyla əlaqədar İsanın 
təlimlərinə ziddir kilsə və fərdi olduğunu var olduğunu düşünürəm.  

30-39, Matta 24: 9, 22, və Vəhy 12: 14-17 10 Bir çox Laodikeya qruplar 
Daniel 7:25, 11 gəlmək fərqli təqib (və digər məsələləri) anlamazlar.  Təqib 
peyğəmbərlik dalğa ilkin Philadelphians əsasən, (və onlara) xit zaman, 
Laodikiyadakı Böyük turbulation başlamaq haqqında sübut kimi zülmü 
görmək olmaz. Allahın köhnə Radio Kilsə (yalançı qardaşlar çəkinin 
görmək yaxşı xəbər, yanvar 1960) xüsusi Daniel 11 təqib kitab tətbiq: 32-35 
son dəfə Philadelphian kilsə cari CCOG kimi. 

11.Laodikeya qrupların  sayı (: 14-16 öyrədir Vəhy 12 nə baxmayaraq) 
qaçmaq üçün təhlükəsizlik fiziki yer olduğunu öyrətmək deyil. Belə ki, 
görünüşü tutaraq bu böyük məşəqqətdən başlamaq üçün yalnız əvvəl bir 
doğru qaçmağa meylli deyil. 

12. 1-3 öyrədir: Ən "müstəqil" Laodikiyadakı onlar Sefanya 2 baxmayaraq 
qaçmağa vaxt əvvəl "birlikdə toplamaq" lazımdır ki, inanmıram. Beləliklə, bir 



qrup hissəsi deyil zaman onlar birlikdə qaçmağa meylli olacaq ehtimal deyil 
yalnız əvvəl Böyük müsibət (müqayisə et Vəhy 12: 14-17) başlaması yoxdur. 

13. Ən azı bir Laodikeya qrup səhvən North King Daniel 11:40 Cənubi kralı 
işgal sonra Daniel 11:31 of baxımsızlıq və iyrənc baş verir ki, hesab edir.Bu 
yol olmayacaq-ci ildən Böyük turbulation (15,21 bax Matta 24) başlayacaq 
zaman bu vəzifədə saxlamaq edənlər başa düşmək olmaz.  

14 Bir çox Dəccal / saxta peyğəmbər deyil dənizinin Beast edir Laodikeya 
qruplar Allahın məbədi (3-4 2 Saloniklilərə 2) oturur günahın insan 
öyrədir. Lakin, bu dənizinin bu Beast, Şimali final King (35-36 Daniel 11) 
təşkil edir. Bu zaman Belə ki, yanlış mövqe saxlamaq edənlər onun 
peyğəmbərlik ramifications anlamaq olmaz. "Mahvolma oğlu" şəxsiyyəti son 
dəfə anlamaq üçün vacibdir. 

15. Bir neçə Laodikeya qrupları Yerusəlimdə yəhudi məbəd İsa yekunları 
əvvəl yenidən inşa ediləcək ki, öyrətmək. Bu lazım deyil uzaqdan mümkün 
olsa da (Əhdi-Cədid "Allahın məbədi" a xristian deyil, müasir yəhudi, yer ilə 
var). Bir neçə bəzən öyrətmək kimi bu baş verməyəcək, çünki Böyük 
turbulation başlayacaq zaman, bu vəzifədə saxlamaq edənlər başa düşmək 
olmaz. 

16. Ən azı bir Laodikeya qrup Vəhy 17:12 on hökmdarları əsasən Avropa 
enerji olan fərqli olaraq dünyada on regionlarda məsul olmaq üçün ki, 
öyrədir. Bunun üzərinə israr Great turbulation başlayır zaman belə bir qrup 
bəlkə anlaya bilmədim ki, demək olardı. 

17. Ən 1-10 Avropa deyil: azı bir Laodikeya qrup Vəhy 13 Beast 
öyrədir. Beast güc Avropa (müqayisə et Daniel 9: 26-27) ortaya ildən Böyük 
turbulation başlamaq haqqında zaman, bu başa düşmürəm edənlər dərk 
edəcək. 

18. Böyük Ən azı bir və ya daha böyük Laodikeya qrupların iki müsibət 
əvvəlinə aid Daniel 11 ardıcıllıqla ilk ayə Daniel 11:40 olduğunu 
öyrətmək.Bunun əvəzinə onlar da Yaqubun narahatlıq zaman başlaması ilə 
uyğundur Daniel 11:31, sonra Daniel 11:39, ilə başlayır öyrətmək lazımdır 
(Yeremya 30: 7). Böyük turbulation başlayacaq zaman Daniel 11:40 
vəzifəsinə keçirilməsi edənlər başa düşmək olmaz. 



Və daha çox var. Böyük turbulation başlayacaq zaman, yalnız dərk etmək üçün 
yuxarıda bal bir və ya daha çox anlaşılmazlıq edir. Yalnız Allahın DavamlıKilsə 
olmuşdur bu məsələlər bütün (2 Timoteyə 2:15) "haqlı olaraq, həqiqət kəlamını 
bölünməsi". 

Onlar (nə baxmayaraq edə bilər iddia) həqiqətən Philadelphian deyil Daniel 11 
peyğəmbərlik ardıcıllıqla və ətraflı başa düşmürəm və ya onlar İsa Matta kimi 
yerlərdə tədris nə ilə bağlamaq necə ci ildən kədərli reallıq, ən Kilsə Allahın 
qruplar 15-20 və bu səbəbdən gələn Böyük müsibət (Matta 24 qorunmaq üçün 
getmək olmaz: 21-22 onlar Matta 24 İsanın təlimatlara uyğun qaçmağa lazımdır 
zaman, çünki bu və digər peyğəmbərlik anlaşılmazlıqlar 24. bu qruplar dərk 
edəcək ). 

Üzərimizə düşən bu səs əbəs və lovğa deyə mənə digər qruplar Allah liderləri uzun 
müddət yüksək səviyyədə Kilsə xüsusi nə Allahın davam kilsəsiöyrətmək ki, o xal 
hər məni (Bob Thiel) demişəm ki edək bu xal, hətta öz qrupları öyrətmək nə 
fərqlənir, o cümlədən doğru deyil. Amma təşkilati (və həqiqətən biblical deyil) 
səbəblərdən, onların qrupları açıq onlara öyrətmək deyil.  

İsa (Matta 24:21) «Böyük müsibət bu zamana qədər dünya əvvəlindən olmamışdır 
kimi olacaq, yox, nə də heç olacaq" xəbərdarlığını etdi. İsa ondan Philadelphian 
xristianlar qorunması (7-10 Vəhy 3) söz verib. Digər xristianlar eyni vəd almadı. 

Bir güzəşt nazirlik çox çox etibar edənlər (Yezekel 34: 7-10) onlara kitab uyğun 
həqiqətən deyil peyğəmbərlik öyrətmək həyata keçirmək lazımdır ki, fəsildən 2 & 
3 Vəhy 21 Luke İsanın sözlərinə görə, yalnız nisbətən az xristianlar bütün dünya 
(14-17 bax Vəhy 12) üzərinə gələcək sınaq zamanından müdafiə 
olunacaq. Nazirliyin həqiqətən sadiq qulaq deyil edənlər də taleyi (11-16 müqayisə 
et Efeslilərə 4) bölüşəcəklər. 

Həqiqətən Allah Davamlı kilsəsi Biz: 

"Da peyğəmbərlik daha əmin söz var; ye ye gün sübh qədər, bir qaranlıq 
yerdə parlayır bir işıq yanına aldırmaq və gün ulduzu ürəklərinizdə ortaya 
"(2 Peter 1:19, KJV) ki, yaxşı tapşırdığım. 

O, həmçinin Müqəddəs Kitab həmçinin onlar müdafiə olmayacaq Allahın kilsəsi 
son dəfə Philadelphian sağ qalanlar iştirak etmək lazım deyil ki, hesab edirəm 
müstəqil xəbərdarlıq edir ki, qeyd etmək lazımdır (bax Sefanya 2: 1-3). Əhdi-Cədid 
xristianlar həqiqətən kilsə hissəsi olmalıdır ki, aydındır (Efeslilərə 4: 11-16; 



müqayisə et 1 Korinflilərə 4:17; 10: 32-33) sonuna yaxın almaq -Xüsusilə kimi 
(İbranilərə 10:24 -25; müqayisə et Sefanya 2: 1-3). 

Laodikeya qruplar və / və ya fiziki İsa Vəhy 3:19 in onları çağırır kimi tövbə 
etməsəniz, onlar bəlkə Great turbulation (Matta 24:15 (Matta 24:21) başlayacaq, 
nə də ki, start əvvəl qaçmağa biləcəklər izlə deyil -20). 

Onların peyğəmbərlik fikir çox aspektləri üçün Müqəddəs yuxarıda (olub son və ya 
daha) yersiz ənənə etibar COG qrupları onlar "peyğəmbərlik əmin sözü" yoxdur ki, 
çox gec öyrənmək üçün gedir (2 Peter 1:19, KJV) . 

(14-16 Vəhy 3), lakin O, həmçinin onlar ki, əziyyət ki, onlar düşünmürdüm, çünki 
onlar üçün lazım olan öyrətdi: İsa bir çox sahələrdə (17-19 Vəhy 3) dəyişdirmək 
üçün lazım olan Laodikiyadakı bildirib . 

Digər COG qruplar bu kitabça daxil keçmişdir deyil ki, Müqəddəs var ki, daha çox 
peyğəmbərlik və digər fərqlər də var. Reallıq ki, işin final mərhələsi sağ vurğu, 
kifayət qədər yüksək bağlı Müqəddəs keçirilməsi Philadelphian sevgi təcrübə, 
həqiqətən İsa tədris olunan bütün tədris və Allahın Ruhu ikiqat hissəsinə məsh bir 
məhəl olmadan (xatırladan Elişa 2 Kings 2: 9-13) CCOG üst insan lider kimi 
peyğəmbərlik xəbərdarlıq ignore COG qruplar öz xətər belə edirlər idi. 

Bəzi endirim peyğəmbərlik əhəmiyyəti baxmayaraq, Apostol Paul tədris nə 
görürsünüz: 

Və indi yuxudan ayılmaq vaxtıdır ki, vaxt bilmədən bunu; İndi bizim xilasımız 
iman etdiyimiz vaxtda olduğundan daha yaxındır. gecə qədər sərf 
olunur 12 gün əl edir. Buna görə qaranlığın əməllərini üzərimizdən ataq və 
nurun silahlarına bürünək bildirin. 13 Bizi pozğunluğuna və şəhvət deyil, fitnə 
və həsəd deyil, əyyaşlıq və sərxoşluğa, gün kimi, düzgün gəzmək 
edək. 14 Əksinə, Rəbb İsa Məsihə bürünün və ehtiraslar yerinə yetirmək 
üçün, əti üçün nəzərdə. (Romalılara 13: 11-14) 

Biz Paul yazırdı ki, zaman daha artıq sona çox yaxın deyil? Paul də həqiqi 
məsihçilər İsanın qayıtmaq zaman təxminən bilmirəm başqaları kimi olmaq deyil 
ki, tədris (1 Saloniklilərə 5: 4). 

Həvari Peter yazırdı: 

Bütün bunlar həll olunacaq ildən Buna görə, yanğın olan axtarır və olan 
göylər ləğv olunacaq, çünki Allahın günü gəlməzdən tələsən müqəddəs 



davranış və möminliyin, 12 nəfərin nə şəkildə olmalısınız, və elementləri 
alovlu istilik ilə əridir edəcək? 13 Amma biz Allahın vədinə əsasən yeni göylər 
və saleh dwells olan yeni yeri gözləyirik. (2 Peter 3: 11-13) 

Düzgün peyğəmbərlik hadisələrə diqqət yalnız bir İsa (Luka 21:36;) üçün hazır 
olmaq üçün kömək edir, həm də dəyişmək üçün kifayət qədər həyatını 
araşdırmağa xristianlar almaq üçün reflective həyata nəzərdə tutulur onlar 
(müqayisə et Romalılar 13 : 11-14; 2 Peter 3: 10-13). Siz dünya hadisələri seyr 
olmamalıdır kimi düzgün Müqəddəs peyğəmbərlik işığında izah?  

Müxtəlif Laodikeya qrupları düzgün son dəfə peyğəmbərlik başa düşmürəm ki, 
onlar olmalıdır (bax Matta 24: 15-21; Vəhy 12: 14-17) qaçan onların üzvlərinə 
qatqı təmin edəcək. 

Laodikiyadakı Böyük müsibət haqqında yanlış fikir, bu müdafiə vəd deyil, və olacaq 
(Sart ilə yanaşı, və yəqin Vəhy 2:22 başına Thyatira bəzi) Böyük müsibət getmək və 
ölüm tabe olmalıdır və təqib (Daniel 7: 25b; Vəhy 12:17). 

Həqiqətən əsas end-time biblical Kehanetler başa düşmürəm edənlər Aldanmayın.  

Çox Allah davam Kilsə iddia COG qrupların puanları 
kimi hesab edir ki, görünür baxmayaraq, peyğəmbərlik reallıq biz unikal edir. Biz 
Philadelphia mantiya (Vəhy 3: 7-13; 2 Kings 2:13) malik yoxdur və həqiqətən haqq 
(1 Timoteyə 3:15) üçün seçilir. Matta 24:14 yerinə yetirilməsi istiqamətində iş isə: 
Biz (4 Məzmur 33 per həqiqət edilməlidir) iş final mərhələsi aparıcı olunur. 

 

5. Xülasə doğru Kilsə müəyyən sübutların, ipuçları, və yazı 
lövhələri  

 

Yenə burada siyahısı əsl xristian kilsəsi Allahın həqiqi Kilsə olmalıdır ki, nümayiş 18 
dəlillər, əlamətləri, və ipuçları edir. 

1. beləliklə Bible (3-9 cf. Matthew 15) qarşıyıq təlimlər əlavə etməyib 
kişilərin ənənələri yuxarıda Allahın sözü qoyur və. 

2. biblical adı "Allahın kilsəsi" (məsələn, 20:28) istifadə edir.  



3. (27-32 məsələn, 5 Həvarilərin işləri) belə təqib təhdid altında, orijinal 
iman (Yəhuda 3) ciddi contends. 

4. Tarix boyu onun biblical təlimlər İzlər (cf. 1 Yəhya 2: 6).  

(; Matthew 26:18 5 Levililər 23) 5. Nisanın 14-də Pasxa saxlayır. 

6. Apostol John bax vaxtdan Müqəddəs bir hissəsi olan kitablar məlum 
olub 2 Timoteyə 3: 16-17; Vəhy 1: 9-19; 22: 18-19). 

7. Allah haqqında həqiqəti öyrədir (Romalılara 1:20; Koloslulara 2: 9).  

8. öyrədir və Allahın sevən qanunları saxlayır (1 Yəhya 2: 4). 

9. Bu dünyada (; Luka 3:14 Yəhya 18:36) bedensel müharibə iştirak qarşı 
çıxır. 

10. təqib olmuşdur, lakin təqibçi (Yəhya 15: 20-21) var. 

11. ruhani paltar və ya binaların (29-30 müqayisə et Qanunun təkrarı 12) 
baxımından paganism zahiri zinət qəbul edilməmişdir.  

12. Full Gospel (: 19-20 28 Matta 24:14) təbliğ edir. 

13. (; Romalılara 11:15; Luka 12:32 bax Vəhy 14: 1-9) bir "kiçik sürü" edir. 

14. Çox aparıcı şəhərlərində (İbranilərə 13:14) və Vəhy 2 & 3 yeddi kilsə 
vasitəsilə fiziki yeri izləri. 

15. biblical Sabbath əlaməti var (Çıxış 31:13; İbranilərə 4: 9). 

Müqəddəs Gün vasitəsilə təsvir 16. İsa Məsih vasitəsilə xilas Allahın planı 
anlayır (1 Korinflilərə 5: 7-8; 1:18 James) 

17. bütpərəst bayram (: 20-22 1 Corinthians 10) müşahidəsi qarşı öyrədir. 

18. end-time Fənər Rum Babylon ilə align deyil (Vəhy 13: 4-10; 18: 4). 

Yalnız bir Kilsə Allahın qrup bütün bu meyarlara cavab bilər. Əsl xristian kilsəsi, 
Allah hesab edir ki, Müqəddəs hesab Allahın təbiət və plan anlayır, Allahın 
çalışır. Bu, həqiqətən Yunan-Roma kilsə və off-tumurcuqları deyilə bilməz. 



Kilsə of God, İsa Məsihin həqiqi hakimiyyəti altında insan olan mükəmməl 
deyil. Yeni Əhdi kilsə problemlər (həmçinin fəsil 3), eləcə də Allahın kilsəsi (Vəhy 2-
3) bütün Eras var idi. 

Müqəddəs Yazı Allahdan və sonunda zamanı Məsih professing Allah qrupların 
qeyri-kilsəsi müxtəlif Kilsə olacaq ki, aydındır. 

İsanın sözlərinə əsasən, sonunda vaxt fərqli xüsusiyyətləri keçirmək Allahın Kilsələr 
olacaq. , Sardisian (Vəhy 3: 1-6), eləcə də müxtəlif Laodikiyadakı (Vəhy 3: 14-22) 
İsa tənqidləri və mühakimǝlǝr Thyatiran (18-29 Vəhy 2) olanlar üçün var. Beləliklə, 
həmin kateqoriyalar qruplar həqiqətən ən sadiq xristian kilsəsinin bir hissəsi 
olmaq istəyən hər hansı ideal görünür deyil. 

Axır zamanda İsa qiymətləndirir və qınayırıq deyil ki, Allah yalnız kilsəsi "bir az 
güc," Philadelphia Kilsə (7-13 Vəhy 3) biridir. Bu onlar zərər hissləri onların tacı 
başa imkan verməyəcək başqaları (Vəhy 3:11) tərəfindən təhqir olanlar, lakin 
əvəzinə onlar Allahın işini dəstəkləyəcək. 

Belə ki, istəyənlər Allah qrupunun kilsəsi ilə olmaq istəyirəm Philadelphia ən sadiq 
qalığı hissəsi olmaq: 

1. şahid kimi prioritet (: 19-20 28 Matta 24:14) Səmavi Padşahlığın 
Müjdəsini vəz edir. 

2. xüsusilə Afrika və Asiya kimi yerlərdə dul və yetim (James 1:27), o 
cümlədən yoxsul qardaşları (Qalatiyalılara 2:10) dəstəkləyir.  

15-17: 3. Həqiqətən Matta 18, o cümlədən biblical idarəetmə (1 Korinflilərə 
12:28) təcrübədən. 

19-20; Vəhy 3:; 13:35; Luka 4:18; 14:13; Matta 24:14, 28 16-20: 4 elan İsa 
danışıb doctrinal, peyğəmbərlik və sevən meyvə (John 7 var : 7-13). 

5. Onlar kilsəsi olduğunu düşünənlər uzaq düşmək deyil xəbərdar etdi (1 
Timoteyə 4: 1). 

6. Son günlərdə (17-18 Həvarilərin işləri 2), arzularını qəbul, o cümlədən 
mənəvi hədiyyələr var. 

7. Vəhy 2 & 3 kilsə tarixi və cari rolu anlayır. 



8. izah və (məsələn, Daniel 11: 29-45; Matta 24) kifayət qədər yaxşı biblical 
peyğəmbərlik anlayır:: Böyük müsibət əvvəl (14-16 Vəhy 3:10, 12 15-20 
Matta 24) qaçmağa zaman bilmək (Matta 24:21).  

Yaxşı Allahın kilsəsi (Vəhy 3: 7-13) Philadelphia hissəsinin qalığını təmsil bir qrup 21-

ci əsrdə Allahın Davamlı kilsəsi var. 

Allahın Davamlı Kilsə biz rəsmən bütün yuxarıda kim xəbərdar yalnız mütəşəkkil 
kilsə edir. Çekici səbəb bizə hissəsi biz mükəmməl olduğunu deyil olmaq istəyirəm, 
lakin biz Müqəddəs İsanın erkən davamçıları inancları və təcrübələri uyğun 
öyrətmək ki. 

Ən kilsə bir həqiqət var, lakin başqa heç biri (1 Timoteyə 3:15) "Həqiqət sütun və 
torpaq" görünür. Şeytan, bu yaş (2 Korinflilərə 4: 4) tanrısı deyil, şeytan kimi 
görünür, lakin bir çox (2 Korinflilərə 11: 13-14) işıq mələyi kimi. Bütün dünyanı (4-5 
Matta 24) aldadaraq, onu həyata olmadan, hələ - İsa Məsih olduğunu elan Onun 
adı gəlmək ki, bir çox bildirib. 

Belə ki, dəlillər, ipuçları və əlamətləri bilmək indi ki, siz köhnə Bereans və kim kimi 
olacaq "bütün hazırlıq ilə sözü qəbul və bunlar belə olub-olmadığını tapmaq üçün 
gündəlik ayələr axtarış. Buna görə də onların bir çoxu (11-12 Həvarilərin işləri 17) 
"iman? 

Müqəddəs Kitab deyir Qeyd: 

... Həlimliklə canlarınızı xilas etməyə qadir olan implantasiya söz 
alır. . Amma özünüzü aldatmayın, kəlamın icraçısı və yalnız eşidənlər 
olmaqhər sözü eşidən və icraçısı, əgər 23, o bir güzgü onun təbii üz müşahidə 
bir adama bənzəyir 24 özünü müşahidə üçün gedir üz və dərhal 25. o adam nə 
cür unudur lakin o, azadlıq kamil qanununa diqqətlə baxır və bu davam edir 
və bir unutqan eşidən deyil, iş icraçısı, bu bir o nə xeyir-dua edən .(Yaqub 1: 
21-25) 

Siz özünüzü aldadaraq, yalnız eşidən və Allahın Davamlı kilsəsi dəstək 
və ya olmalıdır həyata biblically nə olacaq? 

Biz bütün İsa (19-20 Matta 28) əmr bir (Matta 24:14) şahid, habelə öyrətmək kimi 
dünyaya Səmavi Padşahlığın Müjdəsini vəz davam 
kimi Allahın Davamlıkilsəsi dəstək arzu edirsiniz? 

 



Əgər doğru xristian kilsə həqiqətən hissəsi olmaq üçün hazır edirsiniz?  

 
 

Allahın kilsəsi davam 

 

Allah Davamlı kilsəsinin ABŞ ofis yerləşir: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 

93433 US. 

 

Biz bütün dünyada və bütün yaşadığı qitələrdə tərəfdarları (Antarktida istisna olmaqla, 

bütün qitələri,) var. 

 

Allah səhifə İnformasiya davam Kilsə 

 

CCOG.ORG Allah Davamlı kilsəsi üçün əsas haqqinda. 

CCOG.ASIA Çox Asiya dil ilə, veb Asiya mərkəzli. 

CCOG.IN bir Indian dil ilə, veb Hindistan mərkəzli. 

CCOG.EU Çox Avropa dillərində ilə veb Avropa mərkəzli. 

CCOG.NZ Yeni Zelandiya istiqamətində ünvanlı veb. 

CCOGCANADA.CA Veb səhifə Kanada istiqamətində ünvanlı. 

CDLIDD.ES Bu tamamilə İspan dili haqqinda. 

PNIND.PH bəzi taqaloq dili ilə, veb Filippin mərkəzli. 

 

radio və YouTube Video Kanallar 



 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Bible xəbər peyğəmbərlik online radio. 

Bible News Prophecy kanal. YouTube vəz şəbəkələri. 

CCOGAfrica kanal. Afrika YouTube video messages. 

CDLIDDsermones kanal. Ispan YouTube sermons. 

ContinuingCOG kanal. YouTube video sermons. 

 

Xəbərlər və Tarix saytları 

 

KILSƏHISTORYBOOK.COM Kilsə tarixi haqqinda. 

COGWRITER.COM xəbər, tarixi və peyğəmbərlik haqqinda. 

 

Roman katolik, Şərq ortodoksu, protestant, Mormons, Yehovanın Şahidləri, Allah 
xristianların kilsəsi və onlar hesab edirlər ki, başqaları və ya ən azı bir hissəsi, əsl 
xristian kilsəsi var. 
 
Xristianlıq bəzi bağlantısı tələb qruplar və təqaüdləri minlərlə var. 21-ci əsrdə, ən 
sadiq olan qrup? 
 
kilsə tarixi və kilsə meyvə haqqında müəyyən faktları ilə yanaşı Bible (Matta 7: 16-
20) Bu cavab yardım üçün dəlillər, ipuçları və əlamətləri var. Bu kitab bu barədə 
faydalı məlumat vermək üçün tarixi faktları ilə kitab əlaqələndirir. 
 
Vəhy Kitab ikinci və üçüncü fəsil yeddi kilsə İsa Məsihin mesaj ehtiva edir. Bir çox 
bu kilsə (İsa Məsihin qaytarılması qədər aktları 2 Əllinci Günü) bütün kilsə yaş 
ərzində kilsə təmsil inanıram. 
 
 
 



 
 
 
 

 
Qədim Philadelphia qalıqları 

 

21-ci əsrdə, İsanın sözlərinə görə ən sadiq Allahın kilsəsi (7-13 Vəhy 3) 

Philadelphia hissəsinin qalıq olacaq. 

 

Kim doğru Christian kilsəsinin Philadelphia hissəsinin ən sadiq qalığını təmsil? 

 

Siz həqiqət Allah-ruhlandırmış sevgi və həqiqətən Müqəddəs iman əgər, siz tapa 

bilərsiniz: köhnə Bereans kimi olmaq istəyən varsa (10-12 Həvarilərin işləri 17). (; 

Vəhy 3 22-25: 7-13 James 1) icraçısı deyil, sözün yalnız bir eşidən olmaq istəyən 

varsa, bəlkə Philadelphia sadiq mübarək hissəsi ola bilər. 


