
Non dago egiazko Eliza 

Gaur? 
 

 

18 froga, Arrastoak, eta seinaleak egiazkoa identifikatzeko vs. faltsua Christian 
eliza. 
 

gehiago 7 froga, Arrastoak, eta seinaleak Laodicean elizak identifikatzen 
laguntzeko. 
 

 

Jesus esan bere eliza hori jarraituko luke 

(Mateo 16:18) 



Non dago egiazko Eliza 

Gaur? 
 

 

18 froga, Arrastoak, eta seinaleak egiazkoa identifikatzeko vs. faltsua Christian 
eliza. 
 

gehiago 7 froga, Arrastoak, eta seinaleak Laodicean elizak identifikatzen 
laguntzeko. 
 

Bob Thiel, Ph.D. 
 

Informazio Hemen izan ingelera material itzulia ahalik eta askok (Mateo 24:14 
iristeko, 28:. 19-20 itzultzaile ibili behar bezala itzuli diren arren, normalean ez 
dira Etengabeko Jainkoaren Elizaren kide geroztik, ulertzen ez dagoela informazio 
okerrak batzuk izan daiteke. zerbait ez dirudi eskubidea edo argi, kontsultatu 
jatorrizko ingelesezko iturburu, at www.ccog.org. 
 
Copyright © 2014, 2016 Nazareteko Liburuak arabera. ISBN 978-1-940482-05-7 
edizioa 2.0. Liburua Etengabeko Jainkoaren eta oinordekoa, korporazio inorena 
Elizaren ekoiztu. 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA. 
 
Azal: Nahi Jesusen benetako eliza izan kanpandegietatik edo erabilera obeliskoak? 
Argazki guztiak Joyce Thiel, Westminster Abby ezik, bertan jabari publikoko zen 
moduan. 
 
Jesus esan hilobira ez luke bere eliza aurka nagusi. Ba al dakizu non eliza hori da 
gaur egun? 
 
Ziur zaude? Are you benetako "duenarentzat" kristau izateko prest eta ez 
besterik ençule? Ezin egiazko kristau eliza buruzko egia kudeatzeko duzu? 
 

http://www.ccog.org/


Ezin talde txiki eta maligned bat onena ordezkatzen egiazko Eliza gaur egun? 
 
Hala ere "contend earnestly fedea behin saindu entregatuko da" prest izango 
duzu edo litzateke falsificado bat nahiago duzu? Baldin zure emozioak 
oinarritzea edo Jainkoaren hitza erabakitzeko? 
 
Egingo benetan uste duzu Bibliaren irizpideak? Ez horrek frogak, seinaleak, eta 
Arrastoak identifikatzeko egiazko eta Etengabeko Jainkoaren Eliza ezagutzen 
duzu? 
 
 
 
 
 

EDUKIAK 
 

1. Zein Eliza litzaizuke Jarraitu? 
 
2. Errotuluak True eliza identifikatzea 
 
3. Zer gertatu Itun berria aldiz zehar? 
 
4. Zein Jainkoaren Eliza Faithful gehienek da? 
 
5. Probak, aztarnak, eta Signs laburpenetik True eliza 
identifikatzea 
 
CCOG webgune eta informazio gehiago 
 
 
 
1. Zein Eliza litzaizuke Jarraitu? 

Elizak Milaka eta milaka milioi pertsonak 



Talde milaka Kristoren eliza zati izan aldarrikatzen duten doktrina-ezberdintasun 
handiak daude. Horietako asko ez dira serio batasun ecumenical buruz hitz 
egiten. Bi milioi pertsona dira uste elizak horiek zati izateko. Eliza masiboa egiazko 
kristau eliza da? 

Izan One, harrigarria, baina egia da, pertsona gehienek badirudi hori guztia 
erreklamatu kristau elizak beren sinesmenak eta doktrina lortu Bibliako 
bereganatzeko arren, errealitatea da Christian izan aldarrikatzen duten ia eliza 
guztiek hori askotan ez-bibliako eta fidatu beren sinesmen jentil tradizioak!  

None Ia Bibliako egiak osoa emango bezala, maiz beren comforting tradizioak, 
kultura, eta / edo gizartearen aurka doa. 

Ezin benetan identifikatzeko zu, egiazko kristau eliza? 

Ba al dago froga erraz elizak faltsuak ezabatzea lagundu nahi? Zara zure burua eta 
bihotza ireki horien froga, seinaleak, eta Arrastoak ezagutzeko prest bada, 
erantzuna agerian geratuko da, eta ulertzen zergatik kritikoa da, non benetako 
kristau eliza da gaur egun ezagutzen den eta izango duzu zergatik den araldiko 
izan behar dugu Jainkoaren plan puntu honetan jarduteko. 

Ezagutu zer Biblia irakasten eta jakin yourself. Ongi zure Jainkoaren benetako eliza 
bidaia den. 

Jesus irakasten duten bere Eliza jarraituko luke 

Jesus irakasten Bere eliza hori adin honen amaiera arte jarraituko luke:  

... Nire eliza eraikiko dut, eta Hades ateak ez hari garaithuren. (Mateo 16:18, New 
King James Version Besterik adierazi ezean zehar) 

... Nire eliza eraikiko dut, eta netherworld du ateak ez hari 
garaithuren. (Mateo 16:18, New American Biblia, jarri US Katolikoaren 
Apezpikuen Konferentziako arabera) 

"Autoritate guztiak izan ditu Me eman zeruan eta lurrean. Beraz, eta nazio 
guztien dizipulu egin, bataiatzen horiek Aitaren eta Semearen eta Espiritu 
Santuaren, 20 horiek irakasteko gauza guztiak, duten I agindu, eta huná, ni 
çuequin naiz bethiere munduaren azkena arte ». (Mateo 28: 18- 20) 

Heriotza ere ez (Hades / netherworld du) ezta denbora (adin honen amaieran) 
egingo egiazko kristau eliza aurka nagusi. Jesusen irakaspenak ez dagoela frogatu 
talde bat (edo talde anitz) elizaren osoan zehar adin egiazko eliza osatzen duen 



izan behar. Eliza honek Jesus manatu (Mateo 28: 19-20) guztiak erakutsiko omen 
Aitak deitu litzateke dutenei (John 6:44) mundu osoan zehar.  

Jesus ere egiazko kristau elizaren historiari buruz irakatsi, aldez aurretik. Hau egin 
zuen mezuak eman elizak zuen 2. eta 3. Apokalipsi liburuko kapituluakere. 

Biblia, erlijio-idazkiak, eta historia laikoa hasieran apostolikoa eta leiala post-
apostolikoa elizan zer sinetsi, egiazko Eliza hori benetako hautagai bakarra, eliza 
adina zehar erakutsi ahal bada, nor bera irakaspen eta praktika horiek mantendu 
dutenak izango litzateke (cf. . Jude 3). 
Geroztik eliza adina ez da amaitu, Jesus ez du oraindik itzuli zelarik, egiazko Eliza 
existitu behar. Baina non? 

Izan ere, ez dagoela asko apostata izan dira, aukerak bi bakarrik Kristoren 
the 21an mendean benetako eliza daude benetan arren: bai da oso greko-
erromatarren eragina talde elizak bat edo gehiago, edo eliza edo talde bat da 
elizak batzuk beste, gehiago benetan apostolu eta bibliako, iturria (cf. Apokalipsia 
2, 3, eta 17). 
Uste Biblia garenon, ez dago beste aukera. Benetako hautagai bakarra (s) egiazko 
eliza dagoen talde bat edo gehiago dutenek oraindik irakaspenak eta praktika 
bera dute gaur goiz apostolikoa elizan benetan egin zuen bezala izango litzateke.  

Biblia irakasten Things guztiak frogatzeko 

Askok ez dute arretaz kontuan zer eliza joaten dira. Askok uste dute jendetza 
ecumenical eta sinesmenen arteko dagoela erlijio guztiak leku berera eramango 
erreklamazioak. Hala ere, Jesusek irakatsi ikuspegi zabala ( "modu erraza") duten 
suntsipen bidea zen, eta gutxi batzuk besterik eskatzaile batek adin honetan 
(Mateo 7: 13-14, KJV) ere bide zuzen eta estua aurkituko litzateke. 

Baldin zure elizaren benetako kristau bat den ala ez frogatzeko traba duzu?  

Jende gehienak onartu du erlijioa menderatzaileak beren familia edo tokiko 
kultura onartzen edozein dela ere. Batzuk, ordea, bere bizitzan aldaketak egin 
ditu. Aldaketa batzuk dira emozioa, batzuk erosotasunerako, eta zenbait doktrina 
oinarrituta. Zenbait eliza bat non eroso sentitzen dute jaso. Beste batzuk 
hautatzeko bere hurbiltasuna, gazteria eta / edo beste gizarte-programak 
oinarrituta, edo nolabait karrera aurrera ezin delako. 

Zer egin behar duzu? 

Apostolu Paul idatzi zuen (protestanteak eta katolikoak onartutako itzulpenak 
Itun Berriaren arabera): 

Gauza guztiak frogatzeko; eutsi azkar horrek hori ona da. (1 Tesalonikarrei 
5:21, KJV) 



Baina gauza guztiak frogatzeko; eutsi azkar horrek hori ona da. (1 
Tesalonikarrei 5:21, Douay-Rheims Bible-DRB) 

Eta ez dira conforma mundu huni, baina izango du zure adimenduaren 
arramberritzez eraldatu, zer Jainkoaren borondate ona eta onargarria eta 
perfektua dela duzula frogatu daiteke. (Erromatarrek 12: 2, NKJV) 

Eta ez conforma mundu huni behar da; baina zure gogoan berritasun 
eraberritu, zer ona du, eta onargarria, eta Jainkoaren borondatea perfektua 
da duzula frogatu daiteke. (Erromatarrek 12: 2, DRB) 

Izan frogatu duzu non egiazko kristau eliza da gaur egun? Uste duzu izan 
dezakezu, benetan erabiltzen duzun Biblia egunero erabiltzen irizpideak?  

Noiz Eliza Start du? 

Non eliza gaur da ideia hobea lortzeko, ideia ona da, non hasi zen ikustea izango 
litzateke. Matthew 16:18, Jesus esan bere eliza "rock honetako" eraikitzeko 
eskatu zion (berak zentzua, Acts 4: 10-11: 1 Corinthians 10: 4) eta Espiritu Santua 
(John 16 bidal litzateke: 7; cf. John 14:26). Noiz hasi zen hau? 

Berrogeita egun ondoren berpiztu zen hasi zen. 

Christian eliza Mendekoste c egunean hasi zen. 31 AD, hau da, Espiritu Santua 
bidali zuten. Iragarki nola Jainkoaren eliza hasi zen buruz Eginak liburuan bigarren 
kapituluan honako hau: 

Mendekoste eguna bethe izan zenean, guztiak gogo batez ziren leku batean 
... 4 Eta bethe citecen guciac Spiritu sainduaz, eta beste hizkuntzak hitz 
egiten hasi, bakoitza Espirituak emaiten cerauen beçala. (Acts 2: 1,4) 

Baina Peter, zutik hamaika batera, ahotsa jaso eta esan zien, 

"Judeako Men eta Jerusalemen bizi diren guztiak, utzi hau izango da 
ezagutzen, eta nire hitzak entzuten ... 22" Israeltar guiçonác, ençun itzaçue 
hitz hauc: Iesus Nazarenoa, Man bat Jainkoak konpultsatutako nahi 
mirarien bidez, mirariak eta keinu horrek Jainkoaren beraren bitartez egin 
zure erdian, duzun bezala zeuen buruak, halaber, jakin - 23 Bera, ari 
helburua zehazten da, eta Jainkoaren foreknowledge entregatu, esku 
Lawless hartu duzu, gurutziltzatu, eta hil; 24 Jainkoak resuscitatu, herioaren 
doloreac askatu, ez zen posible izango dela zuen moduan ospatu behar 
duelako ... 
"Hori dela eta utzi Israel herri osoa jakin ziurtasunez egin duela Jainkoak 
Jesus hau, zuek gurutziltzatu duzu, bai Jaun eta Kristo." 

Orain hau entzun zuten, bihotzean momentu moztu zituzten, eta Peter eta 
apostoluak gainerako, esan zion "Guiçon anayeác, cer eguinen dugu?"  

Orduan, Pedrok esan zien, 



"Bihozberri eta utzi duzun guztiok, Jesus Mesiasen izenean bekatuak 
barkatzeko guztien alde ere bataiatu zuen. Eta Espiritu Santuaren 
dohaina jasoko duzu 39 For promesa duzu eta zure seme-alabak, eta 
guztiak nork dira vrrundanic, Jauna, gure Jainkoa deituko asko bezala. 
" 

Eta anhitz berce hitzez testificatzen çuen, eta exhortatzen cituen, 
cioela 41 Orduan gogotic haren hitza recebitu horiek bataiatu 
ziren "Be gaichtoá hau gorde."; eta egun hartan hirur milla arimaren 
inguruäz ziren horiek gehitu. 42 Eta perseueratzen çuten Apostoluén 
doctrinán, eta communicationean, ogia haustean, eta orationétan 
... 47 Jainkoa goresten eta gratia çutela populu gucia baithan. Eta 
Jaunaren elizan eguneroko nork salbatzen zirenak gehitu. (Acts 2:14, 
22-24, 36-42, 47) 

Jainkoa eguneroko eliza gehituz zen. Ohartu ziren guztiekin ziren damu eta 
bataiatu. Horrela, nork egin izan dutenek soilik bi zituzten egiazko kristau eliza 
gehitu. Iragarki fededunak duten Apostoluén doctrinán jarraitu. Arrastoak horiek 
egiazko Eliza eta erreklamatzeko besterik Kristoren eliza izan dutenen arteko 
aldea ulertzen lagunduko dizute. 
Zer da Elizan? 

Itun Berria Hitza gisa "eliza" itzulitako Greziako terminoa "Ekklesia," zentzua gisa 
transliteratua dator Biblia ere irakasten eliza, Kristoren gorputza adierazten "out 
izeneko muntaia bat.": 

Eta gorputza, eliza, eta hatsea, eta hiletarico lehenengoa da, gauza guztiak 
ere preeminence izan dezake zuen buru da. (Kolosarrei 1:18) 

... Kristo, Bere gorputza mesedetan, bertan eliza da (Kolosarrei 1:24) for  

Beraz, gure egiazko Eliza bilatzea ere, dugun fedea eta irakaspenak Jesus eta bere 
jatorrizko apostoluen batekin jarraitu dute fededun leiala gorputz bat 
bilatzen. Eliza bat "etxe espirituala" (1 Peter 2: 5) da, eta ez da erakunde edo 
korporazio fisiko bat historian zehar mugatuta.  

Zer da True Christian bat? 

Egia Christian A bat egiten du Jesus deia onartu, behar bezala damutu, bataiatu, 
eta benetan jaso Jainkoaren Espiritu Santua (Acts 2:38) da. Jakina, askok ez dira 
egiazko kristauek diotenez. 
Halaber, nola Apostolu Paul idatzi zuen Christian bat duela Jainkoaren Espiritua 
horien barruan etxebizitza eta hori ezberdinak egiten ez dutenek baino bizitza 
mota bat eramango dute: 



Baina ez zara haragizko baina Spirituan, hain zuzen ere, Jainkoaren Espiritua 
zuengan bizi baita. Orain edonork ez badu Kristoren Espiritua, ez da 
haren. 10 Eta baldin Christ çuetan bada, gorputza behinçát hil da bekatuaren 
causaz: baina Spirituaren iustitiaren causaz. 11 bizitza da Baina bada 
duenaren Spiritua nork planteatu you in hildako dwells batetik Jesus, ere 
izango zuen nork planteatu Kristo hildakoen gorputz hilkorrak bizitza 
emateko Bere Espiritu nor zuengan bizi bidez. 

Beraz, senideok, çordun gara - ez haraguiaren, haragiaren arabera 
bizi 13 haragizko hil egingo zara arabera bizi baldin baduzu. baina 
Espirituaren bidez jarri duzu heriotza bada eskriturak gorputzaren, biziko 
zarete. 14 Ecen Iaincoaren Spirituaz gobernatzen gisa askorentzat, hauek 
Jainkoaren semeak dira. (Romans 8: 9-14) 

Dutenek ez dute benetan Jainkoaren Espiritua Haren ez dira.  

Kristauak dira maitatzen eta maitasuna erakusteko, baina ez da munduan ikusi: 

Umezurtz eta alargunak bisitatzeko beren arazoak ere, eta unspotted 
mundutik norbera mantentzeko: erlijio huts eta macula gabea Iainco eta 
Aita aurretik hau da. (James 1:27) 

Pedro apostoluak idatzi zuen: 

Beraz, maitea, hau ezagutzen duzu geroztik, aldez aurretik, kontuz Ere duzu 
zure steadfastness propioa lest eroriko buru gaiztoen error batera 
kanpoan; 18 baina gratiá eta ezagutza gure Jaun eta Salbatzaile Jesus 
Kristoren hazten. Hari gloria: eta orain eta betirako. Amen. (2 Peter 3: 17-
18) 

Hazkunde espirituala bidez norberaren bizitza aldatzea benetako kristau izatearen 
zati garrantzitsu bat da. Era berean, egia kristauen konturatzen benetako fedea 
izan da "nonahi kontra egiten" (Acts 28:22), bere buruzagi izan dira gai from 
salaketa beste erlijio agintari 'beren irakaspenak eta hezkuntza (Acts 4 duelako: 1-
21; 6: 9-14), eta hori benetako kristauak beraiek jazarpena gaia izango da (John 
15:20). 
Jainkoaren sustatzaile Dibar Apartian eliza berandu idatzi zuen: 

Adorea hartzen du egia christian bat izan nahi! 

Zaharreko profetak ausardia gizonak ziren. Jainkoak esan Noiz Joshua 
batailaren agindutako lurra sartzen hasteko, agindu zuen "Izan bihotz eta 
adore baten" (Josh 1:. 6). . 
Apostoluak baita ausardia gizonak ziren, Jainkoaren Espiritu Santua jaso 
zuten bereziki ondoren. Ez zen erraza izan beraientzat Ebanjelioaren 
predikatzeko etengabeko mehatxuak eta jazarpenak erdian. Ate handi eta 



bat estu sartuz artean - Jainkoari tarteko eta gizon lizukeen artean aukeratu 
behar izan zuten. Ziren Agintariek kontatu zuen, "zorrotz agindu dizugu 
izenean ez irakasteko, oraindik hemen Jerusalem bete dituzunean zure 
klaseekin eta guiçon horren odola erekarri nahi duzun" (Acts 5:28, 
RSV). Erantzuna Pedrok eta beste apostoluek eman fedea eta ausardia bat 
izan zen: "Jainkoari obeditu baizik gizonek baino behar dugu" (bertsoa 29).  

Ez egunen batean konturatzen zara persecutatzen çaituztenac erantzun 
bera eman behar izatea? 

Hebrews 11 Oro har, fede kapituluan bezala ezagutzen.  Eta fede egiten 
buruz hitz egiteko. Pertsona guztiek aipatu bertan fede bizi, baina hori 
askoz kemena behar. (Good News, Urtarrila, 1981) 

The egiazko Eliza geroztik Mendekoste Eg 2 existitu, Jesus esan bezala litzateke 
(Mateo 16:18; Apokalipsia 2 + 3). 

Hala ere, besterik gabe, egiazko kristau eliza aurkitzea ez da nahikoa. Halaber, ez 
da behar, benetako kristau bati pertsonalki izan:  

Baina hitzaren eguile eta ez entzun bakarrik, zeuen buruak engainatuz 
izan. (James 1:22) 

Baina bilatzen lehenengo Jainkoaren erregetzaz eta haren nahia du, eta 
beste hori guztia gehigarritzat emango dizue Jainkoak. (Mateo 6:33) 

Egiazko kristauek Jainkoaren espiritua, maitasuna praktikan, ausarta, eta 
Jainkoaren erregetza luzeak dira. The egiazko Eliza jarraitzen duela eta beste 
jatorrizko fede alderdiak (Jude 3) irakasteko. 
 

2. Errotuluak True eliza identifikatzea 
 

Orain dela ikusi ahal izan dugu, egiazko Eliza hori jarraitu behar, eta jatorrizko 
fedea mantendu, orain izango dugu zenbait partida seinaleak, Arrastoak, eta 
lagundu duten egiazko Eliza identifikatzeko doktrinak begiratu. 
 

Sanctificatu Truth-The Jainkoaren Hitza By 
 

Jesus esan, hori egia kristauak ezarri gain zeinua zen egia by dutela santutu ziren:  

Ez dira, munduaren, ez naiz munduaren bezalaxe. 17 Sanctificaitzac horiek 
Zure egiaren arabera. Zure mezua egia da. 18 Nola ni igorri bainauc 
mundura, nic-ere igorri citiat hec mundu. 19 sartu eta bere erruz Myself 
sanctifica dut, halaber dutela egia sanctificatu daitezke. (John 17: 16-19) 

Benetako gakoa A counterfeits askoren egiazko kristau eliza bereiztea da nola 
konprometitua eliza benetan Jainkoaren hitza da. Gehienak profesatzen duten 



Kristoren eliza batzuk edo beren doktrina askoz Jainkoaren hitza gatazkan dauden 
iturri jentil eta beste batetik lortu duten parte dira. Giza-asmatu umiltasun faltsua 
dituzten erlijio ez dira benetako balio espiritual (Kolosarrei 2:23) dira.  

Batzuk nahiago dute beren emozioak fidatzen eliza egoki bat zehazteko, 
Jainkoaren hitza ezberdinak standard-Jainkoaren bat ezartzen du: 

Patronatuaren bihotz-bihotzez Iaunean, eta giharrak ez zure 
ulermena kabuz;. 6 zure modu guztietan aitortu zion, eta, zure bideak 
zuzenduko zuen7 Ez izan zure begietan jakintsuak; Beldurra Jauna eta 
gaizkia ateratzen. (Esaera 3: 5-7) 

He nor harro bihotza da sortu justifikatzen gatazka, Baina Jaunaren 
konfiantza aurrera egin ahal izango da. 26 Berak bere bihotzean konfiantza 
ergela da, hala ere ibiltzen zentzuzkoa entregatuko dira. (Esaera 28: 25-26) 

Jainkoaren hitza gizakiak espiritualki osoa (: 16-17 2 Timothy 3) egin daiteke egia 
da. 
Iragarki hau ere bai: 

Jaunaren hitza zuzen zuzena da, eta bere lan guztiak egia egiten 
da. (Jakinduriazkoak 33: 4) 

"Nik, Jaunak, maitasuna justizia For ... bere egian lana zuzentzeko dut 
egingo, eta haiekin betiko itun bat egiteko. (Isaiah 61: 8)  

Jainkoaren lana egia egiten da, eta elizako Kristo pean lan hori liderra izango 
egiten behar egian. 
Jainkoaren ministroek "egiaren mezua" (cf. 2 Corinthians 6: 4-7) by gomendatu, ez 
gizonen tradizioak ustiategi hori Scripturá (cf. Mark 7 gatazkan: 6-8; Matthew 15: 
3-9 ). Benetan fidela Christian eliza Jainkoaren hitza jartzen doktrina tradizioak 
gainetik. 
Egin bezala, Pedrok eta beste apostoluek, fidel Christian eliza liderrak egia 
predicatzera nahiz gobernuz edo erlijio-agintariek (: 27-32 Egintza 5) gustukoa da 
prest egon behar du. 
 

Zer da Biblikoko Elizaren izenean? 
 

Egiazko kristau eliza giltza bat izena da. 

The egiazko Eliza Itun Berrian of Bibliako nagusi den izena da, normalean bezala 
"Jainkoaren Eliza" itzuliak (Eginak 20:28; 1 Korintoarrei 1: 2; 10:32; 11: 16,22; 15: 
9; 2 Corinthians 1 : 1; Galaziarrei 1:13; 1 Tesalonikarrei 2:14 2 Tesalonikarrei 1: 4; 
1 Timothy 3: 5,15). 
Batzuk iradoki izan arren "katolikoa" dagoela, jatorrizko izena zen, adierazi behar 
da, lehen aldiz terminoa "katolikoa" dela uste da erabili dira ez zen Erroman 



aipatuz. It Antioch Inaziok gutun bat Jainkoaren eliza Smyrna izateko ere 
erabiltzen zen. Zehazki zuzendutako zuen da "Jainkoaren eliza ... den:Eliza horrek 
Smyrna da, Asiako" (Inazio Smyrnaeans gutuna, c 120 
AD.). Etengabeko eliza Jainkoaren (CCOG) bezalako taldeak Jainkoaren eliza 
Smyrna ondorengoak dira. Eta greko-erromatar elizak ez bezala, eduki Pazko, 
larunbatez, milurtekoaren, Godhead, etc., bere hasieran liderrak izan zerikusia 
irakaspen bera dugu. 
Christian Historian zehar, egiazko Eliza normalean ditu adierazpen "Eliza 
Jainkoaren" bertsio bat (edo "Kristoren eliz," Erromatarrak 16:16 cf.) nahiz beste 
hitza (cf. 1 Korintoarrei 1 askotan: 2; 1 Timothy 3:15). Baina Jainkoaren Espiritua, 
ez izen bat, egiazko irizpideak da (1 Peter 2: 5). 
Beraz, soilik eskuineko izena izatea ez da zertan froga bat. Hala ere, ez du izen 
zuzena izatea disqualifying faktore bat izan ohi litzateke: 

Zure eskriturak ezagutzen dut. Ikusi, aurretik ipini dute atea ireki bat, eta 
inork ez itxi daiteke; indar pixka bat behar duzu, mantendu dute My hitza, 
eta ez dute ukatu My name 9 Izan ere Satan sinagoga, nork esan juduak dira, 
eta ez dira horiek egingo dut, baina gezur -. Hain zuzen ere, egiteko horiek 
etorriko naiz eta zure oinak gurtzeko, eta hori dut maite duzun 
jakin. (Revelation 3: 8-9) 

Jesus esan du egiazko Eliza ez du ukatzen Bere izena, hau da, 'espirituala' juduak 
osatua, indar apur bat dauka, eta Kristoren hitza mantentzen. Baina konturatu 
Jesus hori, gainera, argi zegoen zenbait leiala izan aldarrikatzen duten hori ez 
litzateke izango. 
 

Zergatik izena du "Etengabeko Eliza Jainkoaren"? 
 

Munduko elizak batzuk aurkitu dute doktrinazko egia puntua Elizaren bibliako 
name buruz. Zenbait izen honen zati gutxienez hartu dituzte, eta deitzen dira 
"Jainkoaren Eliza." 

Hala ere, garrantzitsua da izen bat dela suposatzen da, esanahia emateko 
konturatzen. Eta gero, hainbat "Jainkoaren Elizak" mundu honetako Ez zara 
Jainkoa aitortuz bere erregela, ez dira berarekin edo bere hitza erabat gaia, ez dira 
beregan tarteko, eta ez du beste froga garrantzitsu askok booklet- honetan gero , 
nahiz eta Santuak erabilitako izenaren jabe izan arren, ez dira egia Jainkoaren 
Elizaren zati. 
Hau da Biblia, pertsona horiek duten "Satan sinagoga" parte dira liars (Revelation 
3:10) eta baita beraiek eraldatu "zuzentasuna ministroek" agertzen duten 



ministroek faltsu buruz duten bezala deitzen duten abisu koherentea (2 
Corinthians 11: 14-15). 
Ari esan zuen, worldly erakundeen kopurua arautuko erreklamazioa delako 
egiazko Eliza izenarekin - besterik kristauak "aitortuz" milioika bezala izan gaizki 
ezarritako erreklamazioa Jesus Kristo (Mateo 7: 21-23) izenari -noizkoak gogoa 
Jainkoaren benetako eliza fase hau ezartzea, lur honetan Jainkoaren negozioa 
egiteko hasierako helburua, ezin sartzea bezala, besterik gabe, "Jainkoaren eliza." 
hori ez zen bezala, baita ginen gure eliza konexio hasiera-hasieratik erakutsi (Acts 
2), terminoa aukeratu dugu "Etengabeko eliza Jainkoaren." 
 

Contend Seriotasun eta leialtasunez 
 

Seinale oso garrantzitsua da egiazko kristau eliza hori zela apostoluei entregatu 
jatorrizko sinestea. 
Iragarki arazoren bat dagoela Apostoluaren Jude aurkitu eta zer kristauak leiala 
horri buruz esan zuen: 

Maiteak, oso arduratsuan gure salbazioa komuna buruzko idazten nengoen 
bitartean, hura beharrezkoa idazten duzun erregu affectionatuqui contend 
fedean zen behin saindu entregatu. 4 gizon batzuentzat eman dute 
oharkabean ere crept aurkitu dut aspaldi markatu zen, gaitzespen hau, 
gizon gabeac, gure Iaincoaren gratia piztu duten lewdness sartu eta Jainko 
bakarra Jauna, Jesu Kristo gure Jaunaren ukatzen da. (Jude 3-4) 

Jude talde bi buruz esan. Jatorrizko fedea izan zen behin saindu entregatuko da 
lehian lukete eta zitzaien haren inappropriately aldatu nahian. The benetako 
kristau eliza entregatu sinestea. Fede hori da jarraitu-oraindik gehien profesatzen 
duten Mesias 21an mendean benetan ez dakit zer jatorrizko kristauak benetan 
sinetsi eta praktikatzen (ikus gure free liburuxka, Etengabeko History of God 
Elizaren). 
Hori fede santua da, Jainkoaren maitasuna mantenduz, eta bere errukia begira:  

Baina zuk, maitea buruäc edificatzen zure fede gucizco sainduaren gainera, 
Espiritu Santuaren otoitzean, 21 beguira çaitezte Jainkoaren maitasuna ere, 
Jesu Kristo gure Jaunaren misericordiaren beguira çaudetela vicitze 
eternalecotzat. (Jude 20-21) 

Biblia erakusten egia ministroek direla hitzaren predikatzeko eta jasan, ez aldatu, 
egia bibliako doktrinak: 

Predikatzeko hitza! Kontuz denboraldian eta garaiz kanpo 
prest. Konbentzitu, rebuke, exhortatzen, emetassun guztiak eta 
irakaskuntza 3 aldizdenean ez dute jasan soinu doktrina etorriko da, baina 



beren desioak arabera, azkura belarriak izan dutelako, zeure sortu dute 
beraiekirakasleentzat;. 4 eta dute beren belarriak txanda izango da egia 
metrora, eta alboratu alegiak. 5 Baina zaindari izan duzu gauza guztietan, 
jasan affictionezco, sustatzaile baten lana egiteko, bete zure 
ministerioak. (2 Timothy 4: 2-5) 

Kristau eliza funtsezko doktrinen batzuk topatu Hebrews 6: 1-3. Damuturik, 
bataioa barne, etzanda, eskuak, gertatzen perfekzio bidean, hildakoak, eta 
betiereko epaia berpizkundea doktrina horiek ziren apostoluen eta kristauak 
hasieran orain ari dira Etengabeko Jainkoaren Elizak irakasten funtsean 
gisairakasten. 
Iragarki zerbait Jesus buruz Philadelphia eliza zatia irakatsi:  

... To ... Philadelphia ... 8 elizako ... Zuk indar apur bat, mantendu dute My 
hitza, eta ez dute ukatu Nire izena ... 11 Huná, ni azkar datozen nuen! Eutsi 
azkar zer duzu, inork ez duela zure koroa hartu ahal izango 
dute. (Revelation 3: 7,8,11) 

Jesus hori bat Bibliako egiak mantendu behar eta ez baimendu beraiek besteek ez 
duten Jainkoaren hitza konpromiso bera dute by misled dira irakaskuntza da.  Egia 
Jainkoaren Eliza da azkarra eduki Bibliako egiak, ez onartzeko eliza udalek 
benetako fedea aurka joan, ezta daiteke lana egiten gizon delako 
gomendagarria. 21 st mendean, Philadelphia egiazko kristau eliza egiten duten 
onena zati kutsu da (ikus kapitulu 4 xehetasun batzuk). 
Iragarki apostoluak John zerbait: 

Hori hasieran, ençun vkan duguna, gure beguiéz, bertan ikusi dugu gainera, 
eta gure eskuekin ikusi dugun maneiatzen dute, bizi-Word buruzkoa zen -
 2 vicitzea manifestatu içan da, eta ikusi dugu, eta lekuko, eta nahi 
deklaratzeko betiko bizia bertan Aitarekin zegoen eta guri agertu zela hori -
hori bertan 3 ikusi ahal izan dugu, eta entzun deklaratzeko nahi dugu, eta 
zuek ere zuen gurekin beka izan daiteke; eta gure communionea da 
Aitarequin eta bere Seme Jesukristo. 4 Eta gauza hauek idatzi nahi dugu poz 
hori bete-betea izan daiteke da. (1 John 1: 1-4) 

Iragarki John dagoela esan zer ikasi hatseandanic zuen irakatsi zuen. Egia esan, ez 
da aldatu zen. 
Joan apostoluak irakatsi, egokitu, jarraitzeko Kristoren doktrina ere: 

Edonor hausten du eta ez Christen doctrinán egoiten ez ez dute Jainkoa. He 
nor Kristoren doktrina egoiten denac Aita eta Semea baditu. (2 John 9) 

Zutabe batzuk doktrina hori ere bat ez da aldatzen Biblia kontraesanean dagoela 
doktrina arabera. 



Apostoluak John halaber fededunak eta erreklamatu fidel horien arteko 
ezberdintasuna du: 

Haourtoác, azquen dembora da; eta zuk Anticristo dela entzun bezala, 
datozen, nahiz eta orain Antichrists asko etorri, horren bidez jakin dugu 
azken ordua dela 19 out joan gugandik dute, baina ez ziren gurekin. da baldin 
gutaric içan balirade, gurequin jarraituko zukeen; baina kanpora irten ziren 
dutela manifesta dadinçát, horietako inor ez dela gurekin izan ziren. (1 John 
2: 18-19) 

Iragarki apostoluak John idatzi duten fededunak ziren haiek ere jarraituko duzula 
haren irakaspenak eta praktika, baina horiek zirela Antichrists ez litzateke praktika 
horiek egiten jarraitzeko. 
Badira jatorrizko kristautasuna praktika asko izan diren galdu greko-erromatarrak, 
berriz, agian interjected behar da hemen lehenbailehen dokumentatu aldaketak 
praktikak eta irakaspenak apostoluak John bitarteko bat duela data eta Pazko-
betetzeak egin . Hau aldaketa bat hainbat greko-erromatar eliza 
sartutako 2. mendearen hasieran izan zen, eta polemika 
(Eusebio 'Elizaren Historia, Book V, 23-24 kapituluak) eragin zuen. 
Passover mantentzeko 14 Nisan garren Jesus, apostoluak John, eta beste hainbat 
leiala eliza liderrak historikoki egin zuen bezala ukatu egin dute (nork 
ukatu 14ean horiek ontziratu igandean batera aldatu). 2. mendearen hasieran, Eliza 
Jainkoaren Bishop Esmirnakoa Polikarpo ondorioztatu duenez, "asko" izan "faltsua 
doktrina" eta aipatzen bere Vanity / worthless (Polikarpo en Filipoarrei 
gutuna) bezala fedea zuen. 
3 rd mendearen hasieran, greko-erromatarrek askok zer Eliza Jainkoaren 
apezpikua, Antiokiako Serapion aipatzen "confederacy etzanda" (Serapion 
enEpistolaren Caricus eta Pontikoak ra) gisa garatu. 
Greko-erromatar elizek bai Polikarpo eta Serapion beren gisa (eta Serapion itxuraz 
Antioch ere lortu zuten unfaithful grekoerromatarra 
liderrak) izanarren, errealitatea da haiek (eta ecclesiastically batera zintzoki zuten 
lotutako dutenak) ospatuko dela Jainkoaren Eliza, eta ez grekoerromatarra 
doktrinak. 
Beste hainbat aldaketen desleial elizak ez ziren arren, jakintsu, oro har, ados 
apostoluak John hori mantendu Passover 14ean gainean. Beraz, inork doktrina hori 
bide bat erraz esango duten Eskrituretako entzuten dutenak, huts egin duten 
apostoluak John praktikek eta berarekin horietan jarraitzeko horiek ra 
dago. Aldatu egin Passover igandera data zen unibertsalki dekretatu denean jentil 
enperadorea Constantino geroago behartu alea. Constantino ez zen benetako 



Christian bat. Nahiz eta ez zuen aitortu edozein kristau fedea bataiatu, berak 
deklaratu zuen arautuko apezpiku eta igandean Pazko-alea behartuta Nicea 
Kontseiluaren 325 AD ere bukatu Konstantino hil zenean Eguzki jainkoa hilobi 
mota bat ehortzi zuten . Nor leial bibliako praktika nahi dutenek ez zion edo bere 
Kontseiluaren dekretu entzuteko. Berak ere izan asko Nizeako ondoren hil zutela. 

Historian zehar, oinarrizko bi talde, bat jatorrizko fedea ospatu zen guztira, bestea 
nagusia dela aldarrikatu nahi du, baina ez zuen bitartean.  

Zer 'apostolikoa segida' buruz? 3. mendearen hasieran gertu, ondoren, erromatar-
laguntzeko Tertuliano bi talde (Smyrnaeans eta erromatarrak) erreklamatu 
gorbatak apostoluei (Tertullian en Liber de praescriptione 
haereticorum. 32 kapitulua) idatzi zuen, baina bakarrik horietako bat izan zen, eta 
mantendu leiala eta bestea ez zen. Talde batek aldarrikatu du segida Erromatik, 
eta beste horrek erreklamatu Smyrna batetik (apostoluak John Polikarpo den 
Thraseas den, etab bidez). 
Orain arte bezala, apostolikoa segida gisa doa, garrantzitsua izan daiteke ez 
dagoela Biblia instrukzioa ez da egia Eliza Cardinals Colegio bat ezta pontifex 
maximus bat izatea da konturatzen. Horiek biak paganism aztarrenak 
dira. Entziklopedia Katolikoaren arabera, izenburua Pontifex Maximus ez zen 
Roman gotzainek hartutako berandu 4 garren mendeko arte, berriz, Cardinals 
Colegio ez ofizialki 11 garren mendeko arte osatzeko. Zer Erromara orain ez du bere 
goi buruzagi hautatu besterik ez zen jatorrizko fede parte. 

Biblia erakusten Jainkoaren duten joera du bat top giza lider bidez lan egin 
bitartean, buruzagi hau bat nor izan olioz da (; 1 Timothy 4:14; 5:22 2 Corinthians 
1:21 2 Timothy 1: 6) eta lidergo hori erakusten duten fruituak (:;: 1-7 1 Timothy 3 
15-20 Matthew 7) erakusten. Agian aipatu behar da Jainkoaren benetako eliza 
bakarra dela hasieran erregistro garaikideak duen jatorrizko apostoluak from 
segida zuzena izan da bidez frogatu ahal izango dela. Nahiz eta Jerome adierazi 
apostoluak John dagoela kontuan hartuta daude ordenatuta Polikarpo Smyrna 
(Jerome en De viris illustribus. 17kapitulua). The greko-erromatarrek joera 
berandu 'kondairak' euren Peter eta bere Linus eta Clement buruzko txostenak 
kontraesankorrak buruzko erreklamazioak egiteko oinarritzea, plus doktrinak 
aldatu egin dira. Askok apostolikoa segida eta jatorrizko eliza kristau sinesmenak 
buruzko xehetasun gehiago gure liburuxka free, Etengabeko History of God 
Elizaren barne daude. 
Jainkoaren Eliza bazekien Biblia apostoluak John garai batetik 

Zein Christian liderra zekien garai batetik Itun Berriko azken liburua idatzi zen 
Bibliaren liburuak guztia? 



Beno, hori litzateke, logikoki apostoluak John izan.  Ez da bakarrik jatorrizko 
apostoluei azken hil izan dela uste zuen, hau da, era berean, zuen uste dute 
idatzizko den Bibliako hainbat azken liburuak, Revelation Book (Revelation 1: 9-
19) barne. 

Jatorrizko apostoluak ziren bizirik, berriz, informazio hori kristauak beharrezkoak 
pertsonalki eta idatziz jakin litzateke ematen zuten. Baina konturatu asmo (cf. 
Isaiah 8:16) izan zen Biblia dela amaituko litzateke nahikoa izateagatik kristauak 
espiritualki osoa izan: 

Escritura guztiak Jainkoaren inspirazioa emandako, eta ez da errentagarria 
doktrina, errieta egiteko, zuzentzeko, zuzentasuna, 17 instrukzioa dela 
Jainkoaren gizon osoa izan daiteke, lan onak burutzeko hornituta da. (2 
Timothy 3: 16-17) 

Ez litzateke kristau eliza hori benetan doktrina oinarritzen on Eskrituretako 
ezagutzen du ahalik eta denbora goiztiarrena (cf. Isaiah 8:16) tik? Edo litzateke 
gizatasunez-convocado eliza udalek mende behar da alea eztabaidatzeko greko-
erromatar elizak egin duten bezala? 

Evidence historikoa eta Aleak 

Ez dago Harris Fragmentos bezala ezagutzen antzinako dokumentu bat dela dio 
apostoluak John hori gainditu "kanon" bere Polikarpo izeneko discipulu 
(Esmirnakoa Polikarpo bezala ere ezaguna) da. Polikarpo ez zen judu bat (bere 
izena greziar da), eta seguruenik eragin handiena Gentile egia Jainkoaren Elizari 
zegokion bigarren mendean. Ziurrenik zen eragin handiena egiazko kristau 135 AD 
(Jerusalem galdu Judas, bere azken judu Bishop / Pastor) hil zen arte hamarkada 
pare bat geroago liderra. 

Polikarpo en Filipoarrei gutuna aipatzen edo 27 Testamentu Berria (Polikarpo 
en Filipoarrei gutuna New Testament Scriptural oharpenak. Trinity Journal 
Apologetics, 2008ko ekainaren) liburu guztiak aipatzen du. Bere anaia Onesimo 
Melito Sardesko (Polikarpo oinordekoa a) gutun batean 39 Itun 
Zaharrean Etengabeko Jaungoikoaren elizan dugu oraindik erabiltzen duten 
liburuetan zuzenean eta zeharka zerrendatzen. Eta Melito en zerrenda ez da 
sartzen deiturikoak deuterocanonical liburuak Roman eta eliza katoliko 
ortodoxoak orain erabiltzen duten edozein. 



Arabic dokumentu bat dela, funtsean, baieztatu duenez, Jerusalemen leiala 
kristauek hasieran 2. mendean izan guztiak edo zati Itun Berriaren ere dago,baina 
gutxiago leiala Roman-laguntzeko Kristo irakaslek han ez zuen ETA bermea duten 
ez dute -inspiratutako liburuak (Pines S. judu kristauak Early kristautasuna 
mendetan du New Iturria a, 1966 arabera). 

Jainkoaren Eliza apostoluak John Patmos ere garai batetik (Revelation 1: 9) Asia 
Minor (lehen mendearen bukaeran) Smyrna (bigarren mendea) Polikarpo bidez 
Scripturá kanona osoa izan. Hala ere, greko-erromatar elizak mendeetan liburuak, 
eta askotan sartuta ez-kanonikoak direnak beren Itun eztabaidatu. Asia Minor eta 
Jerusalem (batzuek Jainkoaren Elizaren barne) dutenak kontsulta greko-
erromatarrak, azkenik, gai Etorri zuzena Testamentu Berria kanon batera ziren 
ondoren bakarrik izan zen. 

Ez litzateke egiazko kristau eliza badaki bere hasieratik lehenbailehen canon 
osoan zehar? 

The reforma protestanteak, Erromara bidez iritsi zen, ez zuen bukatzea bere 
kanon 16 garren mendean, eta hori ere orduan hasi ziren arte, Roman hainbat 
zerrendetan dute bermea izan aurretik. Ezta Erromako Eliza erabat bukatzea bere 
canon 16 garren mendean Trentoko Kontzilioak arte. Trentoko Kontzilioak ere 
onartu liburuak dutenek barne Itun Zaharreko liburuak bere hasieran liderrak, 
esaterako, Jerome (beren eliza medikua), eta hori ez da kontuan hartu egia 
Scripturá izan. Ezta egungo protestanteak ezta garenon egia Jainkoaren elizan 
horiek onartzeko Scripturá gisa. 

Informazio gehiago nahi izanez gero, Etengabeko Jainkoaren Elizari Biblia Berriak 
Prophecy aldizkarian 2013an dokumentatu bi artikulu Eskrituretako kanonizazioan 
buruzko xehetasun gehiago azaltzeko argitaratuko. Aldizkari horiek www.ccog.org 
webgunean aurki daiteke, Literatura fitxa botoia pean. 

True eliza Knows Egiaren Godhead buruz 

The egiazko Eliza beti Aita, Semea, eta Espiritu Santua sinetsi du. Goiz kristauak 
ulertu Biblia Aita irakaslea da (adibidez, John 6:27; Kolosarrei 2: 2) eta Son 
(adibidez, John 20: 28-29: Kolosarrei 2: 2) izan ziren izaki jainkozko (Kolosarrei 2: 
9) eta Santua Spirit Jainkoaren boterea Aita (adibidez Mateo 10:20) eta Semea 
(Filipoarrei 1:19) dator zen. 

Espiritu horrek nortasuna dagokionez:; (9 Kolosarrei 2 Romans 1:20) 381 AD 
urtean, greko-erromatarrak ofizialki ezberdinak Godhead ikuspegi bat onartu 



zuen. Batzuk greko-erromatarrek Espiritu horrek "nortasuna" sinesten zuten 
arren, gehienek, gutxienez, "Ekialdean," Entziklopedia Katolikoaren arabera, ez 
zuen onartu, ezta trinity hamarkadetan, nahiz eta gutxi batzuk lehenago. Hau 
doktrina-aldaketa bat greko-erromatarrek gehienek onartu zen. Trinity doktrina 
halaber Imperial bandoa batek aplikatzen zen persecutaçale enperadoreak 
Theodosius (nor funtsean, halaber, ondoren berrikusia grekoerromatarra fede 
Erromatar Inperioaren fede gisa dekretatu) ra. 

True eliza honek ez du irakatsi Lawlessness-It Jainkoaren Legea eusten 

Itun Zaharrean, izan zen idatzia da Jainkoaren legeen Bera eta fededunak 
(Deuteronomioa 6: 1-8) arteko zeinu bat izango litzateke. Protestante liderrak 
batzuk irakasteko Ten Commandments begi-bistatik kendu ziren bitartean, hau ez 
zen Jesus, bere apostoluak, ezta lehen kristauak posizioa.  

Jesus ohartarazi 'hiraca' (belar txarrak) duten etsaia (Mateo 13: 37-40) arabera 
anayén artean landatu litzateke. Jesus irakatsi unfaithful dela "maltzurkeriaz" 
(Mateo 13:41) landu litzateke, baina gerora kendu (Mateo 13:42). Ohartu, beste 
zerbait da Jesusek irakatsi: 

"Ez dute denek esaten didan," Jauna, Jauna, 'zeruko erresuman sartuko 
dira, baina berak Nire Aitaren borondatea egiten zeruan. 22 Anhitzec 
erranen draut egun hartan, Iauna, Iauna, dugu ez Your icenean 
prophetizatu, bota deabruak zure izenean, eta mirari asko egin Your name 
in '23 eta orduan erranen haiei deklaratzen dut,' I bazekien inoiz 
ez duzu;?! Me parti lawlessness duzu praktikatzen duten ' (Mateo 7: 21-23) 

Jesus argi eta garbi dago hori asko Bera "Jauna" deitu litzateke eta, are gehiago 
aldarrikatzen dute egin behar mirarien Bere izena eman ditut, baina nork egin 
zuen, beraz, baina praktikatzen "maltzurkeriaz" abiatzeko horiek esango zituen 
hori. Horrela, zehatzak profezia eta deabru konjuruak, beraiek, ez dira zeinuak 
ardatz den talde ez-leiala batzuetan haiek bezala. 

Apostolu Paul du "lawlessness misterioa" dagoeneko bere egunean hasia zen (2 
Tesalonikarrei 2: 7) eta jendea ez da engainatu "hutsalez" desobeditzeko horiek 
lortzeko duten (Ephesians 5: 6). "Misterioa" Hori da greko-erromatarrek 
manifiesta orduan Jainkoaren legeak alderdi asko da (arrazoi horien inguruan 
zuten). 



Egia Jainkoaren Eliza Jainkoaren legea (1-3 1 John 5) eusten. Jainko hori 
mugimenduaren legeak ezarri, obeditu egiten bada, gizateriaren askoz ona 
ekarriko luke, ugariak ongizate eta bizitza osoa produkzio-a barne irakasten da. 

Egia Jainkoaren Eliza aldarrikatzen duen Jainkoaren legea ez da egin kanpoan, 
baina izan da "goraturen" eta "ohorezko" (Isaias 42:21) egin eta zabaldu 
Jesukristo (Mateo 5: 17-48) arabera. 

Egia Jainkoaren Eliza irakasten zer Biblia irakasten:  

Zure hitza, nire oinak lanpara eta nire bidea argia da. (Jakinduriazkoak 119: 
105) 

Nire hizkuntza zaio Your hitza mintzatzea, For Your aginduak iustitiá 
dira. (Jakinduriazkoak 119: 172) 

Egia Elizak irakasten Jainkoaren Hamar aginduak lege Bere gizakiarekin opariak 
handienetako bat da eta bere aginduak iustitiá direla. Haiek mantentzea 
maitasuna islatzen. "Bada manamenduaren helburua maitasuna da" (1 Timothy 1: 
5). 

Greko-erromatar elizak batzuk diotenez, uste beren militar "kristautasuna" 
onartzea eta beste Lawless doktrinen bidez, berriz, ez dute, zaharren Pharisees da 
(Mateo 15: 3-9) bezalako, Jainkoaren legearen inguruan arrazoitua hauen 
praktikak eta hori da kontrakoak dira tradizioak. 

Juan Bautista (Luke 3:14) eta Jesus (John 18:36) adin honetan militarista 
partaidetza aurka irakatsi. Benetako jakintsu guztiak konturatzen lehen kristauak 
ez zuela carnal gerra batean parte hartzeko. Jainkoak hala nola Sardesko Melito 
gisa buruzagiek eliza da aurka idatzi, Antiokiako Teofilo aurka kristauek nahiz 
bortitzak kirol behaketa idatzi zuen 
bitartean. Etengabeko Jainkoaren Eliza oraindik militarista partaidetza eta nahita 
bortitzak kirol behaketa adin honetan aurka irakasten. 

Militar partaidetza 3an mendean erromatar apezpiku eta santuak Hipolito 
by bezala berandu, bere heriotzaren mende barru gisa kondenatu 
zuten arren,greko-erromatar elizak puntu honetan aldatu. Geroago joan ziren 
orain arte "bekatuak barkatzeko" eskaintzeko moduan Urbano II dekretuen pean 
1095 AD dutenek litzateke erlijio gurutzadetan warring aurka borrokatzeko.  



Jesus esan, "Jainkoa Espiritu da, eta hura adoratzen dutenéc, spirituz eta eguiaz 
adoratu" (John 4:24). Hala ere, greko-erromatarrek hainbat idoloak eta ikonoak 
dute gurtzen duten erabilera gatoz. The Ten Commandments (Irteera 20: 4-6) eta 
apostoluak John (1 John 5:21) dela ohartarazi zuen Melito gisa 
Sardesko 2a mendean. 

Hebrews Liburuan baieztatzen zazpigarren eguneko Sabbath hori kristauak zaiena 
(Hebrews 4: 1-9) izan arren, gehien profesatzen duten kristautasuna bere 
inguruan arrazoia. 

Apostolu Paul ohartarazi Satan ministroek deceptively agertzen ziren beraiek 
eraldatu "zuzentasuna ministroek" (2 Korintoarrei 11: 14-15). 

Eliz historia, eta Biblia kanpo, erakusten duten ala egin dutenek zuela asko 
engainatzen arrakasta. 

True eliza izan zen jazarri, baina inoiz jazarleak 

Jesus eta Paul Apostolu irakatsi egia kristauak jazarri egingo litzateke (Mateo 5: 
10-12: 10:23, 2 Timothy 3:12). Egia da grekoerromatarra elizak aurrean 
jazarpenak bere historian bitartean, ez datoz bat dela ere egia Christian eliza izan 
ziren, halaber, askotan jazarleen fisikoak. 

Historian zehar Jainkoaren egia Elizak ere ez-militarista dute inoiz antolatu 
jazarleen fisikoak (nahiz Hereseak eta apostates erreklamatu horien zati izan 
daiteke). 

Biblia irakasten "Misterio Babilonia handia" dagoela martiria santu odola edan 
(Revelation 17: 4-5) izan zen, eta horrek eragin lagundu. Biblia irakasten zazpi 
hilled oinarritutako "Misterio Babilonia handia" dagoela munduak 'unholy aliantza 
bat Jainkoa kondenatzen duten gobernuek entangled zen (cf. Revelation 17: 1-
9,18; 18: 1-10). 

Honegatik carnal Roman eta beste buruzagi konpromiso, greko-erromatar elizak 
ez bakarrik inplementatu hainbat jazarpenak ekonomikoak historian zehar, izan 
ere, benetako kristauak praktika bera Jesus eta bere jatorrizko jarraitzaile gisa 
mantenduz hil zituen, hala nola Sabbath (Actos mantenduz gisa 13: 13-15: 18: 4; 
Hebrews 4: 9), haragi biblikoa satsu saihestuz, eta Pazko mantenduz 14ean gainean. 

Protestante 'salatzaile' ere izan pertsona hil duten ez-bibliako haurren bataioa 
praktika aurka. 



The greko-erromatarrek halaber kristauak jazarri hala nola Godhead buruzko egia 
gisa original doktrinak bibliako eskuan, bibliako egun santua mantenduz, idoloak / 
icons / gurutzeak onartu uko egiteko, greko-erromatar kleroaren soineko jentil 
objecting, Erroma irudikatzen end kontuan hartuta -Denbora Babilonia, 
Jainkoaren erreinuan irakaskuntza, ez bibliako objecting 'sakramentuak,' eta 
millennial Jesus Kristo erregealdian irakastea. 

Ere izan interesgarriak izan ez direla benetan grekoerromatarra 'profezia 
pribatuak' irakasteko greko-erromatarrek hau berriro egingo amaieran aldiz, 
kontuan izan. 

Egia Jainkoaren Eliza aspalditik erreklamatu behar egiten Jainkoaren zerbitzurako 
horiek jazarri. Jesus honi buruz ohartarazi John 16: 2-4. 

Kanpora bazituzten eta Itxura 

Eliza historialari konturatzen hori jatorrizko kleroaren (diakono / zaharrenei / 
ministroek / presbiteroak / gotzainek / Ipizpicu) ez zuen berezia identifikatuz 
orain Roman eta ortodoxoak Katolikoaren kleroaren erabiltzen dituztenak 
bezalakoak jantziak motaren janztea. 

Jatorrizko Christian liderrak pertsona normal bezala jantzita. Jesus, berak, izan 
Nabarmentzekoa da Judas (Mark 14: 43-46) egin zuen ez bezala jantzita oso 
ezberdina izan, beste batzuk baino. Bat Christian lider egokian jantzi espero ohi 
bitartean (ik Mateo 22: 11-14), hasieran liderrak ez zuen jantzi oso ezberdina 
herritarrei. 

Greko-erromatar kleroaren sarritan higadura arropa mota hori eguzki-jainko 
Mithras apaizentzat zeraman. Soineko mota hau ez zela erromatar eta Ekialdeko 
ortodoxoen artean onartu zuten jentil enperadorea Constantino eraginda ziren 
arte 4 garren mendean (nor Mithras jarraitzaile izan zen eta nahiz eta jarri Mithras 
'irudia txanponetan bere ustezko bihurketa ondoren). 

Zer protestante ministroek buruz? Beno, batzuetan, Anglicans (Eliza Ingalaterrako) 
askok bezala, higadura ez garb greko-erromatarrek bezala mota bera. 

Eta besteak? Beno, lepoko zuri ministroek asko janzten ez zuela Biblia 
datoz. Alderantzizko white collar modernoa du bazuen ere izan da 
19 garren mendean asmatu, izan erreklamatu eguzki-apaiz euren bertsio batzuk 
zeramatzaten gutxienez neurrian atzera 1000 BC gisa 



Jainkoaren elizetan ministerioak ez higadura apaiz lepokoa greko-erromatarrek 
egin askok bezala. 

Zer eliza eraikin buruz? 

Lehenengo zehazki eraiki Christian eliza eraikin hori Jerusalemen eraiki zen 
suntsitu judu 70eko AD Hemen tenplu batetik adreilu 4 garren mendeko mosaiko 
hura irudikapena da agertzen da: 

 
Jainkoaren eliza Jerusalem mendebaldeko Hill deitu Mt. Zion 

Goiko eraikina da uste izan da, 1 st mendean eraiki eta garai hartan sinagogetan 
judu antzekoa begiratu. , Baina ez zuen eduki gurutzeak, obeliskoak, edo 
kanpandorre: segurtasunerako parapets (8 Deuteronomio 22) izan da. 

Gurutzeak ez zen greko-erromatarrek hartutako gutxienez 150 urte Jesus berpiztu 
zen ondoren. Terminoak askotan New Itun 'gurutze' eta 'gurutziltzaketa' gisa ere 
mistranslated benetan esan 'pole' eta 'impalement, hurrenez hurren, jatorrizko 
greziar. 

Kanpandegietatik, obeliskoak bezala, phallic sinbolo bat baita jentil eguzki-
jainkoak sinbolo ziren. Sinbolo hauen gehitzea eraikin kristau fededun (: 29-32 cf. 
Dt 12) desegokia izango litzateke. Egiaz Jainkoaren eliza dutenek ez jarri Sinbolo 
hauen eraikinetan. 

Gauza bera xurrutarriak erabilera greko-erromatar eliza eraikin egia da 
ere. Xurrutarriak esan dira espiritu gaiztoak uxatzen eliza 
metrora. 12 garren urteanmendean, katoliko saint Clairvaux Bernardo hitz egitea, 



haien kontra jo idolatria oso ezaguna zen, eraikin ospetsu asko oraindik (Katedrala 
katolikoa Notre Dame adibidez) haien gainean xurrutarriak.  

(Kings 6 eg 1) ez gurtza lekuak egokian ornate leku bat izan daiteke, berriz, ez 
fikziozko istorio bat hemen kontatu nahi dut. Eta "Indiana Jones" film bat, hainbat 
pertsona izan ziren koparekin bila Jesus ustez hartatik edango Bere azken 
Passover (cf. Luke 22:20) bitartean. Eszena One erakutsi mahai bat edalontziak 
ugari. Horrez gain, hainbat pertsona eskeletoak nor izan zen eta saiatu erakutsi 
ditu okerreko cup-as filma arabera, okerreko kopa aukeratuz eta emaitza heriotza 
batera uzteko hasita. The beruna pertsonaia, Indiana Jones, edalontziak, bai 
ornate eta arrunta aukeraketa ikusi ondoren, hasi zen recoger garestia agertzeko 
bat izateko eskubidea. Gero zerbait adierazi zuen eragina, "Jesus zurgina zen eta 
bere discipuluéc arrantzaleak ziren. Ez dago modurik mikro urrezko kopa bat izan 
zuen da. "Beraz, Indiana Jones jarri garestia kopa. Ondoren bildu zituen merkeena 
bila kopa, eta horrek eskubidea kopa izan zen filma arabera, eta bizi izan zen.  

Nire puntua? 

Indiana Jones istorioa fikzio den arren, bizitza errealean, pertsona batzuk 
azpimarratzea gehiegi eraikinetan kanpoko itxura, telebista aurkezpenak, jantziak, 
etab bai Zaharra eta Itun Berria gain, Jainkoak garbi uzten zuen ez duela kanpora 
epaituko gizakiok bezala itxura egin (1 Samuel 16: 7; Mateo 7: 21-23, 23: 27-
28). Pablo apostoluak egin arren, izan zen Jainkoak aukeratu (Eg 9: 10-18) argi 
gelditzen da, ez zen hizlari bereziki ona (2 Corinthians 10:10).Jeremias (Jeremiah 
1: 6): Gauza bera Moisesek (10-14 Exodus 4) egia zen. Paul, Moises, eta Jeremias 
dira guztiak hobeto beren idatzietan ezaguna. 

Kristauek animatu asmatu zatitzea egia (2 Timothy 2:15) itza eta irizpide scriptural 
oinarritzea (John 5:39), Jainkoaren irizpideak (cf. 2 Timothy 3:16), eta ez kanpoko 
itxura (2 Corinthians dira 10: 7-11), denean, egia zintzoki mintzo da eta bertan 
zehazten saiatzen egiazko kristau eliza da. 

True eliza preaches True Jainkoaren erreinuan Ebanjelioa 

Sartu zen Jesus, Jainkoaren erreinuan Euangelioan: 

... Jesus Galileara etorri zen, Jainkoaren, 15 erresumako ebanjelioa 
predikatzen Eta esaten, Complitu da demborá, eta hurbil da Iaincoaren 
resumá: emenda çaitezte, eta sinhets eçaçue Euangelioa. (Mark 1: 14-15, 
KJV) 



Jesus espero Haren jarraitzaileek erresumako ebanjelioa sinesten. Mintzatu horri 
buruz zuen parabola bidez (adibidez, Matthew 13: 3-50; Mark 4: 2-12; Luke 13: 
20-21) asko bezala, ez ziren Jainkoaren erreinua misterioak urte honetan (Mark 4 
ulertzeko prest: 11; Mateo 13: 10-11). 

Jesus irakasten Bere jarraitzaileek duten erresumako ebanjelioa aldarrikapena 
baita parte hartzea izango litzateke: 

Eta resumaco Euangelio haur predicaturen da mundu guztian lekuko gisa 
predikatu beharko nazio guztiak, eta orduan ethorrico da fina. (Mateo 
24:14) 

Joan, beraz, eta nazio guztien discipuluac egin, baptizing Aitaren eta 
Semearen eta Espiritu Santuaren, 20ko horiek irakasteko duten agindu dut 
gauza guztiak; eta huná, ni çuequin naiz bethiere munduaren azkena 
arte. (Mateo 28: 19-20) 

Jainkoaren Erresumako gospel mundu lekuko gisa predikatzen esan garela 
erresuma mezuarekin batera nazio guztiak iristeko. Eta Jainkoaren deiak (John 
6:44) erantzun ahal dutenentzat, gero saiatzen gara Jesus agindu guztiak 
irakasteko. 

Bere berpizkundea ondoren, Jesusek irakatsi bere discipuluéc Jainkoaren 
erreinuan buruz: 

... Aurkeztu zuen bizirik berak bere sufrimendua erasoezinak froga asko, 
haiek ikusi zuten berrogei egunez eta Jainkoaren erreinua berezkoak 
gauzetako hitz egin ondoren. (Acts 1: 3) 

Apostoluek geroago predikatu datozen mundua Jainkoaren erreinuan 
Gobernuaren mezu bera dela (adibidez Eginak 19: 8), gisa 
oraindik EtengabekoJainkoaren eliza egiten. Erresumako ebanjelioa predikatzen 
jazarpena ekarri du iraganean eta, era berean, datozen jazarpena eragin 
Eskrituretako ugari arabera (Mateo 24: 9-14; Mark 13: 10-13; cf. Luke 21: 12-19: 
Daniel 11: 28-35). 

The benetako eta jatorrizko ebanjelioaren mezua inork irakatsi behar da gaur 
egun: 

Kanpoan duzula inflexio beraz Bera laster nork deitzen duzun Kristoren 
grazia ere, ezberdinak gospel bat, 7 eta hori ez da beste miresten dut; baina 



badira duten arazoak duzu eta Kristoren ebanjelioaren pervert nahi. 8 Baina 
gu, edo zeruko aingeru bat, predikatzeko baduzu ere, beste edozein gospel 
zer den denuntiatu dugun baino, maradicatu biz.  9 As dugu Lehen ere esan, 
beraz, orain berriro diot, inor duzun beste edozein gospel zer jaso duzu 
baino preaches bada, maradicatu biz. 10 Ba orain konbentzitzeko dut gizon, 
edo Jainkoa? Edo ez guiçonén gogara bilatzen dut? Oraindik I bazion 
Gizonezkoei, ez nuke Kristoren esklabo bat izan. (Galatians 1: 6-10) 

Askok ez du erresumako ebanjelioa mezua irakasten desberdina tradizioak eta 
gizonen arteko lehentasunak askoren da. Jesus da berriro datozen lurrean araua 
(cf. Luke 19: 11-12: Mateo 6:10; Revelation 5: 9-10, 20: 4-6) eta ordaina ekarriko 
du bere santu egiteko berarekin (Isaiah 40 : 10; 62:11). 

Zoritxarrez, ordez zer Jesus Erresumako gospel buruzko irakatsi irakaskuntza, 
askoren ordez nagusiki euren Jesusen pertsonaren bertsio buruz irakasteko (ikus 
gure free liburuxka Jainkoaren Erresumako Ebanjelioa). Batzuk nahigabe ideia hori 
sustatzeko nazioarteko lankidetza bakea eta oparotasuna lurrean ekarri.  

Gainera, asko dira 'bertsio bat piztu jendeak kontatzeko Mary'-a ere faltsua gospel 
a (: 6-9 Galaziarrei 1) da. Biblia Jainkoaren buelta irakasten (Joel 2:13; Egintza 
26:20), eta elizaren historia erakusten digu, lehen kristauak ez zuen buelta ezta 
gurtzeko Jesusen ama Maria (ikus free liburuxka, Etengabeko Historiaren 
Jainkoaren eliza). 

Zen True eliza Ustezko handiak izan? 

Erromatar Eliza Katolikoak kristautasuna gorbatak aldarrikatu eliza handiena 
da. Egiten du, batzuetan bera aipatzeko arren gisa "Jainkoaren Eliza," bere 
tamaina froga da Jainkoaren benetako eliza dela? 

Edo talde txiki bat eta / edo bilduma talde nahiko txiki benetan egiazko eliza 
jarraipena izan? 

21 st mendean, litzateke Jesusen Eliza munduaren arabera gutiesten edo izan 
jokalari nagusietako bat oso munduko eszena politikoan parte hartzen?  

Beno, Jesus eta Apostoluen irakatsi egiazko eliza txiki bat izango litzateke:  

Ez izan beldur, artalde txiki, ecen çuen Aitaren placer ona duzu erreinua 
eman behar da. (Luke 12:32) 



Isaiasek berak ere oihuz buruzko Israel: "Israelgo semeek kopurua itsas 
hondarra bezala izan arren, aztarna gorde egingo da 28 For lana amaitzeko 
egingo zuen eta eten zuzentasuna da, Jauna bat egingo delako. lurraren 
gainean lan labur (Romans 9: 27-28). 

Hala bada, gaur, une honetan, reseruatione gratiazco electionearen arauez 
da. (Romans 11: 5) 

Jesus zehazki irakatsi gutxi direla betiko bizia izateko bidea aurkituko litzateke 
adin honetan gehien gisa modu zabalean erabiltzen suntsipena dakar joango 
litzateke (Mateo 7: 13-14: 20:16). Irakatsi zuen, halaber, asko erabiltzen den 
sartzen bilatzen litzateke, baina ez da aurkitzen (Luke 13:24). 

Fededun gorputza oso txikia da, egia eta leiala eliza izan balute, ez du zentzurik 
hori Jainkoa da, batez ere gutxi bidez lan eliza garaian egin? Gehienak aitortuz 
kristauak itxuraz zalantzan hain zuzen ere hori. 

Profetisatu bezala, asko zeuden Jainkoak nola funtzionatzen (Zacarías 4: 6-9; John 
6:44) eta "gauza txiki eguna mespretxatu" (Zacarías 4:10). 

Ezin True eliza One City Geldi? 

Izan zen egiazko kristau eliza egoitza hiriaren inork geldituko hala nola Erroman 
edo Konstantinopla bezala? Milioika anitzak badirudi hori pentsatzea. 

Hala ere, Paul apostoluak arabera, ezinezkoa zen. Ohartu zer idatzi zuen 
(protestante bat eta bi itzulpen katolikoa Scripturá azpian daude):  

Hemen ez jarraitu hiria dugu, baina baita datozen bilatzen dugu. (Hebrews 
13:14, NKJV) 

Ez dugu hemen hiri iraunkor bat: baina hori da, etortzen bilatzen dugu 
(Hebrews 13:14, Rheims NT). 

Ez dago gu hemen hiri iraunkorra da, guk bata zein da oraindik 
aurkitu. (Hebrews 13:14, New Jerusalem Biblia, NJB). 

Bistan Paul hori ez litzateke kristauak hiri iraunkor bat izan, hirian bertan da 
etortzen den arte irakaslea da ( "New Jerusalem" Apokalipsia 21: 2). Horrela, Paul 
ez giza hiria, Erroma barne, bat egoitza iraunkor 'fededun hiria izan daiteke 
irakaslea da. 



Itun Berrian dioenez, egia doktrina (1 Timothy 4:16 2 Timothy 3: 14-16; Galaziarrei 
2: 5; Kolosarrei 1: 21-23; Jude 3; Egintza 14: 21-22) eta anai lez (filadelphia 
jatorrizko greziar, Hebrews 13: 1), ez kokapen geografikoa, jarraituko omen 
diren. Etengabeko Jainkoaren Eliza jatorrizko doktrinak apostolikoa jarraitu du eta 
ahalegintzen Philadelphian maitasuna praktikatzeko. 

Let gehiago begiratu digu zer Jesus etorkizunean kokapena buruzkoa eliza 
lidergoa ematen dira: 

... Eta nire izena da gizon guztiei gorrotagarriak izan duzue, baina norc 
persevere tokiraino amaieran, hura saluaturen 23 Eta persecutaturen 
çaituztenean hiri hartan, ihes beste (Mateo 10:. 22-23, DRB ). 

Unibertsalki izango duzu nire icenagatic gorroto izango; baina edonork 
tinko amaieran gorde egingo dira 23 persecutaturen çaituztenean bada herri 
bat, aterpea hartu hurrengoan. eta persecutaturen duzu bada ere, aterpea 
hartu bestean. Egia esango dut, ezin izango duzu Israelgo herri txandan joan 
dira Semearen aitzinean gizon dator. (Mateo 10: 22-23, NJB) 

Kristauak dira irauteko eta fedean perseueratzera. Jesus ez da oraindik etorri eta 
edozein dela kristauek ez dute Palestinan izan dira eskualde geografikoa duten 
hiri guztietan zehar atzetik Jesus hau adierazi geroztik (gurutzadetan lagundu 
bermatzeko hau). Hori dela eta, Jesus zela jakina horiek Palestinaren inguruan 
daude baino gehiago hiri aipatuz. (By "Israelgo hiri" horretan sartzen dira Israelgo 
leinu barreyatu ziren James 1 per:. 1 eta bakarra area normalean Israelen edo 
Palestinaren izeneko kristauak aterpe hartzeko eman dutenak) 

Beraz, oinarritutako Jesus eta Paul Apostolu zer irakatsi on, elizak 2.000 urte ezin 
izan du egiazko kristau eliza apostolikoa segida dituen hiri iraunkor bat 
aldarrikatzen duten. Hala ere, historia erakusten du egia Jainkoaren Eliza egoitzan 
mendeetan zehar aldatu egin da jatorriz Jerusalemen geroztik (Acts 2) ra seguru 
Antioch (Acts 11:26) Ephesera Smyrna Europara (hainbat hiritan) hainbat 
kokapenetan Ipar Amerikan, hau da, seinale bat, hala Etengabekoeliza Jainkoaren 
(gaur egun Bost hiriak California eskualdean oinarrituta) bezalako talde 
baten benetako kristau eliza izan da. 

Horrela, "hiri iraunkorra" falta hori, gainera, 'froga' bat etorri 'apostolikoa ikusten' 
deiturikoak ezabatzen dituen hainbat mende jarraitasuna Erroma, Antiokian, 
Jerusalem, Alexandria, Konstantinopla, eta beste nonbait esaten duten elizak da.  



Agian ere aipatu behar da, Biblia zehazki, 'hiri handia' dagoela zazpi muinoak 
esertzen (Apokalipsia 17: 9, 18) kondenatzen. Erroma eta Konstantinoplaren 
jotzen dira 'zazpi hilled' hiri, izan non Bost Hiriak California eskualdean ez da gisa.  

Sabbath Keeping irakasten zen eta Was Jarraitu 

Gehien aitortzen duen igande bezala kristautasuna ekintza atseden eguna 
kristauak izan arren, hori ezerezetik Biblia irakasten. Igandea, berez, sartu aitortuz 
Christian mundu jentil Gobernuko agintari eta jentil Eguzki jainkoa gurtza 
konpromisoak bidez. 

Itun Zaharreko irakasten zazpigarren eguneko Sabbath hori Jainkoaren eta bere 
jendea (Irteera 31: 13-18) arteko zeinu bat zen. 

Baina zer Itun Berrian buruz? Itun Berria argi eta garbi erakusten Jesus (21 Luke 
4:16, 6: 6; 13:10), hori baita Apostoluak eta fededunak (Acts 13: 13-15, 42-44; 17, 
1-4; 18 : 4; Hebrews 4: 9-11) zazpigarrena atseden-eguna (den larunbatean 
izeneko egutegiak English mantendu). 

Batzuk esan arren gurtza egun hori aldatu egin zen, eta ez zen xedea, kristauak 
geratzen, nabarituko zer Itun Berria bera benetan irakasten (protestante bat eta 
behean agertzen den bi Roman itzulpenak katolikoa): 

Asko geratzen da, bada, bat Jainkoaren herriarentzat Sabbath-
atsedena; 10 edonork Jainkoaren atseden sartzen, gainera, bere lana egin 
eusten, Jainkoak bere 11-tik egin zuen bezala dezagun, beraz, ahalegin 
guztietan atseden horretan sartzen,. beraz, inork ez du bere 
desobedientzia adibide (: 9-11, New Nazioarteko bertsioa Hebrews 
4) jarraituz erori. 

Ez dago oraindik ere, beraz, zazpigarren eguneko atseden Jainkoaren 
pertsona gordeta, gainerako leku sartzeko 10 geroztik da zure lana ondoren 
atseden, Jainkoak bere ondoren egin zuen bezala. 11 dezagun, bada, 
prentsa aurrera leku honetan sartzeko gelditasunaren, edo zuetako 
batzuek ezezkoa adibide hau kopiatu daitezke sinesten eta 
galduko (Hebrews 4: 9-11, NJB). 

. Horregatik ez sabbatisme bat geratzen da Jainkoaren 
herriarentzat 10 Ecen da reposean sarthu, bera ere vkan baitu bere lanak 
atseden zuen, Jainkoak bere 11 egin zuen bezala har dezagun araziko digu 



repos hartan sartzera. nehorc Aho adibide bera erori (Hebrews 4: 9-11, The 
Original eta True Rheims Itun Berria Anno Domini de 1582). 

Historia erakusten Sabbath-eramateko historian zehar mantendu zen, agintari 
inperiala eta gizonen udalek gaitzespen arren. Sabbath-mantenduz hedapena 
jatorrizko elizatik Jerusalemen Asia Minor, Afrika, Europa eta Asia mendeetan 
hasieran AD Sabbath-eramateko dokumentatua da mendeetan zehar gertatu dira 
eta Western hemisferioetan den ez 1600s baino beranduago etorri zen. 

Sabbath mantentzeko 21an mendera arte jarraitu eliza bat soilik Jainkoaren 
pertsona Itun Berrian arabera egia eliza izan daiteke (Hebrews 4: 4 ikuskizunak 
Sabbath gainerako honen zazpigarren eguneko lotuta dago). 

Arrazoi bat gaur askok ez dute ulertzen zer Biblia Santuaren honi buruz irakasten 
duten zenbait Itzultzaile dute nahita mistranslated epe 
Greziakosabbatismos (ςαββατισμóς) Hebrews 4 aurkitu: 9. Protestantea KJV eta 
NKJV mistranslate da aldatu Rheims Itun Berriko bertsioan, Challoner 
bertsioa(18 garren mendean aldatu) bezala ere ezaguna egiten duen bezala. Hirurak 
mistranslate hitzak 'atsedena,' han berriz Greziako ezberdinak epe 
bat(katapausin gisa transliteratua), 'atseden' Itun Berrian bezala 
itzulia da. Sabbatismos argi eta garbi bat 'Sabbath gainerako' eta jakintsu zintzoa 
izango duten guztiak aitortu aipatzen . Honegatik mistranslations du, gaur egun 
gehienak ez dira konturatzen, zazpigarren eguneko Sabbath zen, bereziki Itun 
Berrian kristauak zaiena. 

The Holy Days eta Jainkoaren Plan of Salvation 

Genesis 1:14, Jainkoaren dioenez zenbait argiak egin zuen (bezala eguzkia eta 
ilargia) off markatzeko santua egun / erlijioso jaialdi (Jainkoaren Hitza 
itzulpenak), Jesus oraindik gutxi duten erreklamatzeko gorde. 

Jainkoaren jai eta convocations santu guztiak Biblia aipatzen dira, 23 Lebitarren 
liburuan kapitulu. Zazpigarren egunean dira Sabbath, Passover, Pazko, 
Mendekoste, tronpeta jaiak, Argazkia Eguna du, Etxola Jaian egunak etorri, eta 
Last Great Day. Moderns askok deitu litzateke bitartean "judu," kontua da Jesus, 
bere discipuluéc, eta bere hasieran jarraitzaile sutsu hori 
mantendu. Horrela, Etengabeko Jaungoikoaren elizan dutenek 
gordetzen dira. Bibliako Days Santua hauek lehen eta bigarren Jesus etorrerarekin 
eta laguntza show Jainkoaren salbamen-plana dela diote. 



Hainbat modernok harritu lehen kristauak espero konturatzen izango litzateke ia 
guztiak inoiz bizi izan zen gordeko litzateke eta Jainkoaren betiereko erresumaren 
parte izan. Nahiz eta hasieran grekoerromatarra esaterako, Lyongo Irenaeus, 
Alexandriako Origen, Nyssa Gregorio, eta Milango Anbrosio gisa aldekoak 
gutxienez doktrina hori zatiak irakatsi. 

Arrazoia doktrina hori zela 'galdu' Taldea izan zen gutxiago eta greko-
erromatarren gutxiago behar bezala mantentzeko litzateke bibliako egun santua, 
Passover aldatu dute 2. mendean batez ere, ondoren. Ia egun santu guztiak ziren 
ortodoxoen apezpikua Juan Crisostomo, Teodosio enperadoreak (heriotza nork 
jarraituko Bibliako Pazko-data mantendu ausartuko litzateke horiek zigorra 
deklaratu duten), baita berandu 4 garren mendean Laodicean Kontseiluak egin zuen 
bezala kondenatua . Adierazpenak, baita jazarpenak, jentil enperadorea 
Constantino mende lehenago arabera, hala nola, "Let ondoren gurekin komunean 
ezer detestable judu jendetza batera," rol bat ere jokatu. 

Salbamen-plan ezagutza galtzea beste arrazoi Origenism 
gaitzespena 5ean eta 6an mendeetan izan zen. Origen flaws asko izan arren (nahiz 
eta bere salbazioa adimeneko), bere irakaspenak ere ez da gorde edo incorrigibly 
adin honetan gaizto haien salbazioa lortzeko aukera bat sartzen zen. The 
Purgatorio doktrina katoliko erromatar eta badirudi ez-bibliako alternatiba bat 
Origenism noizbait ondoren kondenatu zuten (nahiz eta Ekialdeko ortodoxoak eta 
protestanteak ez purgatorioko onartu) gisa hartu. 

Tradizionalki, Erromako Eliza eta protestante elizak joera hori orain 
saluamendutaco eguna bakarra da irakasteko eta hori guztia ez adin honetan 
gorde eternalki erre egingo Hades / Gehenna (nahiz egungo ecumenical eta 
sinesmenen arteko mugimenduak maiatzaren honetan joan aldatu). Ekialdeko 
ortodoxoen, aspalditik izan dugun erreserbak, eta adierazi dute Jainkoak 
gizateriaren gainerako askoz gorde ezin zurien tronua epaia (cf. Revelation 20: 11-
13) garai hartan, baina, ez dira zenbait (Florovsky G. azken gauzak eta azken 
ekitaldiak. C. 1979. Misionero Liburuxka # E95h Babesteko Holy Russian Orthodox 
eliza. Los Angeles). Orthodox ziurtasun eza arrazoia parte da ez benetan 
mantentzeko dutela bibliako egun santu eta ez du benetako esanahia dutela 
kristauek ulertzen dute. Jainkoaren Days Santua laguntza Hitza Jainkoaren planak 
gizadiarentzat. 



Etengabeko Jaungoikoaren elizan dugu bibliako egun santua bera Jesus, bere 
discipuluéc, eta bere hala nola, Gentile-gunea Jainkoak buruzagi elizan Smyrna eta 
Sardesko Melito of Polikarpo mantendu gisa jarraitzaile sutsu gisa mantentzeko.  

Bibliako egun santua mantentzea egia Jainkoaren salbamena eta graziaren egia 
plan kristauek gogorarazten. Etengabeko Jainkoaren Eliza ulertzen nola egun 
santu bakoitzari lotu Jainkoaren salbamen-plana (ikus gure liburuxka free Beharko 
Behatzeko duzu Jainkoaren Santua Days edo Deabruzko Oporrak?)  

Biblia argi irakasten Jesus Kristo zela Bazcoa guregatic sacrificatu eta garela 
airisetako (1 Corinthians 5: 7-8) rekin jaiak hori mantentzeko. Garela Pazko 
laguntza picture of Days sin eta hipokresia jarri gure bizitzetatik saiatzen den (cf. 
Matthew 16: 6-12; 23:28). 

Nahiz eta greko-erromatar elizak aitortzen duten Mendekoste, halaber, Asteen 
Jaian (Lb 23: 15-16) gisa aipatzen eta primiziak egunean (zenbakia 28:26) Itun 
Zaharrean, Christian esanahi izan. Kristauak pikainak izatearen ideia Testamentu 
Berria (James 1:18) ere baieztatu da. Antzinako Israelen, ez dago udaberrian uzta 
txikiagoa eta Fall uzta handiago bat zen. The Spring Day Santua Mendekoste, 
behar bezala ulertu, laguntzen irudi hori Jainkoa da bakarrik batzuk deituz orain 
salbazioa (John 6:44; 1 Corinthians 1:26; Erromatarrek 11:15) uzta handiago bat 
geroago datozen (John 7: 37- 38). 

Oro har, greko-erromatar elizak ez Fall gertatzen diren bibliako egun santua 
mantentzeko. Egin badute, agian hobeto konturatzen dira Trumpets argazkiak 
jaiak Jainkoaren datozen zigortzen lurra eta Jesus Kristoren bueltan zazpi 
Revelation kapituluak 8 & 9 eta 11 tronpetak bidez esku-hartzeak: 15-
19.Grekoerromatarra elizak, oro har, ados Revelation tronpeta duten gai horiek 
(batzuk ikusi tronpetak horiek alegorikoa gisa) egin dituzte, baina ez arrazoi 
bibliako tronpeta jaiak behatzeko ikusten dute.  

Hurrengo Fall egun santua Argazkia Eguna da. Itun Zaharrean, egun hau barne 
ekitaldia non Azazel ahuntz basatia (Lb 16: 1-10) bidali zuten, kristauak ikusi 
ostera hau Azazel ahuntzaren kanpoan argazkiak ordua milurtekoaren zehar 
bidaltzen denean Satan izango litzateke lotuak mila urte abysmetic (Apokalipsia 
20: 1-4). Horrek esan nahi du ez duela izan tempt eta engainatzen denbora 
horretan gai. 

Etxola Jaian The espiritual eta material ugaritasuna egingo duten milaka urteko 
Jesukristo garaian gertatzen denean pertsona Jainkoaren legeak mantendu egingo 



irudiak, Satanen engainuak (Revelation 20: 1-6) gabe. Hau orain zer gertatzen 
seducitu Satan mundu batean kontrastea da (Apokalipsia 12: 9).  Satanic iruzur 
zergatik gehien profesatzen duten kristautasuna dute ministroek faltsu (: 14-15 2 
Corinthians 11) by misled parte da. 

Bibliako egun santua azkena (Lb 23: 36B), askotan, eliza Great Last Day gisa 
aipatzen Jainkoaren zirkuluak. Ohartu zer Jesus bertan irakatsi: 

Azken egunean, festa eguna, Jesusek zutik jarri eta oihu egin zuen, esanez, 
"Egarri dena betor niregana, eta edan. 38 niregan sinesten, Santuak esan du, 
bere bihotza kanpo fluxua ibaietan egingo ur biziko. " (John 7: 37-38) 

Da Great Last Day betetzea batera It izan ez duten aukera bat salbazioa hori guztia 
benetan aukera izango dute aukera hori, eta ia guztiak eskaintza hori onartu 
egingo. 

Ia inoiz bizi izan duten gizakiak guztiak gordeko da! 

Bibliako Egia da, hori baita Jainkoaren maitasuna, Jesus etorri zen FOR ALL DIE:  

Jainkoak hain maite izan zuen mundua eman zuen bere Seme bakarra, 
duenak sinesten Bera ez hilko, baizik betiko bizia izan dezan. Jainkoak ez 
bidali bere Semea mundura, mundua kondenatzeko, baina mundua harçaz 
salua dadinçát. (John 3: 16-17) 

Beraz maitatzeko Jainkoaren bidali zuen bere Seme erlatiboa batzuk edo mundu 
hortara? 

Protestanteak, askotan aipatu John 3:16, joera mundu gorde daitekeen baina 
gehienek inoiz bizi izan duten hori izango oinazeak pairatzen betikoirakasteko. Da 
salbamen-plan mota hori Jainkoa da guztiak ezagutzeak eta maitasuna agertuko 
litzaizkioke da? Ez du Biblia ideia guztiek gorde daiteke gaur egun onartzen? Hala 
ez bada, arrazoizko dela? 

Jainkoa da guztia jakinda eta indartsua guztiak eta maitasuna (1 John 4: 8,16) da, 
Jainkoaren litzateke gehien predestinatua izan duten inoiz betiereko oinazeak 
bizi? 

No. 

Zalantzarik Jainkoa jakintsua nahikoa benetan lan plan bat izatea da.  



Erromatarrek 9: 14-15 dio: 

"Zer esan guk? Ba al dago Jainkoarekin iniquitate? Zalantzarik ez!  15 Ecen 
Moysesi erraiten zuen," Misericordia nahi dut whomever Misericordia nahi 
dut, eta errukia whomever errukia izango dut egingo dut. " 

Jainkoak aukeratu zuen Israelgo zati Itun Zaharrean salbamenerako adin honetan 
jakin dugu, eta batzuk, beste batzuk baldin badaude. Hori bada guztiak izango 
dira, nola da maitasun hori? 

Biblia irakasten asko izan dira nahita adin honetan (John 12: 37-40) ere itsutu. (;: 
16-18 Isaias 42 cf. John 9:41) izan ziren adin honetan itsutu dutenek oraindik 
aukera dute. Ohartu ere: 

Berriro zoragarri lan bat egin beharko dut jende honen artean ... 24 horiek, 
halaber, nor espirituz huts egingo ulermena etorri, eta nork salatu doktrina 
ikasiko dutenak. (Isaiah 29: 14,24) 

Ez dago Jainkoaren (Romans 2:11) bereizkeriarik ez da. Badira guztiak "lurreko 
muga guztiak gure Jainkoaren salbamena ikusiko dute" (Isaias 52:10) bezala, 
aukera bat izango da. 

Ez dago zeru azpian izen bakarra, zeinaren bidez gizakiak salbatu ahal izango da 
(Eginak 4:12) eta Jesus Kristo (Acts 4:10) da. Gizateriaren zati da inoiz entzun 
geroztik Jesus buruzko egia, eta "haragi guztiak Jainkoaren salbamena ikusiko" 
(Luke 3: 6), ez dago aukera bat da guztien salbazioa lortzeko izango da (Isaias 
52:10, 56: 1) -bai adin honetan edo adina ere etortzen (cf. Mateo 12: 31-32: Luke 
13: 29- 30). Etorkizuneko adin Hau bigarren berpizkundea ondoren dator (garai 
hartan egiazko kristauak dira Revelation 20 per lehen resurrectionean planteatu 
bezala: 5-6) eta zurien tronua epaia denbora (Revelation 20: 11-12) dira. Isaias 
(Isaias 65:20), baita Roman eta ortodoxoen Katolikoak santu Irenaeus, irakatsi 
adin zehatz honetan etorriko dela ehun urte inguru luze izango litzateke. 

Itun Berria erakusten Paul apostoluak dela antzeman bibliako egun santua 
(adibidez Egintza 18:21, 20: 6,16, 27: 9; 1 Korintoarrei 5: 7-8). Paul kondenatua 
praktika paganoak sartuz bibliako urteurrenak (1 Corinthians 10: 20-23) 
batera. Paul berak bere bizitzaren amaiera gertu adierazi praktika juduak 
beharrezko mantendu guztiak mantendu zuen (Eginak 28: 17-19). Hori izan 
litzateke Lb 23 zerrendatzen egun santu guztiak, besteak beste.  



Arau orokor gisa, greko-erromatar elizak ez du Paul apostoluak en admonition 
jarraitu bera imitatzen Kristo (1 Corinthians 11: 1) imitatua zuen, eta ez dute 
Bibliako egun santu osoan mantentzeko. 

Horren ordez, greko-erromatar elizak joera hainbat jainko paganoak (Saturno, 
Mithras, Pan, Ishtar, Diana, Strenua, Janus, etc.) "birpaketatutako" kanpora 
trappings aldarrikatu Christian eskainitako egun mantentzeko. Historiaren 
egitateak frogatzen duten goiz egiazko kristauek ez zuten mantendu Gabonetan, 
igandean, San Valentin, Pazko, Mary ascension, etc. 

Nahi egiazko Eliza paganism batera konpromisoa? Hala ez bada, zergatik gehienak 
uste arriskuan talde hori ordezkatzen benetako kristautasuna?Gustatuko 
deiturikoak Christian talde Jesus eta Apostoluen zer egin praktikek jarraitu? 

Zalantzarik ez greko-erromatar-protestantea direnak. Ezta hala nola Jesus azken 
eguna Saints (Duten liburu gehigarriak gehitu Biblia), Baptists eliza (nork 
aldarrikatzen Erreforma aurretik zihoazela, oraindik protestanteek sinesmen 
heretikoak asko partekatzen), Messianic juduak bezala beste talde (horiek Jesus 
Mark 7 kondenatu antzeko gizon tradizioak irakasten duten: 6-13), eta Jehobaren 
Lekukoak (Jesukristoren jainko ukatzen dutenek).  

Bakarrik Sabatario Eliza Jainkoaren taldeen Days Santua mantendu dela asmatu 
erreklamatzeko jatorrizko fedea lehiatuko da eta, seguru asko dira jotzen 
"Philadelphian kristauak" une honetan hasten ahal da.  

Aurre egiten eta Ecumenical eta Interfaith Mugimenduak kondenatzen 

21 st mendean askok erlijio eta politikoen liderrak dira ekumenikoa eta 
sinesmenen arteko mugimenduak sustatzeko. Ecumenical mugimendua saiatzen 
dela aitortzen kristau erlijio guztiak Jainko berdinak dira kontuan hartu behar dira, 
oraindik Biblia faltsua buruz ministroek (2 Corinthians 11: 14-15) ohartarazten eta 
faltsua "Mystery babiloniar" fede bat, munduko buruzagi politiko batzuk hartzen 
ditu (Revelation 17: 1-9). Jesus ez da etorri adin honetan nazioarteko batasuna, 
baina zatiketa (Luke 12:51) ekartzea. Kristauak dira iragarri Babiloniatik ihes egin 
(Zacarías 2; 6-7; Apokalipsia 18: 4) eta munduko by unspotted (James 1:27). 

Gero eta gehiago dira, halaber, liderrak Ekumenismoa sustatzeko, sinesmenen 
arteko batasun bat, eta horrek funtsean saiatzen erlijio guztiak Jainko berdinak 
dira inplikaziorik honetan barne. Hau blatant gezurra da da Jesusen izena duten 
edozein gorde daiteke (Acts 4: 10-12) bitartez bakarrik.Doktrinak arriskuan jarri, 



etab batasunaren helburua deceitful eta gaizki dago: madarikatua da Jaunaren 
maltzurkerian lana egiten du (Jeremiah 48:10). 

Ecumenical / interfaith erlijio batasuna sustatzeko dutenek ez dirudi bai Zaharra 
eta Itun Berria irakasten egiazko sinesmen hori ez da Jesus ondoren itzuli arte 
gertatuko konturatzen: 

Till denok etortzen fede batasuna eta Jainkoaren Semearen ezagutza du, 
gizon bat perfektua, Kristo betetasuna garaiera neurriaren. (Ephesians 4:13) 

"Abestu eta alaitu, Siongo alaba! Hara, ni naizela eta izango zure erdian bizi 
naiz", dio Jaunak. 11 "Nazio asko egon Jaunarekin elkartzen zaio egun 
horretan, eta My pertsona bihurtu beharko dute. eta zure erdian biziko naiz 
Ondoren armadetako Jaunak bidali nauela duzun jakin ahal izango 
duzu 12 eta Jaunak Judako jabetuko Bere Lurralde Santuan herentzia gisa, 
eta berriro aukeratu beharko Jerusalem (Zacarías 2...: 10-12) 

Iragarki ez leialtasunez bat da: 

Badira gorputz bat eta Espiritu bat da, duzu zure vocationearen sperança 
batetara deitzen ziren bezala; 5 bat bakarra Jauna, fede bat, bataio 
bat; 6inork Jainkoaren eta Aitabat, cein baita gucién gainean, eta gucién 
artean, eta zuk guztietan. (Ephesians 4: 4-6) 

ONE fede Hori egia Jainkoaren Eliza kristau fedea, ez batzuk arriskuan, interfaith, 
ecumenical, babiloniar borraste (Revelation 17) Jesus suntsitu egingo da (cf. 
Revelation 19) da. 

Orain arte bezala, egia gisa Christian batasun, Biblia erakusten du ez dagoela 
Jainkoaren eliza (cf. Revelation 2 + 3) zatiketa izango da Jesus itzultzen arte.  

Ez dagoela, egia guztien artean cordial harremanak izan behar bezainbeste 
posible (cf. Erromatarrek 12:18), eta horrek ez du esan erlijio guztien egiazko 
Jainkoaren Elizaren baliokide gisa uste 
dugu Etengabeko Jaungoikoaren elizan dugu sinesten bitartean kristau 
fedea. Halaber, Jesusen ereduari jarraitzen dugu eta baino gehiago Biblia 
oinarritzen duten tradizio horiek salatzeko egingo (Mark 7: 9-13). 

Errotuluak, frogapenak, eta aztarnak 

Laburbilduz, hemen aztarna, froga, eta Arrastoak lagun egiazko kristau eliza 
bezala identifikatzeko zerrenda bat da: 



1. Jainkoaren hitza jartzen gizonen tradizioak batez ere, eta, beraz, ez du 
gehitu direla Biblia (cf. Mateo 15: 3- 9) aurka doktrinak. 

2. Erabilerak bibliako name "Jainkoaren Eliza" (adibidez Egintza 20:28, 1 
Timothy 3: 5). 

3. aitortzen affectionatuqui jatorrizko fedea (Jude 3), nahiz eta jazarpena 
mehatxuen pean (adibidez Acts 5: 27-32). 

4. Aztarnak doktrina bibliako historia osoan zehar (cf. 1 John 2: 6).  

5. mantentzen Passover 14 Nisan garren orrian (Lb 23: 5; Mateo 26:18). 

6. ezaguna bertan liburuak Biblia zati ziren apostoluak John denbora 
aurrera (cf. 2 Timothy 3: 16-17; Revelation 1: 9-19, 22: 18-19: Isaiah 8:16). 

7. egia irakaslea Godhead buruz (Romans 1:20; Kolosarrei 2: 2,9). 

8. irakaslea eta maitekorra Jainkoaren legeak mantentzen (1 John 2: 4). 

9. carnal gerra partaidetza kontrajartzen mundu honetan (John 18:36; Luke 
3:14). 

10. izan zaio jazarri, baina inoiz jazarle fisikoak (John 15: 20-21; cf. 18:36). 

11. Ez du onartu kanpora paganism trappings eliz soineko edo eraikin (cf. 
Deuteronomioa 12: 29-30) dagokionez ere. 

12. erresumako ebanjelioa osoa (;: 19-20: 28 Mateo 24:14) predikatzen. 

13. a "artalde txiki" da (Luke 12:32; erromatarrek 11: 5; cf. Revelation 14: 1-
9). 

14. Bere kokapen fisikoa Aztarnak beruna anitz hiri (Hebrews 13:14) eta 
zazpi Revelation kapituluak 2 + 3 elizak bidez. 

15. Bibliako Sabbath zeinua ditu (Exodus 31:13; Hebrews 4: 9). 

16. Jainkoaren salbamen-plan Jesukristoren bidez ulertu Days Santuaren 
bidez irudian (1 Corinthians 5: 7-8; James 1:18) 

17. oporrak jentil (: 20-22 1 Corinthians 10) behaketan aurka irakaslea. 



18. Ezin izango da bukaera-denbora ecumenical Babilonia lerrokatu 
(Revelation 13: 4-10 18: 4) 

Soilik Sabatario Jainkoaren talde eliza bat irizpide horiek betetzen ditu. Greco- 
Roman elizak ez benetan ulertzen Jainkoa edo Jainkoaren asmo eta ez egiazko 
kristau eliza adierazten dute. 

3. Zer gertatu Testament New Times zehar? 

Inaugurazio Etzanez paragrafo honetan eta itxiera Etzanez paragrafoan baino, 
kapitulu honetan Dr. Herman Hoeh Jainkoak idazle ohia berandu Eliza batek idatzi 
zuen eta 1985. Dr. Hoeh argitaratu zen bere egiazko kristau elizara gertatutakoa 
take ematen Itun Berrian aldiz eta unfaithful elizak askotan KJV aipatuz gorakada.  

Kristoren esan, "Nire eliza eraikiko dut" (Mateo 16:18). Eliza bat, enkarguz zabaldu 
eta bere Gospel argitaratzeko - - Oso mezua ekarri Jainkoak zuen -, mundu guztiak 
eraikitzeko Egin zuen. 

Baina, zer egin gaur bertan aurkituko dugu? Eliza eta desadostasuna Ehunka, 
guztiak gizonek sortu, bakoitzak aitortzen egia irakasteko, oraindik kontraesanean 
eta beste guztiak, ados. 

Eliza profezia The 

Jende gehienak gaur suposatzen bitartean egiazko Eliza zela azkar big hazten, 
erakundearen indartsu bat bihurtu da, eragin handia jokatuaz munduari buruzko, 
hau mundu hobea egiteko, egonkortzeko munduko zibilizazioaren eraginpean 
bihurtuz, benetan Kristo sortu zuen bere Eliza ez da hala nola, helburua. Bere eliza 
bat da Bere azken otoitza, Jesus otoitz: 

. "Otoitz dut ez dut munduaren alde otoitz ... Aita Santua, Your name bidez nori 
eman didazu horiek mantentzeko, bat bezala gara ... eman ditut Zure hitza izango 
dute, eta honako hau mundu gorroto du horiek ez dira mundua delako, ez nago 
bezain munduaren. ez dut otoitz horiek hartuko zenuke mundutic, baina beguira 
zenuke gaichtotic. ez dira mundu, ni bezain naiz munduaren ez "(John 17: 9-16). 

Kristoren enbaxadore - - hau da, mundu horrek atzerriko - oraindik inoiz 
munduaren izanik bere Eliza horiek estrangér eta mundu honetan bezala 
deskribatu. 



Sakabanatuta - Jainkoaren benetako eliza hau jazarria izango zen. "Jazarri Me 
bada, ere persecutaturen çaituzte", esan zien Jesusek bere ikasleei (John 
15:20). "All godly bizi Kristo Jesus jazarpena jasango nahi duten" (II Timothy 3:12). 

Gauean Jesus atxilotu zuen gurutziltza zezaten, Esan zuen, "idatzia dago: 'Artzain 
greba egingo dut, eta ardiak sakabanatu egingo dira'" (Mark 14:27). He, artzaina, 
gurutziltzatuaren ondoren, "ardi" - bere Eliza - ziren sakabanatutako bihurtzeko. 

Aurretik arratsalde horretan bertan, Jesus esan zuen bere discipuluey, "You 
egingo sakabanatuta" (John 16:32). 

Jazarpena hau eta dispertsio goiz hasi zen. Oharra Acts 8: 1: ". Garai hartan 
jazarpena handi bat eliza Ierusalemen zen kontra jaiki zen aldi batean, eta guztiak 
ziren Judea eta Samaria eskualde osoan sakabanatuta, apostoluak ezik" 

Inon ez da inolako profezia egia eliza handi eta ahaltsu bilakatu dela, eragin 
jokatuaz mundu honetan. Izan ere, Jesus deitzen da "chipiá" (Luke 
12:32).Mespretxatua, jazarri, sakabanatuta mundu arabera - bereiztuko mundutik 
... 

Ez duzu Eliza hartako historiaren zati handi bat irakurri. Nahiz eta historialariek ez 
dute inoiz ezagutzen non egiazko Eliza begiratu - ez baitute jakin zer egiazko Eliza 
da. 

Gehiengo Broad seducitu 

Bestalde, munduko, profezia guztia esana duenez Apostasia, iruzur eta zatiketa.  

Jesus oso lehen ekitaldi iragartzekoa munduko zatoz - handia iruzur - climaxing, 
gure egun orain, aurretik tribulatione handia. 

"Hartu kasu,", esan zuen "nehorc seduci duzu For many ene icenean, dioitela, Ni 
naiz Christ: eta anhitz seducituren duté." (Mateo 24: 4-5, Baimendutako bertsioa). 

Iragarki arretaz: Ez zen gutxi duten zeuden engainatu nahi, baina asko du. Gutxi 
egiazko kristauak bihurtu nor ziren izan da! 

Jesus irudian baldintza hori bera esan zuen: "Wide atea da eta bide çabala da 
perditionetara irioiten duena, eta han asko joaten da by dira estu delako atea da 
eta zaila modu horretan bizitza eramaten da, eta. badaude gutxi aurkitu da 
"(Mateo 7: 13-14). 



Hori ez da munduko zer uste du, ezta? Seguruenik, ez da zer entzun eta etorri 
bereganatzeko. Baina zer esan Kristo da. Nola seducitu mundu hau bihurtu! 

Satan Biblia irudian mundu hau jainkoa bezala. Agertzen zen, ez deabrua bezala, 
baina jainko gisa - argi aingeru bat bezala. Eta Apokalipsia 12: 9, irakurri duzu 
"Satan, mundu osoa engainatzen." 

Bai, asko litzateke Jesusen izenean etorri, Jesus Mesias dela aldarrikatzeko - bai, 
Kristo predikatzen munduari. Eta, hala ere, konturatu gabe, munduko 
engainatzen. 

Apostoluen zekien zer gertatuko litzateke 

Apostoluak, azaltzen zuzenean Jesus Kristo berak, ohartarazi fedea beren 
ministerio itxieran gertatzen hasiko litzateke irteera buruzko elizan.  

Jasandako 20 urte Jesus, Paulo apostoluak Gurutziltzatzearen ondoren, bere 
lehen inspiratutako karta batean, kargu kristauak ez engainatu predicationea 
faltsua edo letrak faltsua den apostoluak hasita izango dela aditzera emanez: "Let 
inork ez engainatzea duzu edozein bitarteko ; eguna dela [Jainkoaren giza 
arazoetan esku-hartzeko denbora, noiz Jesukristo nazioen araua itzuli beharko] ez 
etorri ezean kanpoan erortzen dator lehen "da (II Thessalonians 2: 3). 

Egintza 20: 29-30, jentilen irakaslearen azaltzen du nola Apostasia hasiko 
litzateke. Adinekoen (ministroek) Elizaren bildurik Ephesen horiek beren 
erantzukizuna tokiko kongregazio gorako buruzko azken mezua emateko. "For," 
esan zuen Paul, "hau ez dakit, nire irteera ondoren basati otso sartuko artean, ez 
artaldea sparing. Era berean, zeuen artean gizonak altxatuko dira, makurra gauzak 
hitz eginez." Zergatik? "Kanpoan marrazteko discipuluac bere burua 
ondoren." Honako pertsonala eskuratzea berez. Izendapen berria hasteko! 

Ez bi bertso hauek guztiz harrapatzen duzu? Zaharrenei edo ministroek bereziki 
muntatu ziren, baita Paul berehala ondoren Efesoko utziko, ez bertako eliza 
kongregazio barruan etorriko litzateke ministroek faltsu, ardi arropa otso, 
kristauen harrapari bat egiteko. Eta are zaharrenei horiek dagoeneko eliza 
kongregazio in from batzuk Jesusen doktrina pervert litzateke honako ziurtatzeko 
burua. 

Sustatzaile Timothy instruituko, Paul azaltzen zion "konbentzitzea, rebuke, 
exhortatzen, emetassun eta doctrina gucirequin aldiz etorriko da, ez dute jasan 
soinu doktrina, baina beren desioak arabera." - Egiten dutena mesedez nahian - 



"... eman metatzen dute egingo bere burua irakasleentzat" - animatzen 
ministroek nork zer entzun nahi dute predikatzeko izango - "eta bere belarriak 
buelta egingo dute kanpoan egia, eta alboratu alegiak to" (II Timothy 4: 2 -4). Hau 
apostoluen eta ebanjelariak egunetan izan zen. Askok, hasieran eliza tokiko 
kongregazio in fellowshipped, belaunaldien bi inguru ondoren, ez zuen jasan 
soinu doktrina ez zuten benetan damutu delako eta, beraz, ez nuen inoiz jaso 
Espiritu Santua. Enticing mistika eta eguzkiaren gurtza alegiak ziren Erromatar 
Inperioaren irentsi - nor, dirua mesedetan, pozik bere nahiak alegiak predikatzen 
arabera followedteachers dute. 

Paul bere bigarren letra idatzi zuen jentil-jaio Thessaloniceanoén, horiek azaltzen 
zuen buruz "iniquity misterioa" dela "ezpaitu dagoeneko lan" (II Thessalonians 2: 
7 AV). Oharra: gaiztakeriaz irakaspenak Paul egun lanean ari ziren. Roman 
Mundua misterioa erlijio zaharra eguzkia kultua misterioak oinordeko bete zen.  

Horietako asko aurki duten Jesusi jarraitzeak handitu barne.  

Jude izan den bere gutunean, besteak oharpen hori Christian guztietan behar 
"contend earnestly fedea izan zen behin saindu entregatuko da. For zenbait 
gizonek dute oharkabean, aspaldi markatu zen, gaitzespen hau da, gizon-ukatzaile 
batean labandu gure Jainkoaren grazia piztu duten biziotsua sartu eta Jainko 
bakarra Jauna, Jesu Kristo gure Jaunaren ukatzen .... hauek pertsona sentsuala, 
zatiketak eragin duten, ez Espirituak "(Jude 3-4, 19) izatea dira.Penitentzia, ez 
damuturik irakasten dute. 

Jude dio predikatzaileak horiek bereizita bere jarraitzaileek fededun gorputza.  

Garai John idatzi zuen bere epistola By, triste ohar hau nor oharkabean lehen 
crept at horiek buruz, besteak beste izan zuen: "Kalera irten ziren gugandik, baina 
ez ziren gurekin, zeren baldin gutaric içan balirade, dute jarraituko zukeen 
gurekin, baina kanpora irten ziren dutela manifesta dadinçát, horietako inor ez 
dela gurekin izan ziren "(I John 2:19). 

Deceivers ugari horiek, izeneko Gnostics arren, ezker egiazko Eliza, kanpoan 
discipuluac marrazketa beren ondoren, bere Honako ez zuen mende batzuk baino 
gehiago iraungo. 

Ez zen, ordea, are gehiago arriskutsua Apostasia bat egiazko Eliza infiltratuta 
dagoela. 

True kristauak behartu 



Peter ohartarazi asko misled izango litzateke elizetan. Baziren kristauen artean 
irakasleak faltsua nor litzateke heresiak ekartzea, "eta askotan beren modu 
suntsitzaile jarraituko du, baita nori egiaren bidea blasphema egingo da" (II Peter 
2: 2). 

Paul letrak bihurritu ziren beste zentzu bat emateko xedea baino (II Peter 3: 15-
16). Baina horren ordez tokiko kongregazio utziz eta bere sekta propioa osatuz, 
beste batzuk hasiera batean egin zuen bezala, predikatzaileak faltsu horiek 
kongregazio barruan mantendu eta laster egiazko kristauak kanporatzeko hasi 
zen. 

Joan apostoluak Gaius gutunaren, irakurri dugu:. "Idatzi zuen elizari dut, baina 
Diotrephes, maite horien artean preeminence izatea, ez du jasoko gurekin Beraz, 
etortzen banaiz, haren obra gogorarazten dizut horrek ez zuen, gure aurka prating 
hitz maltzurren. eta ez hori eduki, berak ez du anayeac recebitzen, eta nahi duten, 
ipintzeko elizaren out horiek debekatzen "(III John 9-10). 

The benetako kristauak, bakarrik osotzen Egia Eliza, ari ziren ikusgai, 
kongregazioak antolatutako kanpo jarri! 

Hauek izan ziren sakabanatutako direnak eta haietako John esan, "Hori dela eta 
mundua ez da ezagutzen gaitu" (I John 3: 1). 

Izena Christian ari zela jasandako kanpoan liderrak nor Jainkoaren eliza Egitarauak 
crept arabera, harrapatu tokiko kongregazio eta, Kristoren izenean, asko 
engainatu beren irakaspenak faltsu 'Kristoren Ebanjelioa balitz bezala honako 
sartu. (Hoeh H. zergatik hainbeste deitura. Good News aldizkari, 1985 maiatza) 

Egia kristauak eta beste batzuk ez ziren benetan fidela arteko banantze on 
gehiago eskuratzeko, ikusi gure free liburuxka "Etengabeko History of God Elizaren 
The." 

4. Zein Jainkoaren Eliza Faithful gehienek da? 

Geroztik Jainkoaren Elizaren egiazko kristau eliza da, berdinak dira, adibidez, talde 
guztiak? Badira talde Jainkoaren eliza (barne, nahiz eta, Erromako Eliza) izan 
eskatuz partiturak eta horietako asko onena ordezkatzen Philadelphian 
Jainkoaren Eliza kutsu argudiatuz. 

Nola behar zein den erabakitzeko buruz? Ba al dago froga, Arrastoak, eta 
seinaleak laguntzeko? 



Zalantzarik gabe daude. 

Eta Jainkoaren deiak pertsona (John 6:44), berriz, aukerak egiteko gaitasuna 
ematen zien. Eta eskuineko Eliza Jainkoaren aukeratzerakoan oso garrantzitsua 
da. Hau dela esperientzia ikasi dut zerbait da. 

Aurrekariak batzuk 

Nire adoleszentziaren amaieran, konturatu nintzen egia egiazko Eliza izena duten 
"Jainkoaren Eliza", baita beste froga, Arrastoak, eta txosten honetan seinaleak 
batzuk izan zen. Nire gurasoen etxetik mugitzen aste batzuk barru, bat "Eliza 
Jainkoaren" zerbitzu hori larunbatean ospatu zen kokalekua zerrendatzen flyer 
bat ikusteko gertatu zait. 

Beraz, larunbatez zer uste nuen egia Jainkoaren zerbitzua eliza bat izango 
litzateke joan naiz. Horren ordez, buruz seguru 100 denbora garren ondorenpastor 
esan "Jesus" Alferrik (zentzugabeak) errepikapena ere, hori ezin zela seguru egon 
Jainkoaren Eliza bibliako eta egia da (cf. Mt 6, 7), konturatu nintzen, beraz, Kanpo 
ibili naiz zerbitzuaren. 

Hortik aurrera, garrantzitsua da zuzena "Jainkoaren eliza" jasotzeko beka eta 
laguntza behar zela konturatu nintzen. 

Elizak gaia 2 & Revelation 3 kapituluetan buruz gehiago ikasteko ondoren, 
halaber, ondorioztatu dut Jainkoaren gehien egoki eliza hori of Philadelphia 
Jainkoaren Eliza, Revelation 3 eztabaidatu lotuta litzateke: 7-13. 

Philadelphian Dreams eta sinesmenak 

Hainbat teologoak izan posizioa Revelation lehenengo hiru kapituluetan aipatu 
elizak hori irudikatzen bakarra benetako elizetan, baina baita zazpi 'garai' egiazko 
Elizaren historiaren eskema bat apostoluak John garai batetik bueltan ospatuko 
Jesukristo. Gehien amaieran elizak horietako fededunak, Jesusen hitzen arabera, 
Philadelphia zati izan zen. 

Philadelphia garaia zen batzuek uste den 1933 urtean hasi dira berandu Herbert 
W. Armstrong giza gidaritzapean (historiarik buruzko xehetasun gehiago ikusteko, 
joan doan liburuxka Etengabeko History of God Elizaren The) eta bere 
nagusitasunarekin amaitu gertu bere heriotzaren ordua 1986. Bibliaren arabera, 
ordea, Philadelphia eliza hori oraindik behar den aztarna bat eliza adina amaiera 
arte existitzen (cf. Hebrews 13: 1; Revelation 3: 10-11). 



Radio eliza Jainkoaren (geroago berrizendatua Worldwide Jainkoaren eliza) eta 
Philadelphia Jainkoaren Elizaren aro hasieratik eraketa bi zati aldarrikapena amets 
bat Herbert Armstrong sinetsi Jainkoak bere emaztea eman eta hori ondoren 
zetorren gerora baieztatu zen (Herbert W. Armstrong, 1973, pp. 187,193-
194 Autobiografia). Zer amets hori (Armstrong HW. Anayeác eta Co-langilea 
gutun, azaroaren 28, 1956) lehenengo zatia izango litzateke bete zuen uste zuen.  

Era berean, Etengabeko Jainkoaren eliza eraketa ametsak (bi Bob Thiel eta beste 
Fesilafai FISO Leaana ra) gerora baieztatu ziren ondoren zetorren.Halaber, Loma 
Armstrong aldarrikapena ametsa bigarren zatia betetzen ari gara. No beste egia 
COG talde erreklamazioak Philadelphia koka erreklamazio horiek egin ditu zatia 
aztarna eramateko, hain zuzen, ametsak dira agindu Acts 2 bakoitzeko azken 
egunetan Spirituaren opari bat izan arren: 17-18 (for .xehetasunak, 
ikusi Etengabeko History of God eliza osoa), Laodiceans askok antzinako 
Sadduceuén bezala jokatu, eta ez du onartzen Jainkoa nola funtzionatzen (Mark 
12: 23-32). 

Bere Urria 1979 Plain Truth izeneko artikuluan, 7 Jainkoaren benetako eliza 
frogak ere, berandu Herbert W. Armstrong zazpi froga hori Philadelphia egia 
Jainkoaren Elizaren zati izango luke sentitu zuen azaltzen diren. Hauek barne 
jakitea / irakaskuntza 1) Nor eta Zer da Jainkoa ?, 2) Jainkoaren eta Holy sortzea 
eta leiala Character Jaurlaritzak, 3) Nor eta Zer da Man ?, 4) Egiaren Israel, 5) True 
Gospel buruz, 6) Zer eta Zergatik eliza ?, eta 7) lehentasuna Jainkoaren 
Erreinuaren Reign of Irakaskuntza. Hori da, ondoren, mundu osoan Jainkoaren 
Eliza horiek guztiak izan sentitu zuen. EtengabekoJaungoikoaren elizan dugu baita 
egin. 

Zehazki horiek irakasten dugu zerikusia: 

1) ikuspegi hori lehen kristauak Godhead on izan, 

2) Jainkoaren gobernuak (Aitari autoridad altuenetakoa eta bere legeak 
maitekorra pean funtzionatzen gisa) eta bere pertsonaia leiala garatzeko 
asmoz (erromatarrek hierarkikoa 5: 4; Mateo 5:48) Bravoren (Ephesians 4 
doktrina-laguntza: 11-16), 

3) Hori Jainkoaren nahita sortu gizakiak fisikoki (Genesis 2: 45-48) 
Jainkoaren (Ephesians 3 familian: 7) eta deiak horiek He (John 6:44) 
espirituala (1 Corinthians 15 bihur daiteke 14-19) , 



4) Israel modernoak identitatea eta nola profezia (cf. Genesis 48, 49 lotzen 
du hori; 1 Kings 12: 19-20: James 1: 1; Jeremiah 30: 7; Daniel 11:39), 

5) Kristoren erresumako ebanjelioa (Mark 1: 14-15; Egintza 1: 1-3), 

6) elizako Jainkoaren (Mateo 24:14 lan egiten du; 28: 19-20: John 6:29; 
Revelation 3: 7-13; 1 Korintoarrei 12: 1-31 16: 9; 2 Corinthians 6: 14-18; 
Ephesians 5: 25-32) egian (Salmoa 33: 4; Isaias 61: 8; John 17:17, 2 Timothy 
2:15), 

7) erresumako ebanjelioa aldarrikatzeko munduaren lekuko gisa (Mateo 
24:14) eta laster-datozen milurtekoaren (Revelation 20 propioaren 
lehentasuna: 4), ikasleei irakastera gauza guztiak Jesus agindu bitartean 
(Mateo 28:19 -20). 

Oharra: ondoren Herbert Armstrong heriotza, bere giza oinordeko Apostasia sartu 
eta uko egiten zion Jainkoari doktrina eliza berezia da nagusi. Egia eliza 
antolaketa eta beste hainbat erakundek duten geroztik osatutako ezkerreko askok 
bezala jarraitu. Apostasy batetik Itun Berria aldiz (adibidez, 1 John 2: 18-19) 
gertatu da eta arrazoi bat zergatik egiazko Eliza historia Bektorizatu zaila izan 
daiteke. 

Askok Eliza Jainkoaren talde gehien edo zazpi puntu horiek diotenez, liderrak, 
berriz, ia guztiek huts egin Herbert Armstrong puntu 2, 6, 7 eta benetan landu, eta 
beste batzuk gaizki ulertu. Talde bat, behintzat, uste du 6 eta 7, batez lider da, 
nahita eta nahita, aldarrikapena egin du material bazekien jasotako doktrina-
akatsak ez ziren egia batekin. Borondatea That mezu faltsu bat zabaldu erakusten 
dute ez direla final Jainkoaren Jainko-the lanaren fasea liderra BEHAR egin behar 
Salmoa 33 per egian: 4. Jaunak esan zion, (Isaiah 61: 8) "bere egian lana zuzendu 
egingo dut", eta nor knowingly argitaratzen eta doktrina-akatsak, jakina, ez dira 
Jaunaren norabidea onartuz banatu horiek. 

Beste hainbat talde deskontua puntu 6 eta 7. Hala ere, hemen ere hori Herbert W. 
Armstrong wrote puntu 6 eta 7 puntu zatiak lotutako zerbait: 

Mateo 28: 19-20, Jainkoaren ordena da 1) joan eta predikatzeko Ebanjelioa 
(Markos bertsioa, Jesus, Mark 16:15) hitzetan bera alderatu; 2) baptize 
damu eta uste dutenek; gero, ondoren, 3) irakasteko aginduak "(Herbert W. 
Armstrong autobiografia, p. 523) behatzeko. 



Elizaren XEDE, 1) datozen Jainkoaren erreinua hots mundua eta 2) artaldea 
elikadura. 

The "Loner" - "banakako Christian," nahi duen igoko erreinuan sartu 
Kristoren bidez baino beste modu batzuk eta bere bidean bere CHURCH 
bidez - ari ez Kristoren EGINBEHARRAK Trebakuntza prestatua, araua eta 
Kristo errege bere erreinuan! (Aroko misterioa, p.270). 

Herbert Armstrong ere irakatsi, "instalazio moderno masa komunikaziorako 
batera - inprenta, irrati, telebista, nahiz eta telefono horren bidez, beste bat irits 
daiteke munduko edozein lekutan minutu edo gutxiago Gaia batean - jende 
gehiagorengana iristeko urrun arabera (Plain Truth, 1979 abuztuaren 7Jainkoaren 
benetako eliza frogak, Part 6) lehen mendean apostoluak konbinatu 
"guztiak baino. 

Etengabeko Jaungoikoaren elizan dugu 21an mendeko masa komunikazioaren 
inprenta, irrati, YouTube telebista, telefonoa barne metodoak erabiltzendira, eta, 
jakina, Interneten, eta horrek ere komunikazio masa hori Herbert Armstrong 
erabilitako formak baino azkarragoa izan . Anitz milioika erdietsi dugu erresumako 
ebanjelioa eta aldarrikapena eta profetikoa egiak Jesus dela esan irizpideak faltsu 
batetik egia ezagutu Mateo 7 izan behar motaren dute: 15-18. 

Doctrinal egiak dagokionez, Herbert Armstrong idatzi zuen, "Gutxienez 18 
oinarrizko eta funtsezko egiak izan True eliza zaharberritu geroztik" Urte 
1933(Aroan, 1985 Misterioa) du. Horiek "zaharberritu egiak" All Etengabeko 
Jainkoaren Elizaren Sinesmenak Agiria ofizialean (www.ccog.org eskuragarri 
online) daude. Hori ez da gehienentzat kasuan (ez badu) taldeek zeinen liderrak 
ziren behin zaharra Worldwide Jainkoaren Eliza baitan.Gainera, gehien 
aldarrikatzen duten uste horiek ez dute, nahiz zerrendan berandu Herbert W. 
Armstrong benetan eman dela erabili (ikus bere sermoia izenburua Philadelphia 
eliza Era Mission, emandako abenduaren 17, 1983), baina horren ordez, ondoren 
prestatu zerrenda bat fidatu bere heriotza liderra bat ez zuela eduki Philadelphian 
irakaspen horiek bizkor arabera (Jainkoaren zaharberritu 18 egiak horiek: Nola 
eskertzen duzu beraientzatWorldwide News, abuztuak 25, 1986). 

Jesus ohartarazi Philadelphians du "Eutsi azkar zer duzu, inork ez duela zure koroa 
hartu ahal izango dute" (Revelation 3:11), eta honek itxuraz izango 
lituzke doktrina egiak zirela Philadelphia Jainkoaren Elizaren 
zati zaharberritu, besteak beste. Biblia ere ohartarazten dirudi nor fededun egingo 



"erori kanpoan" egia izan eta pertsona hori izan da iraganean gertatu bitartean, 
izango da berriro etorkizun (cf. Daniel 11 gertatuko: 30-35: 1 Timothy 4: 1 ).Batzuk 
duten erreklamatu Philadelphians izan ez dute janari ospatu irakaskuntza hori bai.  

Buruekin talde gehienak zaharrak Worldwide Jainkoaren Eliza zati behin, ez dute 
Jainkoaren erreinua aldarrikatu jendaurrean jartzen den mundua beren benetako 
lehentasun nagusia (Mateo 24:14; 28:19) bezala, ez dira guztiz ulertzen guztia 
zaharberritu egiak, eta ez dute egia nahikoa baloratzen;horregatik erakutsi dute 
ez direla deritzana du "Philadelphia mantu" (lidergoa autoridad) jabe du. 14-17: 
esan mantu batekin Taldea ere "emakume" Revelation 12ko irudikatzen dute.  

Hebrews Liburua irakasten: 

Let anai lez jarraitzeko. (Hebrews 13: 1) 

Zergatik ekarri duten hemen? Delako "anai lez" itzulitako hitza greziar 
hitza Philadelphia. Philadelphia, jarraitzeko, nahiz eta Laodicean denbora honetan 
sartu, baita egon dauden (neurri batean) Jainkoaren Elizaren historian zehar izan 
zen bertsioa da. Philadelphians sakon solidario pertsonak dira.Philadelphians 
pobreen eta unreached zaintzeko. 

Ohartu bi eliza benetan fidela dela Apostoluaren buruz idatzi ezaugarriak:  

15 ... Jainkoaren, bertan bizi Jainkoaren, oholtza gainean eta lurrean 
egiaren eliza da etxea. (1 Timothy 3:15) 

15 Be arduratsuan onartu Jainkoa, langile batek ez du zertan lotsatu izan, 
asmatu egiaren mezua zatituz zeure burua aurkezteko. (2 Timothy 2:15) 

The fidela Philadelphia kutsuak, "emakume" Apokalipsia 12 of: 14-16, talde hori 
beti ahalegintzen den asmatu zatitzea (hauteman) egiaren mezua eta da oholtza 
gainean eta lurrean egiaren da. Arrazoia nire aurretiko Eliza Jainkoaren erakundea 
utzi behar izan nuen behin eta berriz hautsi dutela promesak eta, halaber, nahita 
eta nahita, inprimatutako informazio bazekien ez zela egia (dutela out bidaltzen 
jarraitu cf. Jeremiah 48:10; Salmoa 33: 4 ; Salmoa 101: 6-7; Isaias 61: 8), zein da 
beste lekuetan zehatza (adibidez www.cogwriter.com). Beraz, hau konbentzitu 
me dutela ezin da gehiago onenak ordezkatzen Philadelphia Jainkoaren Eliza kutsu 
eta ezin izan da Jainkoaren erabilitako (cf. Isaias 61: 8; Salmoa 101: 7) ahaleginari 
betetzeko eramango Matthew 24:14 , etab Horregatik beharrezkoa 
zen Etengabeko Jainkoaren eliza eratzeko. 



Orain arte bezala, oholtza gainean eta lurrean egiaren 
doa, Etengabeko Jainkoaren Elizaren gehiago Jainkoaren hasieran Elizaren 
historiako beste edozein eliza Jainkoaren talde baino sakonera eta xehetasun 
ditu. Jesukristo, apostoluak, eta Prophetéc (Ephesians 2:20) oinarri gainean dugu 
eraiki dira.Zer goiz Jesusen jarraitzaile beste edozein eliza Jainkoaren talde baino 
irakasle gehiago irakasten dugu. Halaber, beti ahalegindu gara Gauza guztiek Jesus 
gure sermoiak manatu irakasteko eta komunikabideetan (cf. Mateo 28: 19-
20). Halaber, gure errenta behartsuei (Galaziarrei 2:10) kopuru handia bideratzen 
dugu. Gainera, gure prophetic azalpenak sakonera gehiago daude, eta gehiago 
bibliako dira, Jainkoaren taldea (cf. 2 Peter 1:19) beste edozein eliza ezagutzen 
baino. 

Zer Prophecy buruz? 

Profezia garrantzitsua da? 

Zalantzarik gabe. 

Grabatutako lehen sermoia, zein mirari bat (Acts 2: 1-11) ondoren gertatu ere, 
Pedro apostoluak lotuta albiste ekitaldiak bibliako Profezia (Acts 2: 14-40) 
ere. Jende gertaerak Peter eztabaidatu jakitun ziren Eguzkitsua delako, asko 
ordaindu arreta eta milaka bihurtu ziren (Acts 2:41).  

Bitartean mirariak ez beste grabatutako Itun Berrian sermoi gehienetan aurretik 
joan, hiztun hintzen profezia eta beste Bibliaren pasarte to ekitaldiak lotzeko 
beren ikusleak hobeto iristeko (adibidez Egintza 17: 22-31). 

Garrantzitsua izan daiteke grabatu da Jesus dela predikatu eta azken mezua Jesus 
eman (Mark 1:14 erresumako ebanjelioa) lehen mezu hori (Revelation Book) 
profetikoa ziren konturatzen. Hainbat mezu hori eman zuen (adibidez, Mateo 24, 
Luke 21) ziren munduko ekitaldirik laster lotuta. 

Prophecy fededun seinale da: 

Horrela hizkuntzak kartel bat ez fededun baina unbelievers dira, profezia 
kartel bat ez infideley, baina fededun den bitartean. (1 Corinthians 14:22, 
English Standard Biblia) 

Beraz hizkuntzak seinale, ez sinhesten duteney, baina infideley dira; baina 
prophetiá, ez infideley da, baina uste dutenentzat (1 Corinthians 14:22, 
NKJV) 



Biblia erakusten hizkuntzak (1 Corinthians 12:28) mota ezberdinak izango 
litzateke, eta gure boluntario itzultzaileak eta beste 
batzuk EtengabekoJaungoikoaren elizan laguntzen duten bete. Baina konturatu 
profetizatzearen hori, biltzen dituen bezala profezia azalduz, suposatzen da 
sinesten dutenentzat seinale bat izan nahi du. Ulertu eta profezia beste COG talde 
baino alderdi asko hobeto azaldu ez Etengabeko Jaungoikoaren elizan dugu. 

Esan nahi du profezia egia Elizaren ezaugarria da garrantzitsuena? Ez, maitasuna (: 
1,8 cf. 1 Corinthians 13) da. 

Hala ere, maitasuna bilatzea halaber lotuta aurkituko Biblia profezia batekin (1 
Corinthians 14: 1). Benetan egia maitasuna izatea dutenek profetisatu ekitaldi 
batzuk spared egingo den 2 Tesalonikarrei 2 arabera: 9-12. 

Gaur, masiboa gizarte aldaketak gertatzen ari dira. Horietako asko ez dira Biblia 
prophetizatu. Nahiz arteko agian laurdena den guztia Biblia herena profetikoa da, 
talde gehienak, besterik gabe, ez du ulertzen gakoa hainbat profezia Biblia 
buruzko egia dela - gakoa profezia Jesus duten insta bere jarraitzaile azkenean 
ulertzeko (adibidez, Matthew 24:15: Mark 13:14). 

Batzuk, Biblia, deskontua bai sinesten edo prophetia, ahaztu erreklamatzeko 
arren. Baina hori ez da ustezko egia kristauak kasua izan da:  

"Begira ficotzea at, eta zuhaitz guztiak. 30 Noiz dute dagoeneko budding 
dira, ikusten duzu, eta zuek jakin uda hartan orain gertu. 31 Beraz, zuek ere, 
ikusten duzu gauza horiek gertatzen, ezagutzen Jainkoaren erreinua dela 
gertu. 32 Zinez nahi, belaunaldi honek bide ez igaroko kanpoan gauza guztiak 
hartu arte leku diot. 33 Zeru-lurrak igaroko dira, baina nire hitzak ez dira 
bete gabe igaroko. 

"Baina buruèy, çuen bihotzac pisatu lest behera martxa, hordiqueriaz, eta 
vicitze hunetaco ansiéz, eta egun hura etortzen ustekabean. 35 For aurpegia 
on diradenac guztietatik tranpa bat bezala izango da etorri lur 
osoa. 36 Veilla, eta otoitz beti duzula har daiteke, diña gauza horiek denak, 
gainditu eta Gizonaren Semearen aurrean zutik etorriko da ihes egiten. 
" (Luke 21: 29-36) 

Iragarki Jesusek irakatsi duten bere jarraitzaile izango da beti arreta bere itzulera 
lotutako gertakari eta profezia izan. Jesus behin eta berriro esan bere 
jarraitzaileek munduko gertakari hori profezia betetzeko, besteak beste, Matthew 



24:42 Orduan hec, 25:13 bezala beste Eskrituretako ikustera; Mark 13: 
9,33,34,35,37, eta Revelation 3: 3. Jesus espero du bere jarraitzaileek ikustera. 

Jesus ere irakatsi Espiritu Santua, "egiaren Espiritua," fededunen laguntzeko 
litzateke egia guztiak, prophetic direnak barne ulertzeko: 

Oraindik dut gauza asko nahi duzu esatea, baina ezin egar ditzaqueçue 
orain. Hala ere, ... egiaren Espiritua, iritsi da, {} da guidaturen çaituzte eguia 
gucitara; ... Duzu etorri gauzak esango. (John 16: 12-13) 

Espiritu Santua izatea eta behar bezala Espiritu Santua buru profezia ulertzen 
laguntzen digu. 

Biblia ere irakasten: 

Ez quench Espirituak. Ez menosprecia profezia. (1 Tesalonikarrei 5: 19-20) 

Hala asko, Jainkoaren talde Elizaren hainbat dutenak barne, ez dirudi Jainkoaren 
Espiritu hori gaur egun prophetically lanean ari da orain sinesten. Askok, gainera, 
joera bibliako profezia mespretxatzen eta, askotan, haien azalpen egoki (s).  

Gaur egun lur honetan, Jainkoak bere fededunak eta egia funtzionario direnek 
behar bezala, bukaera denbora profetikoa horrek orain aurrera joan behar abisu 
aldarrikatzeko ditu. 

Biblia irakasten: 

Ziur naiz Jainko Jaunak ez du ezer egiten, bere sekretua agerian uzten 
zuen bitartean bere funtzionario profeta. 8 Lehoia orroka egin da!Nork ez 
du beldur? Jainko Jauna mintzatu da! Who baina iragarri dezake? (Amos 3: 
7-8). 

Hala eta guztiz ere, baita Itun Berria profetak buruzko irakaspenak (adibidez Acts 
2: 17-20: Ephesians 4:11; 1 Korintoarrei 14), gehien 21an mendeko eliza Jainkoaren 
talde ez du uste gaur egun ez dira edozein profeta eta gaizki gaizki-ulertu amaiera 
ordua bibliako profezia funtsezko elementuak.  

Gainera, baina Jainkoaren talde eliza bat duten guztiak ez onartzea Jainkoaren 
profeta gaur bat dauka gutxienez (CCOG bat da salbuespena), izan ustez prophetic 
pertsonak argi eta garbi irakatsi prophetic eta doktrina akatsak entzun, hortik 
ziren / dira profeta faltsuak. 



Etengabeko Jainkoaren Eliza Philadelphian Leader da 

Philadelphia aztarna leiala parte izan nahi dutenek, Eliza Jainkoaren talde bat izan 
nahi luke: 

1. Makes erresumako ebanjelioa bere lehentasun nagusia (Mateo 24:14; 
28: 19-20) aldarrikatuz lekuko gisa. 

2. pobrea anaiei (Galaziarrei 2:10), alargunak eta umezurtzak (James 1:27), 
batez ere Afrikan eta Asia bezalako eskualde pobreetan barne. 

3. Egiaz bibliako gobernantza (1 Corinthians 12:28) praktikatzen, Mateo 18 
barne: 15-17. 

19-20; Revelation 3:; 13:35; Luke 4:18; 14:13; Matthew 24:14 28 16-20: 4. 
aldarrikapena, doktrina, profetikoa, eta fruituak maitekorra Jesus mintzatu 
(John 7 ditu : 7-13). 

5. Zapaterok uste duten direla Elizan dutenei ez erori kanpoan (1 Timothy 4: 
1). 

6. espirituala opariak, ametsak jasotzeko, azken egunetan (: 17-18 Acts 2) 
barne. 

7. Revelation 2 + 3 elizak rolak historikoa eta egungo ulertu.  

8. azaltzen ditu eta bibliako profezia nahiko ondo (adibidez, Daniel 11: 29-
45: Mateo 24) ulertzen denean ihes egin (: 15-20: 12, Revelation 3:10: 
Mateo 24, 14-16) ezagutu Handiaren Tribulation aurretiko (Mateo 24:21). 

Bat-taldea Philadelphia Jainkoaren eliza (Revelation 3: 7-13) zati kutsu hobekien 
islatzen duen 21 st mendean Etengabeko Jainkoaren eliza. 

Jesus ohartarazi Laodiceans epeletan lan bat egin behar dutela eta behar 
damutzeko edo ondorioak (Revelation 3: 14-22) aurre. Profetikoa aldean, 
errealitatea da Laodicean elizak duten prophetic gaizkiulertuak barietate bat dute. 

Laodiceans ordezkatzen amaieran garai kristauek ontziratu geroztik (zazpigarren 
eliza edo Revelation 1-3 eliz talde ordezkatzen dute), arrazoi hori ez dute zer da 
profezia gertatzen ari den ikusteko ez izan eta zer izango da benetan Great 
tribulation hasieran ekarriko. 



Jainkoaren Elizaren zati izan behar da agertzen diren Laodicean erakundeetan, ez 
dagoela ospatzen dira posizioak prophetic zein horiei aurrea denean Great 
tribulation hasiko da jakitea ezberdinak daude.  

Gaizki ikusia horietako Hemezortzi agertzen dira: 

1. Laodicean talde askok ez ofizialki irakasteko eta / edo ez Elizak zerikusia 
& Revelation kapitulu 2 3 batzuetan Revelation elizak buruz irakasten dute, 
nahiz eta eliza garai ideia sinesten. Askok hartu preterist bat (iragana / 
historikoak) elizak horiek ikuspegitik gehiago, hain zuzen, haiei egindako 
adierazpenak askok etorkizun prophetic ramifications izan behar izan arren 
(adibidez, Revelation 1:19; 2:22, 3: 3; 3:10) . Zeren eta hainbat talde ez jakin 
hau alderdi profetikoa irakasteko, askok ez dute beren arazoak ikusi eta 
Great Tribulation bidez joan behar da. 

2. Laodicean taldeek ez dute uste Erresumako Ebanjelioa oraindik munduko 
beharreko predikatu Matthew 24:14 per lekuko gisa behar dela, ez benetan 
lehentasun handia dagoela, eta / edo, hala egin modu horretan erakusten 
hasi ez da nahikoa maitasun dute egia da (cf. Jeremiah 48:10; Salmoa 33: 
4), beraz, ez dute ezta benetako Philadelphian lana ekarriko. Philadelphians 
bakarra bezala agindu ari den epaiketa egingo dela mundu osoan etorriko 
ordu babestu, Laodiceans ez du ulertzen denean Matthew 24:14 bete 
egiten da edo noiz Matthew 24:15 per ihes. 

3. A zabalduena ospatuko Laodicean ikuspegi irakaskuntza da Great 
tribulation duten ezin hasiko North Erregea South Erregea inbaditzen Daniel 
11:40 hasi arte. Ikuspegi hau Izan ere, begira Handiaren Tribulation Jacob-
en arazoak (Jeremiah 30: 7) garai sartzen dira geroztik, AEB eta bere 
anglosaxoietan UK ohitu inbaditu zuen bezala aliatuak (cf. Daniel 11:39) 
hasten da. Talde batzuk error sequential hau cling, zen behin berandu 
Herbert W. Armstrong, bere ikuspegia aldatu duten 1979 arabera (garai 
batean, orain ari gara. Pastor Nagusiaren txostena-Vol. 1, Nº 
15ospatutako delako, Azaroa 20, 1979). Geroztik North Erregea gotorleku 
indartsuena (AEB, Kanada, ea) horiek kentzeko egingo Daniel 11:39, South 
of the King inbaditzen Daniel 11:40 hasi baino lehen, bere dutenek ikuspegi 
horri eutsi egingo ez ezagutzen denean Great tribulation izango ostean hasi 
da arte hasiko. 



4. Hainbat Laodiceans uste final Beast Revelation 17 boterea konfigurazioa 
dela: 12-13 BEHAR zehazki hamar edo hamaika une honetan zehaztutako 
nazio osatuta. Hau arrazoi asko, hain zuzen ere, greziar eta termino 'nazio' 
ez da pasarte horiek pasarte direla etorkizunean bi berrantolaketak garai 
baten kontatzea barne akastuna da. Berrantolatu erreinuak ez beti 
aurrekoa mugen barruan geratzeko eta litekeena da etorkizunean kasua 
izan da. Europar Batasuna, gaur egun 28 bazkide eta balizko kide asko ditu, 
baita galduko arren kide nazio batzuetan (Erresuma Batua bezalako), final 
konfigurazio hamar edo hamaika nazio eduki behar diona ez da Biblia 
koherentea. Gainera, Philadelphia COG zati posizioa historikoan (Herbert 
Armstrong pean) dozena gutxienez dokumentuak (Plain Egia, Good News, 
etorkizuneko munduan, liburuxkak, Co-langilea letrak, Biblia 
Correspondencia Ikastaroak) duten hamar osatuko ezin irakatsi hamar nazio 
eta / edo nazio-taldeek (nazio bakar gisa aurrean) dira. Kopuru hori 
murrizten ezean, Beast konfigurazio bai hamar edo hamaika nazio izatea 
azpimarratzen dutenek ez seguru konturatzen Handiaren Tribulation hasia 
dela damu dute ikuspegi hori ez bada behintzat. 

5. Hainbat Laodicean talde argi eta garbi ulertu, Daniel 9:27, bigarren erdia 
lotzen Daniel 11:31 eta Jesus 'Matthew 24:15 hitz (sinesten Daniel 9:27 zen 
Kristo bete ohi dute) batera. Pasarte horiek gaizki ulertzen dutenek ez dizu 
egoki gertatzen ari denari buruzko pre-abisu bat izan ezta litekeena 
ezagutzen denean Great tribulation hasiko da. 

6. bat edo gehiago talde irakasteko ere Great tribulation duten hurrengo 
urtean edo, beraz, has daiteke. As Great tribulation ez duela urte gutxi 
gorabehera 3 ½ arte hasiko da 'bake' Daniel 9:27 ondoren behar bezala 
baieztatu (eta hau ez da oraindik gertatu), ez da posible Great tribulation 
hasten da 2019 baino lehen. akordio ziurrenik Urte Fall konfirmatua 
geroztik (cf. Leviticus 23:24, 1 Corinthians 15:52), nahiz eta 2019 litekeena 
da goizegi. 

7. Zenbait talde irakatsiko 1335, 1290, 1260 eta Daniel 12 egunetan 
interpretazio desegoki edo noiz (COG talde gehienak) zatiak beste arazoak 
izango dute ez dutela ulertzen denean Great tribulation hasiko da. 

8. Laodicean gehienak talde huts Habakuk 2 ulertzeko: 2-8 eta ez dira behar 
bezala irten abisua AEBetako eta Erresuma Batuko nahi duten 
lortzean. Talde batek egin irakasten da, baina, gaur babesaz off itxuraz 



barne politika eta bere goranzko aitzindarietako bat izan delako. The 
goranzko 'denbora bonba' USA zorraren Nabarmentzekoa da behar duen 
zerbait da eta Habakuk 2: 2-8 puntu out bibliako mehatxu hori 
errespetatu. Aldarrikatu behar da, eta CCOG hasi ginen egiten dira. Askotan 
ez dira konturatzen Habakuk 2: 6 da Great tribulation hasieran zerikusia, 
eta zordun Joseph leinu ondorengoak aurkako erasoa egiteko arrazoiak bat 
da. 

9. Laodicean talde gehienek hainbat Elias heresiak. 'Dute Hori dela eta, ez 
dute final Elias dela esateko. Batzuek uste zuen izan behar Herbert 
Armstrong, izan ere, hori izan da hildako 1986ko urtarrilaren 16, geroztik 
arren eta heriotza hori disqualifies zion bere final buruzko Elias idatziz 
arabera (Aroko Mystery. 1985, p. 349). Batzuek uste hori bai, ez da izanen 
Elias etorri edo elizan eta ez pertsona bat, eta horrek Jesusen irakaspenak 
aurka doa Mark 9 gaiari buruzko da zuen: 12-13. 

10. Laodicean talde askok ez du ulertzen desberdinak jazarpenak (eta beste 
gaietan) ra Daniel 7:25, 11 dira: 30-39, Mateo 24: 9- 22 eta Revelation 12: 
14-17. Profetisatu Jazarpen hasieran hits Philadelphians nagusiki, (eta ez 
haiek), Laodiceans ez du ikusi jazarpen horiek froga gisa Great tribulation 
duten hastear dago. Zaharra Radio Eliza Jainkoaren (ikus False Anayeác 
Kontuz Good News, 1960ko urtarrilaren!) Berariaz aplikatu pertsegitzen 
Daniel 11 Eskrituretako: 32-35 amaiera ordua Philadelphian elizari uneko 
CCOG egiten duen bezala. 

11. Laodicean talde kopurua A ez irakasteko ez dagoela segurtasun leku 
fisiko batera ihes egin behar da (zer Revelation 12 arren: 14-16 
irakasten).Beraz, horiek ikuspegi hori eskuan, ezin izango inklinatu bat 
besterik Great tribulation hasi aurreko aldera ihes egin.  

12. Gehienak 'independentea' Laodiceans sinisten ez 'bildu' aurretiko 
denbora behar den, zer Sofonias 2 arren, ihes egin behar dutela: 1-3 
irakasle.Hori dela eta, ez da litekeena dute egonen dira elkarrekin ihes 
denean talde bat, ez dira parte egiten du aurretik Handiaren Tribulation (cf. 
Revelation 12: 14-17) hasieraraino. 

13. Laodicean talde batek, gutxienez ezegokian ustez Daniel 11:31 
desolationearen abominationea gertatzen North Erregea South Erregea 
inbaditzen Daniel 11:40 ostean. Hau izango da, ez baita gertatuko era 



horretan, posizio hori eutsi dutenek ez dute ulertzen denean Great 
tribulation hasiko da (cf. Matthew 24: 15,21). 

14. Laodicean talde askok irakatsi sin gizona nor Jainkoaren tenplua (2 
Tesalonikarrei 2: 3-4) esertzen duten Anticristo / False Profeta, ez Itsasoko 
Beast da. Hala ere, Itsasoko Beast honetan, final North erregea (: 35-36 
Daniel 11) da. Beraz, hori gertatzen denean, okerreko posizioan eduki 
dutenek ez bere prophetic ramifications ulertzen. 'Perdition semea' 
identitatea da garrantzitsurik amaieran aldiz ulertzeko. 

15. A Laodicean talde batzuk irakasteko Jerusalemgo tenplua judu bat 
duten Jesus itzultzen aurretik berreraiki egingo. Hau da urrunetik posible, ez 
da beharrezkoa bitartean ( "Jainkoaren tenplua" Itun Berrian ere kristau, ez 
modernoa judu, kokapena zerikusia du). Hau izango da, ez baita gertatuko 
bat gutxi batzuetan irakasten, posizio hori eutsi dutenek ez dute ulertzen 
denean Great tribulation hasiko da. 

Laodicean taldeko 16. Gutxienez bat irakasten hamar Revelation 17:12 
erregeen direla, mundu osoko hamar eskualdetan arduratuko da nagusiki 
Europar power izatearen aurka. Hau Bazen behin eta berriro talde bat, 
besteak beste, hori ezinezkoa denean ulertzen Great tribulation hasiko 
lirateke. 

Laodicean taldeko 17. Gutxienez bat irakasten duten Revelation 13 
Piztiaren: 1-10 ez da Europako bat. Geroztik Beast boterea izango Europe 
(cf. Daniel 9: 26-27) sortzen dira, ulertzen ez duten hau dutenak ez dira 
konturatzen denean Handiaren Tribulation hastear dago. 

18. Gutxienez bat edo Laodicean handiago talde bi irakasteko Daniel 11 
sekuentzia Great tribulation hasieran dagozkion lehen bertsoa dela Daniel 
11:40 da. Horren ordez hasten dela Daniel 11:39, hau da, handik gutxira, 
Daniel 11:31, bertan Jacob-en arazoak garai hasieran koherentea da, 
halaber, ondoren irakatsi behar dute (Jeremiah 30: 7). Daniel 11:40 posizioa 
eduki dutenek ez du ulertzen denean Great tribulation hasiko da.  

Eta askoz ere gehiago daude. Hala, edo gainetik puntu bat gehiago gaizkiulertu du 
soilik hartzen da, ez dira konturatzen denean Great tribulation hasiko 
da. Soilik Etengabeko Jainkoaren eliza izan da "asmatu egiaren mezua zatituz" (2 
Timothy 2:15) Gai hauen guztien gainean. 



Errealitate tristea dela Eliza Jainkoaren talde gehienak da, ez baitira dute benetan 
Philadelphian (edozein arren erreklamazioak liteke egin dute), ez prophetic segida 
eta xehetasun Daniel 11 ulertzen edo nola lotzeko zer esaterako Matthew lekuak 
irakatsi Jesus dute 24. Hori eta beste profetikoa gaizkiulertuak delako, talde 
horiek ez dira konturatzen denean Jesusen argibideak per ihes egin behar dute 
Mateo 24: 15-20 eta hortik ez joateko datozen Great tribulation (Mateo 24 
babestu egingo: 21-22 ). 

Soinu alferrik honetan eta gure aldetik boastful kausituko, utzi me denbora luze-
maila handia Jainkoaren liderrak beste talde batean eliza espezifikoki esan zidan 
(Bob Thiel) puntu horietako bakoitzean Etengabeko Jainkoaren Elizaren zer 
garen irakasten duten puntu horiek, ez datoz bat, nahiz eta zer bere talde propioa 
irakasten dutenak barne, zuzena da. Baina 'antolakuntzako' (eta ez benetan 
bibliako) arrazoiengatik, euren taldeek ez publikoki irakasten zituen. 

Jesus ohartarazi "handia tribulation izango da, hala nola, ez du mundu hasieratik 
denbora honetan arte geroztik, ez, ezta sekula izanen" (Mateo 24:21).Eta Jesus 
agindu Philadelphian kristauak babesteko bertatik (Revelation 3: 7-10). Beste 
kristauek ez zuten promesa hori bera jaso. 

Gehiegi fidatu duten arriskutsua ministerio bat dutenek (Ezekiel 34: 7-10) horiek 
profezia ez dela benetan jarraiki Scripturá irakatsi behar den konturatzen Jesusen 
2 + 3 Apokalipsia eta 21 Luke kapituluetan hitzen arabera, aldez bakarrik kristauek 
batzuk tentationeco oren egingo duten mundu osoa (: 14-17 cf. Revelation 12) 
gainean etorri babestu egingo dira. Nork ez du benetan fidela entzuteko 
ministerioak doazenek patuak (: 11-16 cf. Ephesians 4) partekatuko dute. 

Dugu Etengabeko Jainkoaren benetan Elizan: 

"Izan ere gehiago ziur profezia hitz bat; cein ondo egin ye hartu duten ye 
kasu, tokiraino gisa duten leku ilun shineth argi bat, egun goizaldera arte, 
eta egun izarra zure bihotzetan sortzen "(2 Pedro 1:19, KJV). 

Halaber, aipagarria da Biblia ere ohartarazten independenteak uste duten ez 
dutela behar end denbora Philadelphian Jainkoaren eliza aztarna zati izan behar, 
gainera, ez dira babestuko (cf. Sofonias 2: 1-3). Itun Berria argi dago kristauak 
benetan eliza baten zati izan behar du (Ephesians 4: 11-16; cf. 1 Corinthians 4:17 
10: 32-33) amaiera gertuago dugu -bereziki gisa (Hebrews 10:24 -25; cf. Sofonias 
2: 1-3). 



Du Laodicean talde eta / edo pertsonak damu ezean Jesus insta horiek bezala 
Revelation 3:19 izateko, ezin izango dute, seguru dakit noiz Great tribulation 
hasiko da (Mateo 24:21) ezta jakin Irteeran hori baino lehen ihes egiteko (Mateo 
24:15 -20). 

Gehitu tradizio oinarritzea (gutxiko edo zaharragoak ala) Biblia gainetik beren 
iritziak prophetic alderdi askotan COG talde daude beranduegi ikasteko ez dutela 
"Ziur Profezia hitza" izan da (2 Peter 1:19, KJV) . 

Jesusek esan Laodiceans du arlo askotan aldatu (Revelation 3: 17-19) behar 
dutela, baina irakatsi zuen, halaber, beharrezko dute ez zutelako uste, hori delako 
dutela jasango luke (Revelation 3: 14-16) . 

Gehiago prophetic eta beste aldeak beste COG talde hori Biblia izan duten 
liburuxka hau ez da sartzen joan ere daude. Errealitatea da, eskuineko 
nabarmenduz lanaren azken fasean on, Biblia eusten dagokionez nahiko altuak 
ere, Philadelphian maitasuna praktikatzeko, benetan irakasteko Jesus hori guztia 
irakatsi, eta inork Jainkoaren Espiritu bikoitza zati bat gantzututzat ahaztu gabe 
(gogorarazten Eliseok, 2 Kings 2: 9-13) CCOG top giza lider bezala izan zen, 
zeinetan talde profetikoa abisu batetara utzi, beraz, egiten ari dira beren peril da.  

Deskontua batzuk profezia garrantzia bitartean, konturatu zer Apostolu Paul 
erakutsi: 

Eta hori egin, denbora ezagututa, orain dela denbora altua out esna lo 
egiten du; orain gure salbamena denean uste dugu lehen baino hurbilago 
dagoela. 12 Gauä iragan da eta eguna hurbildu da. Horregatik utzi off bota 
digu ilhumbearen obra, eta utzi jarri argi armadura digu. 13. bezala ibiltzeko, 
egun den bezala, ez jan-edanean eta mozkorrean, ez lewdness eta 
lizunkeria, ez gudutan eta inuidiatan. 14 Bizi zaitezte Jesu Kristo Jaunari 
itsatsiak, eta egin xedapen haraguian, haren guthicién 
complitzeco. (Romans 13: 11-14) 

Ez ote dugu asko amaiera hurbilago orain denean Paul idatzi zuen hori baino? Paul 
irakatsi hori egia kristauak ez ziren gai jakinen ez lukeena gutxi gorabehera 
denean Jesus itzuliko litzateke beste batzuk bezala izango (1 Tesalonikarrei 5: 4). 

Pedro apostoluak idatzi zuen: 

Beraz, gauza horiek guztiak desegin egingo baitira, nolaco beharko duzu 
santu eta jainkozale, 12 izan bila eta Jaungoikoaren egunaren datozen 



hastening, bertan baita zeruan deuseztatuko da, su ari, eta elementu izango 
beroz deseguinen? 13 Hala dugu bere promessaren araura ceru berria eta lur 
berria bertan Jainkoaren nahiaren bila. (2 Peter 3: 11-13) 

Ondo arreta profetikoa ekitaldiak den bakarra Jesus (Luke 21:36;) prest izan nahi 
du inork laguntzen, baina baita ere, helburua islatzaileak ariketa bat izan nahi 
kristauek beren bizitza nahikoa aztertu aldatu behar dute (cf. Romans 13 : 11-14: 
2 Peter 3: 10-13). Ez baduzu izan, munduko gertaerak behaketa bezala Biblia 
profezia argitan azaldu? 

The hainbat Laodicean taldeek ez bezala ulertzeko amaiera denbora profezia, eta 
hori izango da bere kideen laguntzea EZ ihesi denean behar dute (cf. Mateo 24: 
15-21: Revelation 12: 14-17). 

Laodiceans dute Great tribulation buruzko ideia oker, ez dira bertatik babesa 
agindu, eta borondatea (Sardes horiek batera, eta, antza denez, Revelation 2:22 
per Thyatira batzuk) to Great tribulation sartu eta heriotzaren menpe izan eta 
jazarpena (Daniel 7: 25b; Revelation 12:17). 

Ez egon ez duten benetan ulertzen gakoa end-time bibliako profezia horiek 
nahasteko. 

Askok badirudi Etengabeko Jainkoaren eliza dela aldarrikatu COG talde partiturak 
bezalakoa da uste den bitartean, profetikoa reality berezia garela. Jabe egiten 
dugu Philadelphia mantua (Revelation 3: 7-13; 2 Kings 2:13) eta benetan egia (1 
Timothy 3:15) stand. Matthew 24:14 horiek lortzeko lan egiten duten bitartean: 
azken lana (4 zein den egia egin behar Salmoa 33 per) fasean ari gara buru.  

5. Probak, aztarnak, eta Signs laburpenetik True eliza 
identifikatzea 

Berriz ere, hemen zerrenda bat da 18 froga, seinaleak, eta arrasto horrek 
frogatzen du egia Christian eliza hori egia Jainkoaren eliza izan behar.  

1. Jainkoaren hitza jartzen gizonen tradizioak batez ere, eta, beraz, ez du 
gehitu direla Biblia (cf. Mateo 15: 3-9) aurka doktrinak. 

2. Bibliako name "Jainkoaren Eliza" (adibidez Egintza 20:28) erabiltzen ditu.  

3. aitortzen affectionatuqui jatorrizko fedea (Jude 3), nahiz eta jazarpena 
mehatxuen pean (adibidez Acts 5: 27-32). 



4. Aztarnak doktrina bibliako historia osoan zehar (cf. 1 John 2: 6). 

5. mantentzen Passover 14 Nisan garren orrian (Lb 23: 5; Mateo 26:18). 

6. ezaguna bertan liburuak Biblia zati ziren apostoluak John cf. denbora 
aurrera 2 Timothy 3: 16-17; Revelation 1: 9-19; 22: 18-19). 

7. egia irakaslea Godhead buruz (Romans 1:20; Kolosarrei 2: 9). 

8. irakaslea eta maitekorra Jainkoaren legeak mantentzen (1 John 2: 4). 

9. carnal gerra partaidetza kontrajartzen mundu honetan (John 18:36; Luke 
3:14). 

10. izan zaio jazarri, baina ez jazarleak (John 15: 20-21). 

11. Ez du onartu kanpora paganism trappings eliz soineko edo eraikin (cf. 
Deuteronomioa 12: 29-30) dagokionez ere. 

12. ebanjelioaren osoa (;: 19-20: 28 Mateo 24:14) predikatzen. 

13. a "artalde txiki" da (Luke 12:32; erromatarrek 11:15; cf. Revelation 14: 
1-9). 

14. Bere kokapen fisikoa Aztarnak beruna anitz hiri (Hebrews 13:14) eta 
zazpi Revelation 2 + 3 elizak bidez. 

15. Bibliako Sabbath zeinua ditu (Exodus 31:13; Hebrews 4: 9). 

16. Jainkoaren salbamen-plan Jesukristoren bidez ulertu Days Santuaren 
bidez irudian (1 Corinthians 5: 7-8; James 1:18) 

17. oporrak jentil (: 20-22 1 Corinthians 10) behaketan aurka irakaslea. 

18. Ezin izango da bukaera-denbora ecumenical Babilonia lerrokatu 
(Revelation 13: 4-10 18: 4). 

Eliza Jainkoaren talde bat soilik irizpide horiek guztiak bete ahal. The egiazko Eliza 
ustez, Biblia, ustez Jainkoa, Jainkoaren izaera eta plan ulertzen, eta Jainkoaren 
lana egiten du. Hau ezin benetan greko-erromatar eliza eta off-kimuak esan. 

Zein Eliza Jainkoaren? 



Jainkoaren Eliza, egia Jesukristoren autoridad pean gizakiek dauzkaten, ez da 
perfektua. Itun Berria elizan arazoak (ikus 3. kapitulua) baita Jainkoaren eliza 
(Revelation 2-3) garai guztietako baziren. 

Scripture argi dago ez dagoela Jainkoaren eta ez Eliza Jainkoaren talde Kristo 
aitortuz amaieran garai hartan eliza hainbat litzateke.  

Jesusen arabera, amaiera garai batean han Jainkoaren Elizak desberdinak 
ezaugarriak erakusteko nor izango litzateke. , Sardisian (Revelation 3: 1-6), baita 
hainbat Laodiceans (Revelation 3: 14-22): Jesus kritika eta gaitzespen direnek 
Thyatiran (18-29 Revelation 2) ditu. Horregatik, kategoria horiek ere talde ez luke 
badirudi edozein duten benetan gehien leiala Christian eliza parte izan nahi ezin 
hobea izan da. 

Azkenean garai horretan, Jainkoaren Eliza bakarra Jesus dela preçatzen eta ez du 
kondenatuko du "indar gutxi," Eliza Philadelphia (: 7-13 Revelation 3) rekin bat 
da. Hauek dira direnek ez hain beste batzuk ez dute uzten duela sentimenduak 
horien kostua euren koroa (Revelation 3:11) arabera horiek, baina horren ordez, 
Jainkoaren lana onartzen dituzte. 

Horrela, nahi dutenek Philadelphia aztarna leiala zati izan den Jainkoa talde 
horretan eliza bat izan nahi luke: 

1. Makes erresumako ebanjelioa bere lehentasun nagusia (Mateo 24:14; 28: 19-
20) aldarrikatuz lekuko gisa. 

2. pobrea anaiei (Galaziarrei 2:10), alargunak eta umezurtzak (James 1:27), batez 
ere Afrikan eta Asia bezalako lekuetan barne. 

3. Egiaz bibliako gobernantza (1 Corinthians 12:28) praktikatzen, Mateo 18 barne: 
15-17. 

19-20; Revelation 3:; 13:35; Luke 4:18; 14:13; Matthew 24:14 28 16-20: 4. 
aldarrikapena, doktrina, profetikoa, eta fruituak maitekorra Jesus mintzatu (John 
7 ditu : 7-13). 

5. Zapaterok uste duten direla Elizan dutenei ez erori kanpoan (1 Timothy 4: 1).  

6. espirituala opariak, ametsak jasotzeko, azken egunetan (: 17-18 Acts 2) barne. 

7. Revelation 2 + 3 elizak rolak historikoa eta egungo ulertu.  



8. azaltzen ditu eta bibliako profezia nahiko ondo (adibidez, Daniel 11: 29-45: 
Mateo 24) ulertzen denean ihes egin (: 15-20: 12, Revelation 3:10: Mateo 24, 14-
16) ezagutu Handiaren Tribulation aurretiko (Mateo 24:21). 

Bat-taldea Philadelphia Jainkoaren eliza (Revelation 3: 7-13) zati kutsu hobekien 
islatzen duen 21 st mendean Etengabeko Jainkoaren eliza. 

Etengabeko Jainkoaren Eliza eliza bakarrik antolatzen duten nor ofizialki ez 
du goian guztiak jakitun gara da. Sinesgarria arrazoia gurekin zati ez da perfektua 
garela izan nahi, baina, Biblia eta sineste eta praktika Jesusen hasieran jarraitzaile 
jarraiki dugun irakatsi ez. 

Elizak gehienak egia batzuk, baina ez beste inor agertzen du "zutabe eta lurrean 
egiaren" izan nahi du (1 Timoteori 3:15). Satan, adin honetan (2 Korintoarrei 4: 4) 
jainkoa, dirudienez, ez deabrua bezala, baina argi aingeru bat asko (2 Corinthians 
11: 13-14) gisa. Jesus esan asko litzateke haren izenean etorri, aldarrikatzeko 
Mesias zela - eta, hala ere, konturatu gabe, mundu osoa (Mateo 24: 4-5) 
engainatzen. 

Beraz, frogak, Arrastoak, eta seinaleak ezagutu orain dela zuek, zuek nahi 
zaharren Bereans eta nork bezala izango da "jaso du hitza readiness guztiak 
batera, eta egun oroz Scripturác bilhatzen gauza horiek hain ziren ala ez 
jakiteko. Beraz, haietako askok uste "(Acts 17: 11-12)? 

Ohartu zer Biblia dio: 

... Emetassunequin recebi ezarritako hitza, zein da zure arima gorde ahal.  

. Baina hitzaren eguile eta ez solament ençule izango, zeuen buruak 
engainatuz 23 edonork hitzaren ençule eta ez eguile bada, gizon bat bere 
beguitharte naturala errespetatuz ispilu batean bezala da; 24 berak 
behatzen zuen, doa kanpoan, eta berehala ahazten zer nolako gizonarekin 
zen. 25 baina norc libertatearen legea perfektua begiratu eta bertan 
jarraitzen du, eta ez da ahanzkorrez ençule baina obraren eguile, ko hau 
izango da egiten dituen gauzetan bedeinkatu egingo . (James 1: 21-25) 

Izango zer biblikoa bakarrik egin behar duzu 
eta Etengabeko Jainkoaren eliza onartzen edo izan ençule, zeure burua 
engainatzen konturatzen zara egitenduzu? 



Ez duzu ez nahi Etengabeko Jainkoaren eliza onartzen erresumako euangelizatzera 
munduaren lekuko (Mateo 24:14), baita irakasteko Jesus guztiak manatu (Mateo 
28: 19-20) bezala jarraituko dugu? 

Benetan egiazko kristau elizaren zati izateko prest? 

 

 

Jainkoaren Eliza jarraituz 

 

USA Etengabeko Jainkoaren Elizaren bulegoa kokatzen: 1036 W. Grand Avenue, Grover 

Beach, California, 93433 USA. 

 

aldekoak, mundu osoan, eta bizi dira kontinente guztietan (kontinenteetako, Antartikan 

izan e daukagu zik). 

 

Etengabeko Jainkoa Web Informazioa eliza 

 

CCOG.ORG Etengabeko Jainkoaren Elizaren alde webgune nagusia. 

CCOG.ASIA Asian begirako webgunean, Asian hainbat hizkuntza batera. 

CCOG.IN India begirako webgunean, Indian hizkuntzetan batzuekin. 

CCOG.EU Europako begirako webgunean, Europako hainbat hizkuntza batera. 

CCOG.NZ Web Zeelanda Berria bidean norakoak. 

CCOGCANADA.CA Web Kanadan bidean norakoak. 

CDLIDD.ES hau erabat gaztelaniaz webgune bat da. 

PNIND.PH Filipinetan begirako webgunean, Tagalog batzuekin. 



 

Irrati & YouTube Video kanalak 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Biblia Berriak Prophecy online radio. 

Biblia Berriak Prophecy kanalean. YouTube sermonettes. 

CCOGAfrica kanalean. YouTube video Afrikatik mezuak. 

CDLIDDsermones kanalean. YouTube gaztelaniaz sermoiak. 

ContinuingCOG kanalean. YouTube video sermoiak. 

 

Berriak eta Historia Webguneak 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Elizaren historia webgunean. 

COGWRITER.COM Berriak, historia, eta profezia webgunean. 

 

Badira katolikoak, ortodoxoak, protestanteak, Mormons, Jehovaren Lekukoak, 
Jainko kristauak eliza, eta beste batzuek uste duten direla, edo gutxienez zati, 
egiazko kristau eliza. 
 
talde eta bekak milaka kristautasuna konexio batzuk diotenez daude. 21. 
mendean, eta horrek taldea da gehien leiala da? 
 
Biblia, eliza historia eta eliza fruituak buruzko datu batzuekin batera (Mateo 7: 16-
20) froga, Arrastoak, eta seinaleak dauka erantzun hau laguntzeko. Liburu honek 
estekak Eskrituretako historiaren egintzei buruzko informazio lagungarria ematen 
du. 
 



Apokalipsi liburuko bigarren eta hirugarren kapituluak eduki Jesukristo batetik 
mezuak zazpi eliz da. Askok uste elizak horiek ordezkatzen eliza elizaren osoan 
adina zehar (Mendekoste egunean Actos 2-tik Jesukristo itzuli arte). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antzinako Philadelphia aztarnak 

 

21. mendean, gehien Jesusen hitzen arabera fededunak Philadelphia Jainkoaren 

eliza (Errebelazio 3: 7-13) zati ondarkina izango litzateke. 

 

Nor adierazten Philadelphia egiazko kristau elizaren zati aztarna gehien leiala da? 

 

zauden zaharren Bereans bezala izango prest bada (Acts 17: 10-12), jakin ahal 

izango duzu Jainkoak inspiratutako eguiaren amorioa bat bada, eta benetan uste 



Biblia. (Errebelazio 3 22-25: 7-13 James 1) zauden eguile, eta ez soilik hitzaren 

ençule izan nahi baduzu, agian zuk Philadelphia leiala zati bedeinkatu bat bihur 

daiteke. 


