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1. Kiu Preĝejo Ĉu Daŭrigu? 

 
Miloj de Eklezioj kaj Miliardoj de Homoj 
 

Ekzistas miloj da grupoj kun gravaj doktrinaj diferencoj kiuj asertas esti parto de 
Kristo preĝejo. Multaj el ili estas serioze parolas ekumena unuiĝo. Du miliardoj da 



homoj verŝajne estas parto de tiuj eklezioj. Estas masiva preĝejo la vera kristana 
eklezio? 

Unu fakto, miriga, sed vera, estas ke kvankam la plej multaj homoj ŝajnas supozi 
ke ĉiuj asertis kristanaj preĝejoj ricevas siajn kredojn kaj doktrinoj de la Biblio, la 
realaĵo estas kiu preskaŭ ĉiuj preĝejoj kiuj asertas esti kristanoj ofte fidi ne- bibliaj 
kaj paganaj tradicioj por iliaj kredoj! 

Preskaŭ neniu instruos la plenan veroj de la Biblio kiel tiu ofte iras kontraŭ ilia 
trankviliga tradicioj, kulturo, kaj / aŭ socio. 

Povas vin vere identigi la vera kristana eklezio? 

Ĉu estas facile pruvoj helpi vin forigi falsajn preĝejoj? Se vi pretas malfermi vian 
menson kaj koron malkovri tiujn pruvojn, signoj kaj indikoj, la respondo estos 
rivelita kaj vi komprenos kial ĝi estas kritika scii kie la vera kristana preĝejo estas 
hodiaŭ kaj kial ni devas havi la fervoro al agi en tiu punkto en la Dia plano. 

Eltrovi kion la Biblio instruas kaj eltrovi por vi mem. Bonvenon al via vojaĝo al la 
vera eklezio de Dio. 

 

Jesuo instruis ke Lia Preĝejo Ĉu daŭrigi 

 

Jesuo instruis ke Lia preĝejo daŭrigus ĝis la fino de tiu aĝo: 

... Mi konstruos mian eklezion; kaj pordegoj de Hades ne superfortos gxin. (Mateo 
16:18, Nova King James Versio ĉie escepte se alie notita) 

... Mi konstruos mian eklezion; kaj pordegoj de la submondo ne superfortos 
gxin. (Mateo 16:18, Nov Amerika Biblio, metis eksteren fare de Usono 
Konferenco de Katolika Episkopoj) 

"Ĉiuj aŭtoritato estis donita al mi en ĉielo kaj sur tero. Do kaj discxipligu 
cxiujn naciojn, baptante ilin en la nomon de la Patro kaj de la Filo kaj de la 
Sankta Spirito, 20 instruante ilin observi cxion, kion mi ordonis al vi, kaj jen 
mi estas kun vi cxiujn tagojn, gxis la maturigxo de la mondagxo. " (Mateo 
28: 18- 20) 
 

Nek morto (Hades / la submondo) nek tempon (la fino de tiu aĝo) estos venkos la 
vera kristana eklezio. Jesuo instruoj pruvi ke troviĝas grupo (aŭ multoblaj grupoj) 



kiuj konstituas la vera eklezio tra la tuta eklezio aĝo. Tiu preĝejo instruus cxio, kion 
Jesuo ordonis (Mateo 28: 19-20) al tiuj, kiujn la Patro vokus (Johano 6:44) tra la 
tuta mondo. 
 

Jesuo ankaŭ instruis pri la historio de la vera kristana eklezio, anticipe. Li faris tion 
en la mesaĝoj li donis al la preĝejoj en la 2-a kaj 3-a ĉapitroj de la libro de la 
Apokalipso. 
 

Se la Biblio, religiaj skriboj kaj sekularaj historio povas montri kion la frua apostola 
kaj fidela post- apostola eklezio kredas, la ununura vera kandidatoj por tiu vera 
eklezio, tra la preĝejo aĝo, estus tiuj, kiuj restos tiuj samaj instruoj kaj praktikoj (cf 
. Jude 3). 
 

Ekde la preĝejo aĝo ne finiĝis, kiel Jesuo ankoraŭ ne revenis, la vera preĝejo devas 
ekzisti. Sed kie? 
 

Malgraŭ la fakto ke ekzistis multaj apostato, estas vere nur du eblecoj por Kristo 
vera eklezio en la 21-a jarcento: ĝi estas aŭ tre greko-romia influita grupo de unu aŭ 
pli preĝejoj, aŭ ĝi estas preĝejo aŭ grupo de preĝejoj de iu alia, pli vere apostola 
kaj bibliaj, fonto (kp Apokalipso 2, 3, & 17). 
 

Por tiuj el ni, kiuj kredas la Biblion, ne estas aliaj ebloj. La sola reala kandidato (j) 
por la vera preĝejo estus unu aŭ pli grupoj kiuj ankoraŭ havas la samajn instruojn 
kaj praktikoj hodiaŭ kiel la frua apostola eklezio troigas. 
 

La Biblio instruas al Pruvu Ĉiuj Aĵoj 
 

Multaj ne zorge konsideri kion preĝejo ĉeestas. Multaj kredas la asertojn de la 
ekumena kaj interreligia homamasoj ke ĉiuj kredoj kondukas al la sama 
loko. Tamen, Jesuo instruis ke larĝa aliro (la "facila maniero") estis la vojo al 
detruo kaj malmultaj serĉantoj trovus la rekta kaj mallarĝa vojo en tiu aĝo (Mateo 
7: 13-14, KJV). 
 

Devus vin ĝeni por pruvi ĉu aŭ ne via preĝejo estas vera kristano unu? 
 

Plejpartoj de homoj akceptas kion ajn la domina religio ilia familio aŭ loka kulturo 
akceptas. Iuj, tamen, ili faros ŝanĝojn en ilia vivdaŭro. Kelkaj ŝanĝoj estas bazita 
sur emocio, iuj por oportuneco, kaj kelkaj sur doktrino. Iuj pluki preĝejo kie ili 



sentas la plej komforta. Aliaj elektas unu bazita sur ĝia proksimeco, juneco kaj / aŭ 
aliaj sociaj programoj, aŭ ĉar iel ĝi povis antaŭeniri karieron.  

Kion vi faras? 
 

La Apostolo Paul skribis (laŭ protestantaj kaj katolikaj akceptis tradukoj de la Nova 
Testamento): 
 

Pruvi ĉion; tenu firme tion, kio estas bona. (1 Tesalonikanoj 5:21, KJV) 

Sed provu ĉion; tenu firme tion, kio estas bona. (1 Tesalonikanoj 5:21, 
Douay-Reims Biblio-DRB) 

 

Kaj ne konformigxu al cxi tiu mondo; sed aliformigxu per renovigado de via 
menso, por ke vi provu, kio estas la bona kaj aprobinda kaj perfekta volo de 
Dio. (Romanoj 12: 2, NKJV) 

 

Kaj ne konformigxu al cxi tiu mondo; sed reformita en la noveco de via 
menso, por ke vi provu, kio estas la bona kaj la aprobinda kaj perfekta volo 
de Dio. (Romanoj 12: 2, DRB) 

 

Vi pruvis kie la vera kristana preĝejo estas hodiaŭ? Se vi pensas vi povas havi, ĉu vi 
vere uzis la kriteriojn kiujn la Biblio uzas? 
 

Kiam Ĉu la Preĝejo Komenci? 

 

Por havi pli bonan ideon de kie la preĝejo estas hodiaŭ, ĝi estus bona ideo por vidi 
kie komencis. En Mateo 16:18, Jesuo diris li konstruus Lia preĝejo "sur tiu roko" 
(signifo mem, Acts 4: 10-11; 1 Korintanoj 10: 4) kaj sendus la Sanktan Spiriton 
(Johano 16: 7; cf. John 14:26). Kiam tiu komencas? 
 

Komencis kvindek tagoj post li estis revivigita. 
 

La kristana preĝejo komencis sur la Tago de Pentekosto ĉ. 31 pK, kiu estas kiam la 
Sankta Spirito estis sendita. Rimarki la sekvajn el la dua ĉapitro de la Libro de Agoj 
pri kiel la eklezio de Dio komencis: 
 

Kiam la Tago Pentekosta maturigxis, ili cxiuj estis unuanime en unu loko 
... 4 Kaj cxiuj plenigxis de la Sankta Spirito, kaj komencis paroli aliajn 
lingvojn, kiel la Spirito donis al ili parolpovon. (Agoj 2: 1,4) 
 



Sed Petro, starigxinte kun la dek unu, levis sian vocxon kaj parolis al ili,  

"Ho Judoj kaj cxiuj logxantaj en Jerusalem, cxi tio estu al vi sciata, kaj atentu 
miajn vortojn ... 22" Izraelidoj, auxskultu la jenajn vortojn: Jesuon, la 
Nazaretanon, Viro atestita de Dio al vi per potencajxoj kaj mirakloj kaj 
signoj, kiujn Dio faris per li meze de vi, kiel vi mem scias - 23 lin, laux la 
difinita intenco kaj antauxscio de Dio, vi prenis de senleĝaj manoj krucumis 
kaj mortigis; 24 kiun Dio levis, malliginte la suferojn de morto, ĉar estis 
neeble, ke li estu tenata de ĝi ... 
 

"Tial sciu la tuta domo de Izrael sciu, ke Dio faris tiun Jesuon, kiun vi 
krucumis, Sinjoro kaj Kristo." 
 

Kaj auxdinte tion, ili estis pikitaj en la koro, kaj diris al Petro kaj la aliaj 
apostoloj: "Fratoj, kion ni faru?" 
 

Kaj Petro diris al ili: 
 

"Pentu, kaj cxiu el vi baptigxos per la nomo de Jesuo Kristo por forigo 
de pekoj, kaj vi ricevos la donacon de la Sankta Spirito. 39 CXar la 
promeso estas por vi kaj por viaj infanoj, kaj por cxiuj, kiuj gxis 
malproksime, kiujn la Eternulo, nia Dio vokos. " 
 

Kaj kun multaj aliaj paroloj li atestis kaj alvokis ilin, dirante: "Savu vin 
el cxi tiu perversa generacio." 41 Tiuj do, kiuj akceptis lian parolon, 
baptigxis, kaj en tiu tago cxirkaux tri mil animoj estis aldonitaj al 
ili. 42 Kaj ili persistis en la apostoloj doktrino kaj kuneco, en la 
dispecigo de pano kaj en preĝoj ... 47 lauxdante Dion kaj havante 
favoron cxe la tuta popolo. Kaj la Sinjoro aldonis cxiutage al la eklezio 
tiuj savatojn. (Agoj 2:14, 22-24, 36-42, 47) 
 

Dio estis adiciante al la preĝejo ĉiutage. Rimarki tiujn en gxi penti kaj esti 
baptita. Tiel, nur tiuj kiuj povis fari ambaŭ estis aldonita al la vera kristana 
eklezio. Rimarku ke la fidela daŭrigis en la apostoloj doktrino. Postsignoj povas 
helpi vin kompreni la diferencon inter la veraj eklezio kaj kiuj nur pretendas esti 
Kristo preĝejo. 
 

Kio estas la Eklezio? 
 



La Nova Testamento vorto tradukita kiel "eklezio" venas de la greka termino 
transliterado kiel "ekklesia" signifas "elvokita asembleo." La Biblio ankaŭ instruas 
ke la eklezio reprezentas la korpo de Kristo: 
 

Kaj li estas la kapo de la korpo, la eklezio, kiu estas la komenco, la 
unuenaskita el la mortintoj, por ke en cxio Li povas havi la 
elstarecon. (Colossians 1:18) 
 

... Kristo, pro lia korpo, kiu estas la eklezio (Colossians 1:24)  

Do, en nia serĉado de la vera eklezio, ni serĉas korpo de fidela kredantoj kiuj 
restadis apud la fido kaj instruoj de Jesuo kaj Liaj originalaj apostoloj.  La preĝejo 
estas "spirita domo" (1 Pet 2: 5), kaj ne estas limigita al unu fizika organizo aŭ 
entrepreno dum historio. 
 

Kio estas Vera Kristano? 
 

Vera Kristano estas iu, kiu akceptis la vokon al Jesuo, konvene pentis, baptigxis, 
kaj efektive ricevis Dia Sankta Spirito (Agoj 2:38). Kompreneble, multaj kiuj ne 
estas veraj kristanoj asertas ke. 
 

Rimarku ankaŭ ke la apostolo Paŭlo skribis ke kristano havas la Spiriton de Dio, kiu 
logxas en ili kaj ke ili kondukos malsama tipo de vivo ol tiuj kiuj ne faras; 
 

Sed vi estas ne en la karno, sed en la spirito, se vere la Spirito de Dio logxas 
en vi. Sed se iu ne havas la Spiriton de Kristo, tiu ne estas lia. 10 Kaj se Kristo 
estas en vi, la korpo malvivas pro peko, sed la spirito estas vivo pro 
justeco. 11 Kaj se la Spirito de Tiu, kiu levis Jesuon el la mortintoj, logxas en 
vi, tiam la Levinto de Kristo Jesuo el la mortintoj vivigos ecx viajn mortajn 
korpojn per Sia Spirito, logxanta en vi. 
 

Tial, fratoj, ni estas sxuldantoj - ne al la karno, por vivi laŭ la karno. 13 cxar se 
vi vivas laux la karno vi mortos; sed se per la spirito vi mortigis la farojn de 
la korpo, vi vivos. 14 CXar cxiuj, kiuj estas kondukataj de la Spirito de Dio, 
estas filoj de Dio. (Romanoj 8: 9-14) 
 

Kiuj ne vere havas la Spiriton de Dio estas lia. 
 

Kristanoj estas ami kaj montri amon, sed ne makulitan de la mondo: 
 



Religio pura kaj senmakula antaux nia Dio kaj Patro estas jena: viziti orfojn 
kaj vidvinojn en ilia mizero, kaj sin gardi sen malpurigxo de la mondo.(Jak 
1:27) 
 

La apostolo Petro skribis: 
 

Vi do, amataj, vi scias ĉi antemano, gardu vin, ke vi ankaŭ ne defalu de via 
propra konstanteco forlogigxu per la eraro de la pekuloj, 18 Sed kresku en 
graco kaj scio de nia Sinjoro kaj Savanto Jesuo Kristo. Al li estu la gloro nun 
kaj ĉiam. Amen. (2 Pet 3: 17-18) 
 

Ŝanĝi onian vivon tra spirita kresko estas grava parto de estanta vera 
kristano. Ankaŭ, veraj kristanoj rimarkas ke la vera kredo estis "parolitaj kontraŭ 
ĉie" (Ag 28:22), ĝiaj gvidantoj estis subjekto al denunco de aliaj religiaj 
'aŭtoritatoj' pro iliaj instruoj kaj edukado (Agoj 4: 1-21; 6: 9-14), kaj ke veraj 
kristanoj mem estos submetita al persekutado (John 15:20). 
 

Fine Preĝejo de Dio evangeliisto Dibar Apartian skribis: 
 

Ĝi Takes Kuraĝo Esti Vera Kristano! 
 

La antikvaj profetoj estis viroj de kuraĝo. Kiam Dio sciigis al Josuo komenci 
la batalon por eniri la promesitan landon, li ordonis, "Estu forta kaj 
kuragxa" (Josh. 1: 6). . 
 

La apostoloj estis ankaŭ viroj de kuraĝo, aparte post kiam ili ricevis de Dio 
Sankta Spirito. Ne estis facila por ili por prediki la Evangelion meze 
kontinuaj minacoj kaj persekutoj. Ili devis elekti inter obeante Dio kaj obei 
viro - inter eniri la grandan pordegon kaj la mallarĝa. Ili estis rakontitaj de la 
aŭtoritatoj, "Ni severe ordonis al vi ne instruu en cxi tiu nomo; kaj jen vi 
plenigis Jerusalemon per via instruado, kaj intencas survenigi El lia sango 
sur ni" (Agoj 5:28, RSV). La respondo de Petro kaj la aliaj apostoloj donis 
estis unu el fido kaj kuraĝo: "Oni devas obei Dion prefere ol homojn" (verso 
29). 
 

Ĉu vi konscias ke iam vi devas doni la saman respondon al viaj 
persekutantoj? 
 



Hebreoj 11 estas ĝenerale konata kiel la fido ĉapitro. Kaj parolu pri fido 
faras. Ĉiuj homoj menciis en ĝi vivis per fido, sed kiu postulis multan 
kuraĝon. (Bona Novaĵo, januaro, 1981) 
 

La vera kristana eklezio ekzistas de Pentekosto en Akts 2, kiel Jesuo diris ĝin volus 
(Mateo 16:18; Apokalipso 2 & 3). 
 

Tamen, simple trovante la vera kristana eklezio ne sufiĉas. Oni ankaŭ devas 
persone esti vera kristano: 
 

Sed estu plenumantoj de la vorto, kaj ne nur auxskultantoj, trompantaj vin 
mem. (Jak 1:22) 
 

Sed celu unue Lian regnon kaj Lian justecon, kaj cxio tio estos aldonita al 
vi. (Mateo 6:33) 
 

Veraj kristanoj havas Dia spirito, praktiko amo estas kuraĝa, kaj sopiras la regno 
de Dio. La vera kristana eklezio daŭre instruas ke kaj la aliaj aspektoj de la 
originala fido (Jude 3). 
 

2. Signoj Identiganta la Vera Preĝejo 
 

Nun ke ni jam vidis ke la vera preĝejo devas daŭrigi kaj teni la originala fido, ni 
nun rigardas iujn specifajn signojn indicojn kaj doktrinoj kiuj helpas identigi la 
veran eklezion. 
 

Sanktigita per la Vero-La Vorto de Dio 
 

Jesuo diris la signo kiun apartigis veraj kristanoj estis ke ili sanktigxis per la vero: 
 

Ili ne estas el la mondo, kiel mi ne estas el la mondo. 17 Konsekru ilin per 
Via vero. Via vorto estas vero. 18 Kiel Vi min sendis en la mondon, tiel 
ankaux mi ilin sendis en la mondon. 19 Kaj por ili mi konsekras min, por ke ili 
mem ankaux estu konsekritaj en la vero. (Johano 17: 16-19) 

 

Vera ŝlosilo por distingi la veran kristanan preĝejon de multaj de la counterfeits 
Tiel faris la preĝejo vere estas la Vorto de Dio. Plej kiuj profesas Kristo estas parto 
de preĝejoj kiuj akiras iun aŭ parto de ilia doktrino de paganaj kaj aliaj fontoj kiuj 



estas en konflikto kun la vorto de Dio. Homaj-elpensita religioj kun falsa humileco 
ne estas el vera spirita valoro (Colossians 2:23). 
 

Dum kelkaj preferas fidi iliajn emociojn determini taŭgan preĝejo, la vorto de Dio 
aroj malsama normo-Dia: 
 

Fidu la Eternulon per via tuta koro, Kaj ne fidu vian prudenton; 6 En ĉiuj viaj 
vojoj agnoskas Lin, Kaj Li gxustigos vian vojon. 7 Ne estu saĝa en viaj 
okuloj; Timu la Eternulon, kaj deturnu vin de malbono. (Proverboj 3: 5-7) 

Kiu estas de aroganta koro kaŭzas malpacon; Sed kiu fidas la Eternulon, tiu 
prosperos. 26 Kiu fidas sian propran estas malsagxa, sed kiu piediras 
prudente estos transdonitaj. (Proverboj 28: 25-26) 
 

Ĝi estas la vero de la vorto de Dio kiu povas fari homoj spirite kompleta (2 
Timoteo 3: 16-17). 
 

Rimarku ankaŭ la jenajn: 
 

Cxar la vorton de la Eternulo estas justa, Kaj ĉiu Lia faro estas 
fidinda. (Psalmoj 33: 4) 
 

"Por mi, la Eternulo, amas justecon ... Mi direktos sian rekompencon, kaj vi 
faros kun ili interligon eternan. (Jesaja 61: 8) 
 

Dia faro estas vero, kaj la eklezio kondukas tiu laboro sub Kristo devas fari ĝin 
vero. 
 

Dia ministroj estas konfidite de "la vorto de la vero" (kp 2 Korintanoj 6: 4-7), ne 
por teni al tradicioj de viroj kiuj konfliktas kun skribaĵo (kp Mark 7: 6-8; Mateo 15: 
3-9 ). La vere fidela kristana eklezio metas la vorton de Dio, ol tradiciojn por 
instruo. 
 

Kiel faris Petro kaj la aliaj apostoloj, gvidantoj de la fidela kristana preĝejo devas 
preti prediki la veron, eĉ kiam ĝi estas nepopulara kun registaraj aŭ religiaj 
aŭtoritatoj (Agoj 5: 27-32). 
 

Kio estas la biblia nomo de la Eklezio? 
 

A postsignon al la vera kristana eklezio estas la nomo. 
 



La superreganta biblia nomo de la vera eklezio en la Nova Testamento estas 
kutime tradukita kiel "eklezio de Dio" (Ag 20:28; 1 Korintanoj 1: 2; 10:32; 11: 
16,22; 15: 9; 2 Korintanoj 1 : 1; Galatoj 1:13; 1 Tesalonikanoj 2:14; 2 Thessalonians 
1: 4, 1 Timothy 3: 5,15). 
 

Kvankam iuj sugestis ke "katolika eklezio" estis la originala nomo, ĝi devus 
konstati ke la unua fojo la termino "katolika eklezio" verŝajne uziĝis ne raportante 
al Romo. Estis uzita en letero de Ignaco el Antioĥio al la eklezio de Dio en 
Smyrna. Li intence adresis "al la eklezio de Dio ...: la Eklezio, kiu estas en 
Smirna en Azio" (Ignaco 'Letero al la Smyrnaeans, ĉ. 120 pK). Grupoj kiel 
la Daŭrigante Preĝejo de Dio (CCOG) estas posteuloj de la Preĝejo de Dio en 
Smyrna. Kaj kontraste kun la Greco-roma eklezioj, ni konsideras la sama instruoj 
rilate al la Pasko, sabato, jarmilo, dieco, ktp ke liaj fruaj gvidantoj havis.  

Tra kristana historio, la vera preĝejo kutime uzis version de la esprimo "Preĝejo de 
Dio" (aŭ "la preĝejoj de Kristo", kp Romanoj 16:16) kvankam ofte kun alia vorto 
kun ĝi (kp 1 Korintanoj 1: 2; 1 Timoteo 3:15). Sed la Spirito de Dio, ne estas nomo, 
estas la vera kriterio (1 Pet 2: 5). 
 

Sekve, nur havanta la dekstra nomo ne nepre pruvo. Ankoraŭ ne havas la rajton 
nomo emus esti inhabilitando faktoro: 
 

Mi scias viajn farojn. Jen mi donis antaŭ vi pordon malfermitan, kiun neniu 
povas fermi; cxar vi havas kelkan potencon, plenumadis Mian vorton, kaj ne 
malkonfesis mian nomon. 9 Efektive mi donas el la sinagogo de Satano, kiuj 
sin nomas Judoj, kaj estas ne tiaj, sed mensogas - ja mi igos ilin veni kaj 
adorkliniĝi antaŭ viaj piedoj, kaj scii, ke mi vin amis. (Apokalipso 3: 8-9) 
 

Jesuo diris la vera kristana eklezio ne neas Lia nomo, estas formita de 'spirita' 
judoj, havas kelkan potencon, kaj tenas Kriston vorto. Sed rimarkas ke Jesuo estis 
ankaŭ klare ke iu kiu pretendas esti fidelaj ne estus. 
 

Kial la nomo "Daŭrigante Preĝejo de Dio"? 
 

Iuj de la mondo preĝejoj malkovris la doktrinaj punkto de vero pri la biblia nomo 
por la eklezio. Kelkaj adoptis almenaŭ parto de tiu nomo, kaj nomas sin "La Eklezio 
de Dio." 
 

Tamen, estas grave rimarki ke nomo laŭsupoze transdoni signifon. Kaj se la 
diversaj "Preĝejoj de Dio" de tiu mondo estas ne rekoni Dion kiel sian Reganton, 



ne estas tute submetita al Tiu aŭ Lian vorton, ne obeante al Li, kaj ne havas 
multajn el la aliaj gravaj pruvoj en tiu booklet- tiam , kvankam posedante la nomo 
utiligita en Biblia historio, ili ne estas parto de la vera eklezio de Dio. 
 

Tio estas konsekvenca kun avertoj en la Biblio kiu nomas tiajn homojn mensoguloj 
kiuj estas parto de la "sinagogo de Satano" (Apokalipso 3:10) same kiel tiuj pri 
falsaj ministroj kiuj aperas transformi en "ministroj de justeco" (2 Korintanoj 11: 
14-15). 
 

KE estanta dirita, ĉar kelkaj mondaj organizoj kuŝis postulon je la nomo de la vera 
eklezio - ĝuste kiel milionoj da "pretendanta" kristanoj malĝuste meritpostulis la 
nomo de Jesuo Kristo (Mateo 7: 21-23) -Kiam volante establi tiun fazon de la vera 
eklezio de Dio, por la celo de farado de la negoco de Dio sur ĉi tiu tero, ni ne povis 
korpigi ĝin, simple, "la eklezio de Dio." kiel tiu ne estis disponebla, tiel kiel montri 
nian rilaton al la eklezio de la komenco (Agoj 2), ni elektis la terminon "Daŭrigante 
eklezio de Dio." 
 

Batali kaj la Vera Kredo 
 

Ekstreme grava signo estas ke la vera kristana eklezio havas la originala fido, 
transdonita al la apostoloj. 
 

Rimarki problemo kiu la Apostolo Jude trovis kaj kion li rakontis al fidelaj kristanoj 
fari pri ĝi: 
 

Amataj, kiam mi estis tre diligenta skribi al vi pri nia komuna savo, mi trovis 
ĝin necesa skribi al vi, por kuragxigi vin batali por la kredo, jam per unu fojo 
transdonita al la sanktuloj. 4 Por certaj viroj troveblas nerimarkite , kiuj 
antaŭlonge vokitaj por cxi tiu kondamno, malpiuloj, kiuj turnas la gracon de 
nia Dio en malvirtoj kaj nei la solan Estron kaj nian Sinjoron Jesuo 
Kristo. (Jude 3-4) 
 

Jude sciigis pri du grupoj. Kiuj devus batali por la originala kredo ke unu fojo 
transdonita al la sanktuloj, kaj tiujn kiuj provis ŝanĝi ĝin malkonvene. La vera 
kristana eklezio havas la transdonita kredo. A fido daŭrigi-ankoraŭ plej kiu 
profesan Kristo en la 21-a jarcento vere ne scias kio la origina kristanoj vere kredis 
kaj praktikis (vidu ankaŭ nian liberan libreto, Daŭrigante Historio de la Preĝejo de 
Dio). 
 



Ke estas sankta fido, tenanta la amo de Dio, kaj la vizagxo Lia boneco: 
 

Sed vi, amataj, konstruante vin sur via plej sankta fido, pregxante en la 
Sankta Spirito, 21 konservu vin en la amo al Dio, atendante la kompaton de 
nia Sinjoro Jesuo Kristo por eterna vivo. (Jude 20-21) 
 

La Biblio montras, ke veraj ministroj devas prediki la vorton kaj elteni, ne ŝanĝi, 
vera biblia doktrinoj: 
 

Prediku la vorton! Esti preta en sezono kaj ekstere de sezono. Konvinki, 
admonu, konsilu, en cxia pacienco kaj instruado. 3 CXar venos tempo, kiam 
oni ne toleros la sanan instruon; sed laŭ siaj deziroj, ĉar ili havas jukantajn 
orelojn, amasigos al si instruantojn, 4 kaj ili turnos iliajn orelojn for de la 
vero, kaj deturnigxu de fabloj. 5 Sed vi estu gardema en cxio, elportu 
suferojn, faru la laboron de evangeliisto, plenumu vian servadon. (2 
Timoteo 4: 2-5) 
 

Iuj de la fundamentaj doktrinoj de la kristana preĝejo troviĝas en Hebreoj 6: 1-
3. Tiuj doktrinoj inkluzive pento, bapto, surmetado de manoj, okazas al 
perfekteco, la relevigxo de la mortintoj, kaj eterna jugxo estis instruita de la 
apostoloj kaj fruaj kristanoj esence kiel ili nun instruas la Daŭrigante Preĝejo de 
Dio. 
 

Rimarkos ion Jesuo instruis pri la Filadelfia parto de la eklezio; 
 

... Al ... la eklezio en Filadelfia ... 8 ... vi havas kelkan potencon, plenumadis 
Mian vorton, kaj ne malkonfesis Mia nomo ... 11 Jen mi venas rapide!Tenadu 
tion, kion vi havas, por ke neniu forprenu vian kronon. (Apokalipso 3: 
7,8,11) 
 

Jesuo instruas ke oni devas konservi la bibliaj veroj kaj ne lasi sin trompi per aliaj 
kiuj ne havas la saman sindevontigon al Dio vorto. La vera eklezio de Dio estas 
alfortikigxi al la bibliaj veroj, ne akcepti preĝejo konsilioj kiuj iras kontraŭ la vera 
kredo, nek fleksigxos, por fari la laboron pro viroj. En la 21-a jarcento, la restintoj de 
la Filadelfio parto de la vera kristana eklezio kiu faras ĉi la plej bona (vidu ĉapitron 
4 por detaloj). 
 

Rimarkos ion de la Apostolo Johano; 
 



Ke, kio estis de la komenco, kion ni auxdis, kion ni vidis per niaj propraj 
okuloj, kion ni rigardis kaj niaj manoj palpis, koncerne la Vorton de vivo - 2 la 
vivo elmontrigxis, kaj ni vidis kaj atestas kaj anoncas al vi, ke la eterna vivo, 
kiu estis cxe la Patro kaj montrigxis al ni - 3 kion ni vidis kaj auxdis, tion ni 
anoncas al vi, ke vi ankaux havu kunulecon kun ni; kaj nia kunuleco estas 
kun la Patro kaj kun Lia Filo Jesuo Kristo. 4 kaj cxi tion ni skribas, por ke nia 
gxojo kompletigxu. (1 John 1: 1-4) 
 

Rimarku ke Johano diris li instruis kion li lernis de la komenco. La vero ne ŝanĝi. 
Apostolo Johano instruis restado, daŭrigi, en la doktrino de Kristo: 
 

Kiu iras antauxen kaj ne restas en la instruado de Kristo ne estas Dio. Kiu 
restas en la instruado de Kristo havas kaj la Patron kaj la Filon. (2 John 9) 
 

Oni restas en tiu doktrino de ne ŝanĝi ĝin per doktrinoj kiuj kontraŭdiras la 
Biblion. 
 

Apostolo Johano ankaux raportis pri la diferenco inter la fidela kaj kiuj asertis esti 
vero; 
 

Infanoj, jam estas la lasta horo; kaj kiel vi auxdis, ke antikristo venas, jam 
levigxis multe da antikristoj venis, por kiuj ni scias, ke estas la lasta 
horo.19 Ili eliris el ni, sed ili ne estis el ni; cxar se ili el ni estus, ili restus cxe 
ni; sed ili eliris, ke ili elmontrigxu, ke neniu el ili estis de ni. (1 Johano 2: 18-
19) 
 

Rimarku ke la apostolo Johano skribis ke tiuj, kiuj estis fidelaj estus sekvita liaj 
instruoj kaj praktikoj, sed tiuj, kiuj estis antikristoj ne daŭrigus en tiuj praktikoj.  

Dum estas multaj praktikoj de originala kristanismo kiuj estis perditaj de la Greco-
romianoj, eble ĝi devus esti interrompis tie, ke unu el la plej fruaj dokumentita 
ŝanĝoj de la praktikoj kaj instruado de la Apostolo Johano devas vidi kun la dato 
kaj observado de Pasko . Tio estis ŝanĝo ke pluraj greko-romia preĝejoj 
enkondukita de la frua 2-a jarcento kaj ĝi kaŭzis polemikon 
(Eŭsebio 'Eklezio Historio, Libro V, Ĉapitroj 23-24). 
 

Ili rifuzis teni Paskon en la 14-a de Nisan kiel Jesuo, la Apostolo Johano, kaj diversaj 
aliaj fidelaj ekleziestroj historie faris (la plejparto de tiuj kiuj rifuzis la 14-a ŝanĝis al 
dimanĉo). De la frua 2-a jarcento, Preĝejo de Dio Episkopo Polikarpo de Smyrna 



finis ke "multaj" havis "falsa doktrino" kaj li rilatis al sia kredo neekzistajxo / 
senvalora (Polikarpo la Letero al la Filipianoj). 
 

De la frua 3-a jarcento, multaj de la Greco-romianoj evoluis en kio Preĝejo de Dio 
Episkopo Serapion de Antioĥio referita kiel "kuŝante konfederacio" (Serapion 
la Epistolo al Caricus kaj Ponticus). 
 

Kvankam la greko-romia preĝejoj asertas ambaŭ Polikarpo kaj Serapion kiel ilia 
propra (kaj Serapion ŝajne sukcesis Antiohxia de malfidela greko-romia gvidantoj), 
la realo estas ke ili (kaj tiujn ili fidele asociita kun eclesiásticamente) tenis al 
Preĝejo de Dio, kaj ne greko-romia doktrinoj. 
 

Kvankam estis multaj aliaj ŝanĝoj de la malfidela preĝejoj, akademiuloj ĝenerale 
konsentas ke la apostolo Johano plenumis Paskon en la 14-a. Sekve, ĉi tiu doktrino 
estas maniero facile diri kiuj aŭskultis la Skribojn, el kiuj malsukcesis daŭrigi en la 
praktikoj de la Apostolo Johano kaj liaj kunuloj. La ŝanĝitaj Pasko dato al dimanĉo 
iĝis universale dekretis kiam la pagana imperiestro Constantine poste devigis la 
temo. Konstantino estis ne vera kristano. Eĉ kiam li ne estis baptita en ajna 
konfesis kristanan fidon, li deklaris sin laika episkopo kaj devigis la dimanĉo Pasko 
afero esti finita en la Koncilio de Nicea en 325 pK kiam Constantino mortis li estis 
entombigita en suno-dio tipo de tombo . Kiuj volis resti fidela al la biblia praktiko 
ne auxskultis lin aŭ lian Council dekreto. Li ankaŭ estis multaj murditaj post Nicea. 

 
Dum historio estis du bazaj grupoj, kiu tenis la origina kredo, dum la alia ĉefa kiu 
asertis sed ne. 
 

Kio pri 'apostola sinsekvo'? Proksime de la komenco de la 3-a jarcento, la tiama 
roman-subtenanta Tertuliano skribis de du grupoj (Smyrnaeans kaj romianoj) kiu 
asertis kravatojn al la apostoloj (Tertuliano la Liber de praescriptione 
haereticorum. Ĉapitro 32), sed nur unu el ili estis kaj restis fidela kaj la alia ne. Unu 
grupo asertis gamo de Romo, kaj la aliaj kiu postulis ĝin de Smyrna (tra la 
Apostolo Johano al Polikarpo al Thraseas, ktp). 

 
Koncerne apostola sinsekvo iras, eble grave konscii ke ekzistas neniu instrukcio en 
la Biblio pri la vera eklezio havante Kolegio de Kardinaloj nek pontifex 
maximus. Ambaŭ tiuj estas spuroj de paganismo. Laŭ La Katolika Enciklopedio, la 
titolo Pontifex Maximus estis ne aprobita de romaj episkopoj ĝis la malfrua 4-



a jarcento, dum la Kolegio de Kardinaloj ne oficiale formi ĝis la 11-a jarcento. Kio 
Romo nun faras elekti lia maksimuma ĉefo simple ne estis parto de la origina fido. 
 
Dum la Biblio montras, ke Dio ne emas labori tra supro homa ĉefo, tiu estro estas 
tiu, kiu estas oleita per sankta oleo (2 Korintanoj 1:21; 1 Timoteo 4:14; 5:22; 2 
Timoteo 1: 6) kaj kiu montras la fruktoj kiuj pruvas ke gvidantaro (Mateo 7: 15-20; 
1 Timoteo 3: 1-7). Eble ĝi devus esti menciita ke ĝi estas nur la vera eklezio de Dio, 
kiu povas pruvi tra fruaj nuntempaj registroj kiujn ĝi havis rektan gamo de la 
originalaj apostoloj. Eĉ Hieronimo notis ke la apostolo Johano ordinita Polikarpo 
de Smyrna (Hieronimo la De viris illustribus. Ĉapitro 17). La Greco-romianoj emas 
fidi malfrue 'legendojn' por iliaj asertoj pri Petro kaj iliaj kontraŭdiraj raportoj pri 
Linus kaj Klemento, krom ŝanĝis doktrinoj. Multaj pli detaloj alproksimigas de 
apostola sinsekvo kaj la kredoj de la origina kristana eklezio estas inkluditaj en nia 
libera broŝuro, La Daŭrigante Historio de la Preĝejo de Dio. 

 
La Preĝejo de Dio Knew la Biblio El la Tempo de la Apostolo Johano 

Kio kristana gvidanto sciis ĉiuj libroj de la Biblio de la tempo la lasta libro de la 
Nova Testamento estis skribita? 

Nu, tio estus logike esti la Apostolo Johano. Ne nur estas ĝi kredas ke estis la lasta 
de la originalaj apostoloj morti, li ankaŭ kredas ke li verkis la lasta pluraj libroj de 
la Biblio, inkluzive de la Libro de la Apokalipso (Revelacio 1: 9-19). 

Dum la originalaj apostoloj estis ankoraŭ viva ili povis havigi informon ke kristanoj 
bezonas scii persone kaj skribe. Sed rimarkas ke la intenco (kp Jesaja 8:16) estis ke 
la Biblio finus estante sufiĉa por kristanoj esti spirite finita: 

Ĉiu skribaĵo inspirita de Dio estas ankaux utila por instruo, por admono, por 
korekto, por disciplino en justeco; 17 ke la homo de Dio estu perfekta, plene 
provizita por cxiu bona laboro. (2 Timoteo 3: 16-17) 

Ĉu ne la kristana eklezio kiu vere bazas lian doktrinoj sur la Skriboj scii ilin de la 
eble plej frua tempo (kp Jesaja 8:16)? Aŭ ĉu preni jarcentojn de home-kunvenigita 
eklezio konsilantaroj debati la temon kiel la greko-romia preĝejoj faris! 

Historia Indico kaj Issues 

Ekzistas praa dokumenton konata kiel la Harris Fragmentoj kiu diras ke la apostolo 
Johano pasis "la kanonoj" al disĉiplo de sia nomita Polikarpo (ankaŭ konata kiel 



Polikarpo de Smyrna). Polikarpo estis judo (la nomo estas greka), kaj verŝajne estis 
la plej influa Gentile en la vera eklezio de Dio en la dua jarcento. Li estis verŝajne 
la plej influa vera kristana gvidanto de 135 pK (kiam Jerusalemo perdis Judas, lia 
lasta juda Episkopo / Pastoro) ĝis lia morto kelkaj jardekoj poste. 

Polikarpo la Letero al la Filipianoj citaĵoj aŭ aludas al ĉiuj 27 libroj de la Nova 
Testamento (Polikarpo la Letero al la Filipianoj kun Nova Testamento biblia 
Komentarioj. Trinity Journal de Apologetics, junio 2008). En letero al lia frato 
Onesimo, Melito de Sardis (posteulo de Polikarpo) rekte kaj nerekte listigas la 39 
libroj de la Malnova Testamento ni en la Daŭrigante Preĝejo de Dio ankoraŭ 
uzas. Kaj Melito listo ne inkludas neniun de la tn duakanonaj libroj kiuj la Roma kaj 
Ortodoksa katolikaj eklezioj nun uzas. 

Ankaŭ ekzistas Araba dokumento kiu esence asertas ke la fidelaj kristanoj en 
Jerusalemo en la frua 2-a jarcento havis tuta aŭ parto de la Nova Testamento, sed 
ke la malpli fidela roma-subtenanta profesoroj de Kristo tie ne KAJ ke ili apogis sin 
sur ne -inspired libroj (Pinoj S. la judaj kristanoj de la unuaj jarcentoj de 
kristanismo laŭ Nova Fonto, 1966). 

La Preĝejo de Dio de la tempo de la apostolo Johano en Patmos (Apokalipso 1: 9) 
de Malgranda Azio (malfrue unua jarcento) trae al Polikarpo de Smyrna (dua 
jarcento) havis la tutan kanonon de Skribo. Tamen, la greko-romia eklezioj debatis 
la libroj por jarcentoj, kaj ofte inkludas ne-kanona en siaj Novaj Testamentoj. Estis 
nur post konsulti kun tiuj en Malgranda Azio kaj Jerusalemo (inkludante iuj en la 
Preĝejo de Dio), ke la greko-romanoj fine povis elpensi la ĝustan Nova 
Testamento kanono. 

Ne la vera kristana eklezio scias la tutan kanonon de liaj fruaj komenco? 

La reformado protestantoj, kiuj venis tra Romo, ne finis sian kanonoj ĝis la  16-

a jarcento, kiu estas ankaŭ kiam ili komenciĝis, kiam ili apogis sin sur diversaj 
romaj listoj antaŭe. Nek la eklezio de Romo plene fini lia kanono ĝis la 16-a jarcento 
Koncilio de Trento. Tiuj libroj akceptitaj en la Koncilio de Trento inkluditaj libroj de 
la Malnova Testamento, ke iliaj fruaj gvidantoj, kiel Jerome (kuracisto de lia 
preĝejo), ne konsideris esti vera Skribo. Nek nuna protestantoj nek tiuj de ni en la 
vera eklezio de Dio akceptas ilin kiel Skribo. 

Por pli informo, la Biblio Novaĵoj Profetaĵo revuo de la Daŭrigante Preĝejo de Dio 
eldonis du dokumentitaj artikoloj en 2013 klarigante pli detaloj sur la 



canonización de skriboj. Tiuj revuoj troveblas ĉe la www.ccog.org retejo, sub 
la literaturo langeto butonon. 

La Vera Preĝejo Knows la Vero Pri la Diecon 

La vera kristana eklezio ĉiam kredis en la Patro, Filo kaj Sankta Spirito. Fruaj 
kristanoj komprenis, ke la Biblio instruas la Patro (ekzemple John 6:27; Colossians 
2: 2) kaj Filo (ekz Johano 20: 28-29; Colossians 2: 2) estis diaj estaĵoj (Colossians 2: 
9) kaj la Sankta spirito estis la potenco de Dio, kiu venas de la Patro (ekzemple 
Mateo 10:20) kaj la Filo (Filipianoj 1:19). 

En 381 pK, la Greco-romianoj oficiale adoptis malsaman vidon de la dieco 
(Romanoj 1:20; Colossians 2: 9) pri la Spirito personeco. Kvankam iuj Greco-
romianoj kredis en la Spirito "personeco" antaŭe, la plimulto de almenaŭ tiuj "en 
la Oriento," laŭ la Katolika Enciklopedio, ne akceptis ke nek la Triunuo, eĉ kelkaj 
jardekoj antaŭe. Tio estis doktrina ŝanĝo ke la vasta plimulto de la Greco-romianoj 
akceptis. La Triunuo doktrinon estis ankaŭ devigita fare Imperia Edikto de la 
persekutantoj Imperiestro Teodozio (kiu esence ankaŭ dekretis la tiam reviziita 
greko-romia fido kiel la fido de la Romia Imperio).  

La Vera Eklezio ne instruas maljusteco-Ĝi kontraŭmetas la Leĝo de Dio 

En la Malnova Testamento, estis skribita ke la leĝoj de Dio estus signo inter Li kaj 
la kredantoj (Readmono 6: 1-8). Dum iuj protestantaj gvidantoj instruas ke la Dek 
Ordonoj estis forigitaj, tio ne estis la sinteno de Jesuo, Lia apostoloj, kaj ne la 
unuaj kristanoj. 

Jesuo avertis ke 'lolo' (herbaĉoj) estus plantitaj inter la fratoj de la malamiko 
(Mateo 13: 37-40). Jesuo instruis ke la malfidela praktikus "maljusteco" (Mateo 
13:41), sed poste estos eliminitaj (Mateo 13:42). Rimarkos ion alia ke Jesuo 
instruis: 

"Ne ĉiu, kiu diras al mi: Sinjoro, Sinjoro, eniros en la regnon de la cxielo, sed 
tiu, kiu plenumas la volon de mia Patro en ĉielo. 22 Multaj diros al mi en tiu 
tago: Sinjoro, Sinjoro, cxu ni ne profetis en via nomo, elpelis demonojn en 
via nomo, kaj faris multajn miraklojn en via nomo? 23 kaj tiam mi konfesos al 
ili: mi neniam konis vin; foriru de mi, vi farantoj de maljusteco! (Mateo 7: 
21-23) 

Jesuo klare instruas ke multaj nomas Lin "Sinjoro" kaj eĉ pretendi faris miraklojn 
en Lia nomo, sed ke Li rakontadis kiuj faris tiel, sed praktikis "maljusteco" 



foriri. Tiel, preciza profetaĵoj kaj demono ekzorcoj, el si mem, ne estas la signoj 
temigi kiel ne-fidela grupoj foje havos. 

La Apostolo Paul raportis ke la "mistero de maljusteco" jam komencis en sia tago 
(2 Tesalonikanoj 2: 7) kaj ke homoj devus ne esti trompita "kun malplenaj vortoj" 
akiri ilin malobei (Efesanoj 5: 6). Ke "mistero" manifestigas la Greco-romianoj 
kiam temas multajn aspektojn de la Dia leĝoj (ili kialo ĉirkaŭ ili). 

La vera eklezio de Dio subtenas Dia leĝo (1 Johano 5: 1-3). Ĝi instruas ke Dio 
starigis en movado leĝoj, ke se obeis, alportus homaro multe bona, inkluzive 
abunda bonfarto kaj produktiva plena vivo. 

La vera eklezio de Dio proklamas ke la leĝo de Dio estas ne forigitaj, sed estis 
"plialtigita" kaj faris "estiminda" (Jesaja 42:21) kaj vastigis per Jesuo Kristo (Mateo 
5: 17-48). 

La vera eklezio de Dio instruas kion la Biblio instruas:  

Via vorto estas lumilo por miaj piedoj kaj lumo por mia vojo. (Psalmoj 119: 
105) 

Mia lango predikos pri Via vorto, CXar cxiuj Viaj ordonoj estas 
justaj. (Psalmoj 119: 172) 

La vera eklezio instruas Dia Dek Ordono juro estas unu el Liaj plej donacoj al la 
homaro kaj ke Lia ordonoj estas justaj. Gardante ilin reflektas amon. "Nun la celo 
de la ordono estas amo" (1 Timoteo 1: 5). 

Dum iuj de la greko-romia preĝejoj asertas kredi ke, pro ilia akcepto de militarista 
"kristanismo" kaj aliaj krimuloj doktrinoj, ili havas, kiel la fariseoj antikva (Mateo 
15: 3-9), diskutis ĉirkaŭ la leĝo de Dio aprobas praktikojn kaj tradiciojn kiuj estas 
kontraŭaj al ĝi. 

Johano la Baptisto (Luk 3:14) kaj Jesuo (Johano 18:36) instruis kontraŭ militarista 
partoprenon en tiu aĝo. Ĉiuj reelaj akademiuloj rimarkas ke fruaj kristanoj ne 
partoprenus en materiaj militado. Preĝejo de Dio gvidantoj kiel Melito de Sardis 
skribis kontraŭ ĝi, dum Teofilo de Antioĥio skribis kontraŭ kristanoj eĉ rigardante 
perforta sportoj. La Daŭrigante Preĝejo de Dio ankoraŭ instruas kontraŭ 
militarista partopreno kaj rigardante intence perforta sporto en tiu aĝo. 

Kvankam milita partopreno estis kondamnita kiel malfrue kiel la 3-a jarcento pK de 
la Romia Episkopo kaj sanktulo Hipolito, ene jarcento de lia morto, la greko-romia 



preĝejoj ŝanĝiĝis tiurilate. Ili poste alvenis al proponi "pardonado de pekoj" laŭ la 
dekretoj de papo Urban II en 1095 pK al kiuj batalus en militanta religiaj 
krucmilitoj. 

Jesuo diris, "Dio estas Spirito: kaj Liaj adorantoj devas adori Lin laux spirito kaj 
vero" (Johano 4:24). Tamen, Greco-romianoj aprobas la uzon de diversaj idoloj kaj 
ikonoj kiujn ili honoras. La Dek Ordonoj (Eliro 20: 4-6) kaj la apostolo Johano (1 
Johano 5:21) avertis kontraŭ tiu faradis Melito de Sardis en la 2-ajarcento. 

Kvankam la Libro de Hebreoj konfirmas ke la sepa-tagon sabatan admono por 
kristanoj (Hebreoj 4: 1-9), plej kiuj profesas kristanismo kialo ĉirkaŭ ĝi. 

La apostolo Paŭlo avertis ke Satano ministroj estus ruza aperas transformi en 
"ministroj de justeco" (2 Korintanoj 11: 14-15). 

Eklezia historio, en kaj ekster la Biblio, montras ke tiuj kiuj faris tiel havis sukceson 
en trompantaj multaj. 

La Vera Eklezio persekutis, sed neniam la persekutanto 

Jesuo kaj la Apostolo Paŭlo instruis, ke veraj kristanoj estus persekutitaj (Mateo 5: 
10-12; 10:23; 2 Timoteo 3:12). Kvankam estas vero ke la greko-romia preĝejoj 
alfrontis persekutoj en ilia historio, ili diferencas de la vera kristana preĝejo en kiu 
ili ankaŭ estis ofte fizikaj persekutantoj. 

La ne-militarista en la vera Preĝejoj de Dio tra la historio neniam estis organizitaj 
fizika persekutantoj (kvankam herezuloj kaj apostatoj kiuj asertis esti parto de ili 
havu). 

La Biblio instruas, ke "Mistero Babylon la Granda" estis ebria de la sango de la 
martirigitaj sanktuloj (Apokalipso 17: 4-5), kiu helpis aferon. La Biblio instruas, ke 
sep-hilled bazita "Mistero Babylon la Granda" implikis kun la mondoj 'registaroj en 
nesanktaj alianco ke Dio kondamnas (kp Apokalipso 17: 1-9,18; 18: 1-10). 

Pro kompromiso kun karna Roma kaj aliaj estroj, la greko-romia preĝejoj ne nur 
efektivigitaj diversaj ekonomiaj persekutoj dum historio, ili ankaŭ havis veraj 
kristanoj mortigitaj dum konservanta la saman praktikoj kiel Jesuo kaj Liaj 
originalaj partianoj havis, kiel plenumantaj sabato (Agoj 13: 13-15; 18: 4; Hebreoj 
4: 9), evitante biblically malpuraj viandoj, kaj tenanta Paskon en la 14-a. 

Protestanta 'reformistoj' ankaŭ havis homoj mortigitaj, kiuj kontraŭstaris la ne-
biblia praktiko de infana bapto. 



La Greco-romianoj ankaŭ persekutataj kristanoj por tenante originalaj bibliaj 
doktrinoj kiel la veron pri la dieco, tenanta la bibliaj sanktaj tagoj, rifuzante 
akcepti idoloj / piktogramoj / krucoj, kontestante al paganaj robo de greko-romia 
pastraro, konsiderante Romo reprezentis fino -time Babel, instruante la regno de 
Dio, kontestante al ne-bibliaj 'sakramentojn,' kaj instruante la jarmila regno de 
Jesuo Kristo. 

Ĝi eble ankaŭ de intereso noti ke ekzistas reale Greco-Roman 'privata profetaĵoj' 
kiu instruas la Greco-romianoj faros tiun denove en la fino fojojn. 

La vera eklezio de Dio estas delonge persekutita de tiuj kiuj asertas esti farante 
Dia servo. Jesuo avertis pri tio en Johano 16: 2-4. 

Ekstera trappings kaj Apero 

Preĝejo historiistoj rimarkas ke la originala klerikaro (diakonoj / plejagxuloj / 
ministroj / presbiteroj / episkopoj / kontrolistojn) ne portis la tipo de unika 
identigo vestoj kiel tiuj nun uzita de la Roma kaj Ortodoksa katolikaj klerikoj.  

La originala kristanaj gvidantoj vestita kiel normalaj homoj. Jesuo mem, devis esti 
montrita de Judas (Marko 14: 43-46) Kiel Li ne vestita tre malsame ol aliaj. Dum 
oni atendus kristana gvidanto vesti taŭge (kp Mateo 22: 11-14), la fruaj gvidantoj 
ne vestas tre alimaniere de la ĝenerala publiko. 

La greko-romia pastraro ofte portas la tipo de vesto kiun la pastroj por la suno-dio 
Mithras surportis. Ĉi tiu tipo de vesto ne estis adoptita de la Roma kaj Ortodoksa 
ĝis ili estis influitaj de la pagana imperiestro Konstantino en la 4-a jarcento (kiu 
estis adepto de Mithras kaj eĉ metis Mithras 'bildo sur moneroj post lia supozita 
konvertiĝo). 

Kio pri protestantaj ministroj? Nu, iuj, kiel multaj el la anglikanoj (Preĝejo de 
Anglio), do surhavi la sama tipo de vesto kiel la Greco-romianoj. 

Kaj aliaj? Nu, la blanka kolumo ke multaj ministroj surhavi ne devenas de la 
Biblio. Kvankam la moderna reverso blanka kolumo estis raportita estinti inventita 
en la 19-a jarcento, ĝi asertis ke la suno pastroj vestis iu versio de ilin almenaŭ kiel 
fora malantaŭo kiel 1000 aK 

La ministerio en la eklezioj de Dio ne portas la pastra kolumo kiel multaj de la 
Greco-romianoj fari. 

Kio pri preĝejo konstruaĵoj? 



Ĝi similas ke la unua specife konstruita kristana preĝejo estis konstruita en 
Jerusalemon el brikoj el la detruitaj juda templo en la 70 pK tie estas 4-ajarcento 
mozaiko reprezentado de ĝi: 

 
Preĝejo de Dio sur Jerusalemon la Okcidenta Monteto Called Mt. Zion 

Supra konstruaĵo estas kredita estinti konstruita en la 1-a jarcento kaj rigardis 
similaj al judaj sinagogoj tiutempe. Havis parapetojn por sekureco (Readmono 22: 
8), sed ĝi ne enhavis krucoj, obeliskoj, aŭ turoj. 

Krucoj ne get aprobita de la Greco-romianoj dum almenaŭ 150 jaroj post Jesuo 
estis revivigita. La terminoj ofte mistranslated en la Nova Testamento kiel "kruco" 
kaj "krucumo 'vere signifas' poluso 'kaj' impalement, 'respektive, en la originala 
greko. 

Turoj, kiel obeliskoj, estis falusa simbolo tiel kiel simbolo por paganaj suno-
dioj. Aldonante tiaj simboloj al kristana konstruaĵo estus malkonvena por la 
popolo de Dio (kp Readmono 12: 29-32). Tiuj nur en la Preĝejo de Dio ne meti 
tiajn simbolojn sur konstruaĵoj. 

La sama estas ankaŭ vera de la uzo de gargojloj sur greko-romia eklezio 
konstruaĵoj. Gargojloj laŭdire timigi malbonajn spiritojn for de la preĝejo. En la 12-

a jarcento, la katolika sanktulo Bernard de Clairvaux estis fama por paroli honeste 
kontraŭ ilin kiel idolkulto, tamen multaj famaj konstruaĵoj (kiel la katolika 
Katedralo de Notre Dame) havi gargojloj sur ilin. 

Dum tie povas esti loko por taŭge brodornamita didomoj (ekz 1 Kings 6), estas 
fikcia rakonto mi ŝatus diri ĉi tie. En unu el la "Indiana Jones" filmoj, pluraj homoj 



estis atendanta la kalikon, kiun Jesuo supoze trinkis el dum Lia lasta Pasko (kp 
Luko 22:20). Unu sceno montris tabelon kun multnombraj tasoj. Ĝi ankaŭ montris 
diversajn skeletoj de homoj kiuj venis kaj provis la malĝusta taso-kiel laŭ la filmo, 
elektante la malĝustan taso kaj komencante eliri kun ĝi rezultis en la morto.  La 
fronta figuro, Indiana Jones, post vidi la selektadon de tasoj, ambaŭ ornamitaj kaj 
stepo komencis repreni multekostan aperanta unu. Kaj li prezentis ion al la efiko 
de, "Jesuo estis ĉarpentisto kaj liaj discxiploj estis fisxkaptistoj. Ekzistas neniu 
maniero li havis juvelitan oran tason. "Do, Indiana Jones demetis la multekostan 
taso. Li tiam prenis la plej malkara rigardante taso, kiu estis la dekstra taso laŭ la 
filmo, kaj vivis. 

Ideon? 

Kvankam la Indiana Jones rakonto estas fikcio, en reala vivo, iuj personoj metas 
tro da emfazo sur ekster apero en konstruaĵoj, televido prezentoj, vesto, ktp En 
ambaŭ la Malnova kaj Nova Testamentoj, Dio lasas certe ke ĝi ne juĝas per 
ekstera apero kiel homoj faras (1 Samuel 16: 7; Mateo 7: 21-23, 23: 27-28). La 
Apostolo Paŭlo klarigis, ke kvankam li estis elektita de Dio (Agoj 9: 10-18), li ne 
estis precipe bona parolanto (2 Korintanoj 10:10). La sama estis vera de Moseo 
(Eliro 4: 10-14) kaj Jeremia (Jeremia 1: 6). Paul, Moseo, kaj Jeremia ĉiuj bone 
konata pro siaj skribaĵoj. 

Kristanoj estas instigitaj por prave dividi la vorton de vero (2 Timoteo 2:15) kaj fidi 
skriboj kriterioj (Johano 5:39), kiu estas la Dia kriterioj (kp 2 Timoteo 3:16), kaj ne 
ekstere apero (2 Korintanoj 10: 7-11), provante determini kiu parolis la veron 
fidele kaj kio estas la vera kristana eklezio. 

La Vera Eklezio predikas la vera Evangelio de la Regno de Dio 

Jesuo venis predikante la evangelion de la regno de Dio; 

... Jesuo iris en Galileon, predikante la evangelion de la regno de Dio, 15 kaj 
dirante: La tempo jam plenumigxis, kaj la regno de Dio alproksimigxis; 
pentu, kaj kredu al la evangelio. (Marko 1: 14-15, KJV) 

Jesuo atendis Liaj sekvantoj kredi la evangelion de la regno. Li parolis pri tio 
parabole (ekz Mateo 13: 3-50; Marko 4: 2-12; Luko 13: 20-21) kiel multaj ne 
pretas kompreni la misterojn de la regno de Dio en tiu epoko (Marko 4: 11; Mateo 
13: 10-11). 



Jesuo instruis ke Liaj sekvantoj estus implikita kun la proklamo de la evangelio de 
la regno tiel: 

Kaj cxi tiu evangelio de la regno estos predikita tra la tuta mondo, kiel 
atesto al ĉiuj nacioj; kaj tiam venos la fino. (Mateo 24:14) 

Iru do kaj discxipligu cxiujn naciojn, baptante ilin en la nomon de la Patro 
kaj de la Filo kaj de la Sankta Spirito, 20 instruante ilin observi cxion, kion mi 
ordonis al vi; Kaj jen mi estas kun vi cxiujn tagojn, gxis la maturigxo de la 
mondagxo. (Mateo 28: 19-20) 

Predikante la evangelion de la regno de Dio al la mondo, kiel atesto signifas ke ni 
devas atingi ĉiujn naciojn per la regno mesaĝo. Kaj por tiuj, kiuj povas respondi ke 
Dio vokas (Johano 6:44), ni tiam strebas instrui cxio, kion Jesuo ordonis.  

Post Lia resurekto, Jesuo instruis discxiploj pri la regno de Dio; 

... Li ankaŭ montris sin vivanta post Lia sufero per multaj pruvoj, aperante al 
ili dum kvardek tagoj kaj parolante pri la aferoj de la regno de Dio.(Agoj 1: 
3) 

La apostoloj poste predikis tiu sama mesaĝo de la venontaj monda registaro de la 
Reĝlando de Dio (ekz Acts 19: 8), kiam ankoraŭ faras la DaŭrigantePreĝejo de 
Dio. Predikante la evangelion de la regno alportis persekutado en la pasinteco kaj 
ankaŭ deĉenigi venontaj persekuto laŭ multnombraj Skriboj (Mateo 24: 9-14; 
Marko 13: 10-13; kp Luko 21: 12-19; Daniel 11: 28-35). 

La vera kaj originala evangelio mesaĝo estas la de esti instruata hodiaŭ:  

Mi miras, ke vi deturnigxis tiel baldaŭ de Li kiu vokis vin en la gracon de 
Kristo, al malsama evangelio; 7 kiu ja ne estas alia; sed estas iuj, kiuj vin 
maltrankviligas kaj deziras renversi la evangelion de Kristo. 8 Tamen se eĉ ni, 
aŭ anĝelo el la ĉielo, instruas ian evangelion al vi ol tio, kion ni jam al vi 
instruis, tiu estu anatemita. 9 Kiel ni antauxe diris, tiel nun mi denove diras: 
se iu predikas ajna alia evangelion al vi ol kion vi ricevis, tiu estu 
anatemita. 10 CXar cxu mi nun celas konvinki homojn, aux Dion? Aux cxu mi 
celas placxi al homoj? Cxar se mi ankoraux nun placxus al homoj, mi ne 
estus servisto de Kristo. (Galatians 1: 6-10) 

Multaj ne instruas la mesaĝon de la evangelio de la regno kiel ĝi diferencas de 
multaj tradicioj kaj preferoj de viroj. Jesuo venas denove regi sur la tero (kp Luko 



19: 11-12; Mateo 6:10; Apokalipso 5: 9-10; 20: 4-6) kaj alportos la rekompenco 
por liaj sanktuloj kun Li (Jesaja 40 : 10; 62:11). 

Malfeliĉe, anstataŭ instrui kion Jesuo instruis pri la evangelio de la regno, multaj 
anstataŭe ĉefe instrui pri sia versio de la persono de Jesuo (vidu ankaŭ nian 
liberan broŝuron La Evangelio de la Regno de Dio). Iuj erare promocii la ideon ke 
internacia kunlaboro provokos pacon kaj prosperon en la tero. 

Aldone, multaj estas diranta homojn turni al versio de 'Mary'-tiu tro estas falsa 
evangelio (Galatians 1: 6-9). La Biblio instruas turni al Dio (Joel 2:13; Acts 26:20), 
kaj eklezia historio montras al ni, ke la fruaj kristanoj ne flankigxante nek honoras 
Jesuon 'patrino Maria (vidu ankaŭ la libera libreto, la Daŭrigante Historio de la 
preĝejo de Dio). 

Estis la Vera Preĝejo Supozita esti Large? 

La katolika eklezio estas la plej granda preĝejo kun asertis kravatojn al 
kristanismo. Kvankam ĝi foje rilati al sin kiel la "Preĝejo de Dio" estas lia grandeco 
pruvo ke ĝi estas la vera eklezio de Dio? 

Aŭ povus grupeto kaj / aŭ kolekto de relative malgrandaj grupoj efektive esti la 
daŭrigo de la vera eklezio? 

En la 21-a jarcento, estus Jesuo vera eklezio malestimis la mondo aŭ esti grava 
ludanto tre implikita en la monda politika sceno? 

Nu, Jesuo kaj la apostoloj instruis ke la vera preĝejo estus malgrandaj:  

Ne timu, malgranda grego; cxar gxi estas via Patro bonvolis doni al vi la 
regnon. (Luko 12:32) 

Jesaja krias pri Izrael: "Se la nombro de la Izraelidoj estos kiel la sablo cxe la 
maro, La restintoj saviĝos. 28 Ĉar Li akcelante kaj tranĉe mallongigante ĝin 
justeco, cxar la Eternulo faros mallonga laboro sur la tero. (romanoj 9: 27-
28) 

Tiel do, en la nuna tempo estas restajxo laux la elektado de graco. (Romanoj 
11: 5) 

Jesuo intence instruis ke nur kelkaj trovus la vojon al eterna vivo en tiu epoko kiel 
plej irus la larĝa vojo kondukanta al la pereo (Mateo 7: 13-14; 20:16). Li ankaŭ 
instruis ke multaj deziros eniri, sed ne trovas ĝin (Luko 13:24). 



Se tre malgranda korpo de kredantoj povus esti la vera kaj plej fidela eklezio, ĝi ne 
havas sencon, ke Dio estas ĉefe laboras per relative malmultaj dum la preĝejo 
aĝo? Plej konfesantaj kristanoj ŝajne dubas ke fakto. 

Kiel profetis, multaj pretervidis kiel Dio laboras (Zehxarja 4: 6-9; Johano 6:44) kaj 
"malsxati cxi tiun tagon kiel malgrandan," (Zehxarja 4:10). 

 
Ĉu la Vera Preĝejo Restu en One Urbo? 

Estis la sidejo de la vera kristana eklezio resti en unu urbo kiel Romo aŭ 
Konstantinopolo? Multoblaj milionoj ŝajnas pensi tiel. 

Tamen, laŭ la apostolo Paŭlo, kiu estis neebla. Rimarki, kion li skribis (unu 
protestanta kaj du katolikaj tradukoj de scripture estas montrata sube): 

CXar cxi tie ni ne havas restantan urbon, sed estontan ni sercxas la 
estonta. (Hebreoj 13:14, NKJV) 

Cxar cxi tie ni ne permanentan urbon; sed ni sercxas tiun estonta (Hebreoj 
13:14, Reims NT). 

Ekzistas neniu permanenta urbo por ni tie; ni serĉas la unu kiu estas 
ankoraŭ esti. (Hebreoj 13:14, Nova Jerusalemo Biblio, NJB). 

Klare Paul instruas ke ne estus permanenta urbo por kristanoj, ĝis la urbo la 
estonta ( "Nova Jerusalemo" de Apokalipso 21: 2). Tiel, Paŭlo instruas, ke neniu 
homa urbo, inkluzive de Romo, povus esti permanenta sidejo 'urbo por kredantoj.  

Laŭ la Nova Testamento, vera doktrino (1 Timoteo 4:16; 2 Timoteo 3: 14-16; 
Galatians 2: 5; Colossians 1: 21-23; Judas 3; Agoj 14: 21-22) kaj frata amo 
(Filadelphia en la originala greka, Hebreoj 13: 1), ne geografia loko, estas supozita 
daŭrigi. La Daŭrigante Preĝejo de Dio daŭrigis kun la origina apostola doktrino kaj 
klopodas por praktiki Philadelphian amo. 

Ni rigardu plu en kio Jesuo instruis la estonteco gvidado de la eklezio pri loko: 

... Kaj vi estos malaminda por cxiuj pro mia nomo; sed kiu persistos gxis la 
fino, tiu estos savita. 23 Kaj kiam oni vin persekutos en unu urbo, forkuru en 
alian (Mateo 10: 22-23, DRB ). 



Vi estos universale malamata pro mia nomo; sed iu ajn kiu staras firma al la 
fino estos savita. 23 Se oni vin persekutos en unu urbo, rifuĝas en la 
sekvanta; kaj se oni vin persekutos en tiu, rifuĝas en alia. Vere mi diras al vi, 
ke vi ne iradis la ĉirkaŭvojo de la urboj de Izrael antaux la Filo de homo 
venas. (Mateo 10: 22-23, NJB) 

Kristanoj estas persisti kaj restu en la fido. Jesuo ankoraŭ ne venis kaj kion 
kristanoj estis en Palestino estis postkurita tra ĉiuj urboj en tiu geografia regiono 
ekde Jesuo deklaris tion (la krucmilitoj helpis certigi tiun). Sekve, Jesuo estis 
evidente raportante al pli urboj ol tiuj, kiuj estas en la areo de Palestino. (Per 
"urboj de Israelo" ĉi inkludas la tribojn de Izrael dispelitoj po James 1: 1 kaj ne nur 
tiuj en la areo komune nomita Israelo aŭ Palestino por kristanoj fidi.) 

Sekve, surbaze de kion Jesuo kaj la Apostolo Paŭlo instruis, preĝejojn kiuj asertas 
permanentan urbon kun apostola sinsekvo por proksima al 2,000 jaroj povis la 
vera kristana eklezio. Tamen, ekde la historio montras, ke la sidejo de la vera 
eklezio de Dio ŝanĝiĝis tra la jarcentoj de originale en Jerusalemo (Agoj 2) eble en 
Antiohxia (Acts 11:26) Efeson al Smirna al Eŭropo (diversaj urboj) al diversaj lokoj 
en Nordameriko, tio estas signo ke grupo kiel laDaŭrigante preĝejo de Dio (kiu 
estas nuntempe bazita en la Kvin Urboj regiono de Kalifornio) povus esti la vera 
kristana eklezio. 

Tiel, ĉi tiu manko de "permanenta urbo" estas ankaŭ 'pruvo' kiu forigas la tn 
'apostola vidas' de tiuj preĝejoj kiuj asertas mult jarcento kontinuecon en Romo, 
Antioĥio, Jerusalemo, Aleksandrio, Konstantinopolo kaj aliloke. 

Eble ĝi devus ankaŭ esti menciita ke la Biblio specife kondamnas la 'granda urbo, 
kiu sidas sur sep montetoj (Apokalipso 17: 9, 18). Romo kaj Konstantinopolo estas 
konsiderataj 'sep-hilled' urboj, kie kiel la Kvin Urboj regiono de Kalifornio ne. 

Sabato Keeping oni instruis kaj estis daŭrigi 

Kvankam plej kiuj profesas kristanismo akto kiel dimanĉo estas la tago de ripozo 
por kristanoj, kiu nenie instruas en la Biblio. Dimanĉo, mem eniris la pretendanta 
kristana mondo per kompromisoj kun paganaj registaraj aŭtoritatoj kaj paganaj 
suno-dio adoron. 

La Malnova Testamento instruas ke la sepa-tagon sabatan estis signo inter Dio kaj 
lia popolo (Eliro 31: 13-18). 



Sed kio pri la Nova Testamento? La Nova Testamento klare montras ke Jesuo 
(Luko 4:16, 21, 6: 6; 13:10), tiel kiel la Apostoloj kaj la fidela (Acts 13: 13-15, 42-
44; 17: 1-4; 18 : 4; Hebreoj 4: 9-11), faris la sepa tago sabata (nomata sabato sur 
angla kalendaroj). 

Kvankam iuj diras ke hodiaux de adorado estis ŝanĝita kaj ne intencis resti por 
kristanoj, rimarki kion la Nova Testamento mem fakte instruas (kun unu 
protestanta kaj du katolikaj tradukoj montrita sube): 

Restas do sabato-ripozo por la popolo de Dio; 10 por iu ajn kiu eniras Dia 
ripozo ankaŭ ripozas de siaj propraj verkoj, kiel Dio de Siaj. 11 Ni do zorgas 
eniri tiun ripozejon, por ke neniu falu sekvante ilian ekzemplon de 
malobeo (Hebreoj 4: 9-11, Nova Internacia Versio). 

Tie devas ankoraŭ esti, sekve, sepa-tagon ripozi rezervita por la popolo de 
Dio, 10 ĉar eniri la lokon de ripozo por ripozi post via laboro, kiel Dio post 
sia. 11 Ni do gazetaro antaŭen eniri ĉi loko de ripozo, aŭ iu el vi povus kopii 
ĉi ekzemplo de rifuzo kredi kaj perdiĝos. (Hebreoj 4: 9-11, NJB) 

Do tie estas postlasis sabbatisme por la popolo de Dio. 10 Ĉar tiu, kiu venis 
en sian ripozejon, tiu ankaux ripozas de siaj faroj, kiel Dio de Siaj. 11Ni 
rapidu do veni en tiun ripozejon; por ke neniu falu en la sama ekzemplo 
de nekredemon. (Hebreoj 4: 9-11, La Originalo kaj Vera Reims Nova 
Testamento de Anno Domini 1582) 

Historio montras ke sabata plenumado estis festataj historio, malgraŭ kondamnoj 
de imperiaj aŭtoritatoj kaj konsilioj de homoj. Sabata tenante disvastiĝo de la 
originala preĝejo en Jerusalemon al Malgranda Azio, Afriko, Eŭropo kaj Azio en la 
fruaj jarcentoj pK sabata plenumado estas dokumentita okazis laŭlonge de la 
jarcentoj kaj venis al la okcidenta duonsferoj ne poste ol la 1600s. 

Nur preĝejo kiu daŭre observas la sabaton ĝis la 21-a jarcento povis esti la vera 
eklezio por la popolo de Dio laŭ la Nova Testamento (Hebreoj 4: 4 spektakloj tiu 
sabata ripozo estas rilatigita al la sepa-tago). 

Unu kialo ke multaj hodiaŭ ne komprenas kion la Sankta Biblio instruas pri tio ke 
iuj tradukistoj intence mistranslated la greka termino sabbatismos(ςαββατισμóς) 
trovis en Hebreoj 4: 9. La protestanta Esperanto kaj NKJV mistranslate kiel faras la 
ŝanĝita versio de la Reims Nova Testamento, ankaŭ konata kiel la Challoner 
versio (ŝanĝita en la 18-a jarcento). Ĉiuj tri mistranslate la vorto kiel 'ripozo,' dum 



ekzistas malsama greka termino (transliterado kiel katapausin), tradukita kiel 
'resto' en la Nova Testamento. Sabbatismos klare rilatas al 'sabata ripozo' kaj 
honesta erudiciuloj ĉiuj agnoskas ke . Pro la mistranslations, plej hodiaŭ ne 
konscias ke la sepa tago sabata oni intence ordonis por kristanoj en la Nova 
Testamento. 

La Sanktaj Tagoj kaj Dia Plano de Savo 

En Genezo 1:14, Dio diras ke li faris iuj lumoj (kiel la suno kaj luno) marki for la 
sanktaj tagoj / religiaj festivaloj (Dia Vorto Tradukado), tamen kelkaj kiuj asertas 
Jesuo teni ilin. 

Dia festenoj kaj sanktaj kunvenoj estas ĉiuj listigitaj en la Biblio en la 23-a ĉapitro de 
la libro de Levidoj. Estas la sepa tago estas sabato, en Pasko, la tagoj de macoj, 
Pentekosto, la Festenon de Trumpetoj, la Tago de Punpago, la festo de lauxboj, 
kaj la Lasta Granda Tago. Dum multaj modernuloj nomis ilin "judo", la fakto estas, 
ke Jesuo, la discxiploj, kaj liaj fruaj fidelaj partianoj konservis. Tiel, ili estas gardataj 
de tiuj en la Daŭrigante Preĝejo de Dio. Tiuj bibliaj Sanktaj Tagoj notas al la unua 
kaj dua alveno de Jesuo kaj helpon spektaklo Dia plano de savo.  

Multaj modernuloj estus surprizita por rimarki ke fruaj kristanoj atendis ke 
preskaŭ ĉiuj, kiuj iam vivis saviĝus kaj esti parto de la Dia eterna regno. Eĉ frua 
greko-romia subtenantoj kiel Ireneo de Liono, Origeno de Aleksandrio, Gregorio 
de Nyssa, kaj Ambrozio de Milano instruis almenaŭ partoj de tiu doktrino.  

Parto de la kialo ke tiu doktrino estis 'perdis' Estis ke pli malmultaj kaj pli 
malmultaj de la Greco-romianoj estus konvene konservi la bibliaj sanktaj tagoj, 
speciale post ili ŝanĝis Paskon en la 2-a jarcento. Preskaŭ ĉiuj sanktaj tagoj estis 
kondamnitaj de ortodoksa episkopo Johano Crisóstomo, Imperiestro Teodosio 
(kiu deklaris la mortopunon por tiuj kiuj kuraĝis daŭrigi teni la biblia dato de 
Pasko), same kiel faris la Konsilio de Laodicea en la malfruaj 4-ajarcento . Deklaroj, 
same kiel persekutoj, la pagana imperiestro Constantine pli frue en tiu jarcento, 
kiel ekzemple "Ni tiam havas nenion komunan kun la abomenindaj juda 
homamaso," ankaŭ ludis rolon. 

Alia kialo por la perdo de scio de la plano de savo estis la kondamno de Origenism 
en la 5-a kaj 6-a jarcentoj. Dum Origeno havis multajn difektojn (eĉ en sia savo 
komprenoj), ĝi inkludas en lia instruoj ŝanco por savo por tiuj ne savis aŭ 
nekorekteble malpiulon tiu aĝo. La katolika doktrino de purgatorio ŝajnas estinti 



adoptita kiel ne-biblia alternativo iam post Origenism estis kondamnita (kvankam 
la Orienta Ortodoksa kaj Protestantoj ne akceptis purgatorio). 

Tradicie, la Preĝejo de Romo kaj la protestantaj eklezioj inklinis instruas ke nun 
estas la nura tago de savo kaj ke ĉiuj ne savis en tiu aĝo bruligos eterne en Hades / 
Gehenna (kvankam kun la aktuala ekumena kaj interreligia movadoj okazas ĉi 
povas ŝanĝi). La Orienta Ortodoksa longe havis rezervadojn pri tio, kaj deklaris ke 
Dio povus savi multe de la resto de la homaro en la tempo de la blanka trono juĝo 
(cf. Apokalipso 20: 11-13), sed ne estas certa (Florovsky G. la lastaj aĵoj kaj la 
lastaj okazaĵoj. C. 1979. Missionary Leaflet # E95h Sankta Protekto Rusa 
Ortodoksa eklezio. Anĝeloj). Parto de la kialo por la Ortodoksa manko de certeco 
estas ke ili ne vere tenas la bibliaj sanktaj tagoj nek komprenas la veran sencon, 
kiun ili havas por kristanoj. Dia Sanktaj Tagoj helpo bildo Dia planoj por homaro. 

Ni en la Daŭrigante Preĝejo de Dio konservi la sama biblia festotagoj kiel Jesuo, la 
discxiploj, kaj iliaj fidelaj partianoj kiel Greko-spaco Preĝejo de Dio gvidantoj 
Polikarpo de Smyrna kaj Melito de Sardis gardis. 

Plenumantaj bibliaj sanktaj tagoj memorigas veraj kristanoj de Dio vera plano de 
savo kaj graco. La Daŭrigante Preĝejo de Dio komprenas kiel ĉiu el la sanktaj tagoj 
ligi enen kun la Dia plano de savo (vidu ankaŭ nian liberan libreto Should Vi 
Observu Dia Sanktaj Tagoj aŭ Demona Ferioj?) 

La Biblio klare instruas ke Jesuo Kristo estis la Paskon oferis por ni kaj ke ni devas 
teni ke Festenon kun macoj (1 Corinthians 5: 7-8). La tagoj de macoj helpo bildo 
kiun ni devas peni meti peko kaj hipokriteco el niaj vivoj (kp Mateo 16: 6-12; 
23:28). 

Eĉ la greko-romia preĝejoj rekonas ke Pentekosto, ankaŭ referita kiel la festo de 
semajnoj (Levidoj 23: 15-16) kaj la tago de unuaajxoj (Nombro 28:26) en la 
Malnova Testamento, estis kristana signifo. La ideo de kristanoj estanta unuaajxo 
estas konfirmita en la Nova Testamento (Jak 1:18). En antikva Israelo, estis pli 
malgranda rikolto en la printempo kaj pli grandan rikolton en la aŭtuno.  La 
Printempo Sanktan Tagon Pentekosto, kiam konvene komprenita, helpas bildo ke 
Dio estas nur nomante iuj nun por savo (Johano 6:44; 1 Korintanoj 1:26; Romanoj 
11:15) kun granda rikolto venas poste (Johano 7: 37- 38). 

Ĝenerale, la greko-romia preĝejoj ne plenumas la biblia festotagoj kiuj okazas en 
la aŭtuno. Se ili faris lin, ili povus pli bone realigi ke la Festeno de Trumpetoj bildoj 
Dio venas puni intervenoj sur la tero kaj la reveno de Jesuo Kristo per la sep 



trumpetojn Apokalipso ĉapitroj 8 & 9 kaj 11: 15-19. Dum greko-romia preĝejoj 
ĝenerale konsentas ke la trumpetoj en Apokalipso devas vidi kun la faktoj (iuj 
vidas tiujn trumpetoj kiel alegoria), ne vidis kialon por observi la biblia Festo de 
Trumpetoj. 

La sekva Falo sankta tago estas la Tago de Punpago. En la Malnova Testamento, 
hodiaŭ inkluzivita ceremonio kie la Azazel kapro estis sendita al la dezerto (Levidoj 
16: 1-10), dum kiu la kristanoj vidis sendo de la Azazel kapron bildoj la tempo dum 
la jarmilo kiam Satano estus ligita por mil jarojn en la abismon (Apokalipso 20: 1-
4). Tio signifas ke li ne povos tenti kaj trompi dum tiu tempo. 

La feston de lauxboj pictures la spirita kaj materia abundancia kiu okazos dum la 
jarmila regado de Jesuo Kristo, kiam oni gardos Dia leĝoj, sen Satano trompoj 
(Apokalipso 20: 1-6). Tiu estas en kontrasto al kio okazas nun en mondo trompita 
de Satano (Apokalipso 12: 9). Satana trompo estas parto de kial plej kiuj profesas 
kristanismo estis trompitaj per falsaj ministroj (2 Korintanoj 11: 14-15). 

La lasta de la bibliaj sanktaj tagoj (Levidoj 23: 36B) estas ofte referita en Preĝejo 
de Dio rondoj kiel la Lasta Granda Tago. Rimarku kion Jesuo instruis sur ĝi: 

En la lasta tago, la granda tago de la festo, Jesuo staris kaj kriis, dirante: "Se 
iu Soifas, tiu venu al mi kaj trinku. 38 Kiu kredas al mi, kiel la Skribo diris, el 
ties koro fluos riveroj da viva akvo. " (Johano 7: 37-38) 

Estas kun la plenumo de la Lasta Granda Tago ke cxiuj, kiuj ne havis ŝancon por 
savo estos vere havi tiun ŝancon, kaj preskaŭ ĉiuj akceptos ke proponon. 

Preskaŭ ĉiuj homoj kiuj iam vivis estos savita! 

La biblia vero estas ke, pro la amo de Dio, Jesuo venis MORTI POR ĈIUJ: 

CXar Dio tiel amis la mondon, ke Li donis Sian solenaskitan Filon, por ke ĉiu, 
kiu fidas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon. CXar Dio sendis Sian Filon 
en la mondon, ne por jugxi la mondon, sed ke la mondo per li estu 
savita. (Johano 3: 16-17) 

Do ĉu la amanta Dio sendis Sian Filon por morti por parenco kelkaj aŭ ĉiuj?  

Protestantoj, kiuj ofte citis Johano 3:16, emas instrui ke la mondo povus esti savita 
sed ke la vasta plimulto kiu iam vivis suferos en turmento ĉiam. Estas ke la tipo de 
plano de savo ke Dio kiu estas ĉioscia kaj estas amo venus supre kun? Ĉu la Biblio 
subtenas la ideon ke ĉiuj povas esti savita nun? Se ne, estas ke justa? 



Ĉar Dio estas cxio sciante kaj ĉiuj potencaj kaj estas amo (1 Joh 4: 8,16), estus nur 
Dio antauxdifinis plej kiu ajn vivis por eterna turmento?  

Ne 

Certe Dio estas sufiĉe saĝa por havi planon kiu vere funkcias.  

Romanoj 9: 14-15 ŝtatoj: 

"Kion do ni diru? CXu estas maljusteco cxe Dio? Certe ne! 15 Ĉar Li diris al 
Moseo:" Mi favorkoros tiun, kiun mi deziras bonfaradon, kaj Mi kompatos 
tiun, kiun mi kompatos. " 

Ni scias, ke Dio elektis parton de Israelo en la Malnova Testamento por savo en la 
mondo kaj kelkaj, se entute, aliaj. Se tio estos cxiuj, estas ke amo? 

La Biblio instruas, ke multaj estis intence blindigis en tiu aĝo (Johano 12: 37-
40). Kiuj estis blindigitaj en tiu aĝo ankoraŭ havas ŝancon (cf. John 9:41; Jesaja 42: 
16-18). Rimarku ankaŭ: 

Mi denove agos mirinde kun cxi tiu popolo ... 24 Tiuj, kiuj eraris spirite venos 
al kompreno, Kaj tiuj, kiuj plendis lernos instruon. (Jesaja 29: 14,24) 

Ne ekzistas personfavorado ĉe Dio (Romanoj 2:11). Tie estos okazo por ĉiuj kiel 
"cxiuj finoj de la tero vidas la helpon de nia Dio" (Jesaja 52:10). 

Ekzistas nur unu nomo sub ĉielo per kiu homoj povas esti savita (Acts 4:12) kaj kiu 
estas Jesuo Kristo (Akts 4:10). Ĉar plejparto de la homaro neniam auxdis la vero 
pri Jesuo, kaj "ĉiu karno vidos la savon de Dio" (Luko 3: 6), Tie estos ŝanco por ĉiuj 
atingi savon (Jesaja 52:10, 56: 1) -either en tiu aĝo aŭ la venonta (kp Mateo 12: 
31-32; Luko 13: 29- 30). Tiu estonteco o venas post la dua reviviĝo (kiel la veraj 
kristanoj tiutempe levigxas en la unua relevigxo por Apokalipso 20: 5-6) kaj 
inkludas la tempon de la blanka trono juĝo (Apokalipso 20: 11-12). Jesaja (Jesaja 
65:20), tiel kiel la Roma kaj Ortodoksa Katolika sanktulo Ireneo, instruis ke tiu 
aparta venonta estus ĉirkaŭ cent jarojn. 

La Nova Testamento montras ke la Apostolo Paŭlo observis biblia festotagoj (ekz 
Acts 18:21, 20: 6,16; 27: 9; 1 Corinthians 5: 7-8). Paul kondamnis korpigante 
paganaj praktikoj kun biblia observoj (1 Korintanoj 10: 20-23). Paul sin deklaris ĉe 
la fino de sia vivo, ke li gardis la praktikoj judoj bezonis teni (Acts 28: 17-19). Ke 
devintus inkluzivi ĉiujn sanktajn tagojn listigitaj en Leviticus 23.  



Kiel regulo, la greko-romia preĝejoj ne sekvas la Apostolo Paŭlo admono imiti lin 
kiel li imitis Kristo (1 Korintanoj 11: 1), kaj ili ne plenumas ĉiujn bibliaj sanktaj 
tagoj. 

Anstataŭe, la greko-romia eklezioj emas teni tagoj dediĉitaj al diversaj paganaj 
diaĵoj (Saturno, Mithras, Pano, Ishtar, Diana, Strenua, Jano, ktp) "reformulita" kun 
ekstera trappings asertis esti kristanaj. La faktojn de historio pruvas ke fruaj veraj 
kristanoj ne observis Kristnasko, dimanĉo, Valentine, Pasko, la ĉieliro de Maria, 
ktp 

Estus la vera kristana eklezio kompromiso kun paganismo?  Se ne, kial la plimulto 
pensas ke la kompromisanta grupoj reprezentas veran kristanismo?Estus tn 
kristanaj grupoj sekvi la praktikoj de kion Jesuo kaj la apostoloj faris? 

Certe ne la greko-romia-protestanta ones. Nek aliaj grupoj kiel ekzemple la Eklezio 
de Jesuo Kristo de la Lastaj Tagoj Sanktuloj (kiuj aldonis kromajn librojn de la 
Biblio), la baptistoj (kiuj asertas ke ili antaŭis la Reformo, tamen dividas multajn 
herezaj doktrinoj kun la protestantoj), la Mesia judoj (kiuj instruas tradicioj de 
viroj similaj al tiuj Jesuo kondamnis en Marko 7: 6-13), kaj la Atestantoj de Jehovo 
(kiuj neas la diaĵon de Jesuo Kristo). 

Nur la Sabbatarian Preĝejo de Dio grupoj kiuj observas la Sanktaj Tagoj kiuj povas 
komenci prave pretendi batali por la originala kredo kaj eble estos konsideritaj 
"Philadelphian kristanoj" ĉe tiu tempo. 

Rezistas kaj kondamnas la Ekumena kaj Interfaith Movadoj 

Multaj religiaj kaj politikaj gvidantoj en la 21-a jarcento promocias la ekumena kaj 
interreligia movadoj. La ekumena movado provas konsideri ke ĉiuj konfesis 
kristanan kredoj estas egalaj antaŭ Dio, sed la Biblio avertas pri falsaj ministroj (2 
Korintanoj 11: 14-15) kaj falsa "Mistero babilona" fido kiu implikas la mondaj 
politikaj gvidantoj (Apokalipso 17: 1-9). Jesuo ne venis por alporti internacian 
unuecon en tiu aĝo, sed divido (Luko 12:51). Kristanoj devas fuĝi el la profetis 
Babilono (Zechariah 2: 6-7; Apokalipso 18: 4) Kaj esti senpunktaj de la mondo 
(Jakobo 1:27). 

Pli kaj pli gvidantoj ankaŭ antaŭeniganta ekumenismo, inkluzive en tiu de 
interreligia unuecon, kiu esence provas implici ke ĉiuj religioj estas egalaj antaŭ 
Dio. Jen evidenta mensogo kiel estas nur tra la nomo de Jesuo, ke neniu povas esti 
savita (Agoj 4: 10-12). Kompromisanta doktrinoj, ktp cele de unueco estas trompa 



kaj malĝusta: Malbenita estu tiu, kiu faras la laboron de la Sinjoro ne 
honeste (Jeremia 48:10). 

Tiuj antaŭeniganta ekumena / interreligiaj religia unueco ne ŝajnas rimarki ke 
ambaŭ la Malnova kaj Nova Testamentoj instruas ke la vera unueco de la fido ne 
okazas ĝis post Jesuo revenas: 

Gxis ni cxiuj atingos la unuecon de la fido kaj de la scio de la Filo de Dio, gxis 
la homo perfekta, gxis la mezuro de la matureco de la pleneco de 
Kristo. (Efesanoj 4:13) 

"Kantu kaj ĝoju, ho filino de Cion, cxar jen Mi venos, kaj Mi eklogxos meze 
de vi," diris la Eternulo. 11 "Multaj popoloj aligxos al la Eternulo en tiu 
tempo, kaj ili farigxos Mia popolo. kaj mi logxos inter vi. Tiam vi scios ke la 
Eternulo Cebaot sendis min al vi. 12 kaj la Sinjoro faros gxin malricxa Judujon 
kiel Sian heredon en la Sankta Lando, kaj denove Li elektos Jerusalemon. 
(Zechariah 2: 10-12) 

Rimarki tie estas vera fido; 

Estas unu korpo, kaj unu Spirito, kiel ankaŭ vi estas vokitaj en unu espero 
de via voko; 5 unu Sinjoro, unu fido, unu bapto, 6 unu Dio kaj Patro de cxiuj, 
kiu estas super cxiuj, kaj tra cxiuj, kaj en cxiuj. (Efesanoj 4: 4-6) 

Ke UNU fido estas la vera eklezio de Dio kristana fido, ne iu kompromisita 
interreligiaj, ekumena, babilona mishmash (Apokalipso 17) ke Jesuo detruos (kp 
Apokalipso 19). 

Koncerne veran kristanan unuecon, la Biblio montras, ke ne estos dividoj en la 
Eklezio de Dio (kp Apokalipso 2 & 3) ĝis Jesuo revenas. 

Dum ni en la Daŭrigante Preĝejo de Dio kredas ke estos amikajn rilatojn inter ĉiuj 
laŭeble (kp Romanoj 12:18), tio ne signifas ke ni konsideras ĉiujn religiojn kiel 
ekvivalenta al la vera eklezio de Dio, la vera kristana fido. Ni ankaŭ sekvu Jesuo 
ekzemplo kaj denunci tiujn, kiuj fidas pli sur tradicio ol la Biblio (Mark 7: 9-13). 

Signoj Pruvoj kaj Clues 

En resumo, ĉi tie estas listo de signoj, pruvoj kaj indikoj kiuj helpas identigi la vera 
kristana eklezio kiel: 



1. metas la vorton de Dio, ol tradicioj de viroj kaj sekve ne aldonis doktrinoj 
kiuj kontraŭas la Biblio (kp Mateo 15: 3- 9). 

2. Uza la biblia nomo "Preĝejo de Dio" (ekz Acts 20:28; 1 Timoteo 3: 5). 

3. asertas serioze por la originala fido (Jude 3), eĉ sub minacoj de persekuto 
(ekz Acts 5: 27-32). 

4. Traces liaj bibliaj doktrinoj dum historio (kp 1 John 2: 6). 

5. Tenas Paskon en la 14-a de Nisan (Levidoj 23: 5; Mateo 26:18). 

6. Ĉu scias kion libroj estis parto de la Biblio de la tempo de la apostolo 
Johano (kp 2 Timoteo 3: 16-17; Apokalipso 1: 9-19; 22: 18-19; Jesaja 8:16). 

7. Ĝi instruas la veron pri la dieco (Romanoj 1:20; Colossians 2: 2,9). 

8. Teaches kaj tenas la amaj leĝoj de Dio (1 Joh 2: 4).  

9. kontraŭstaras partopreno en materiaj militado en tiu mondo (Johano 
18:36; Luko 3:14). 

10. Ĉu estis persekutitaj, sed neniam la fizika persekutanto (Johano 15: 20-
21; kp 18:36). 

11. Ĉu ne adoptis la eksteraj simboloj de paganismo laŭ eklezia vesto aŭ 
konstruaĵoj (cf. Readmono 12: 29-30). 

12. predikas la plenan evangelion de la regno (Mateo 24:14; 28: 19-20). 

13. Ĉu la "malgranda grego" (Luko 12:32; Romanoj 11: 5; kp Apokalipso 14: 
1-9). 

14. Traces lia fizika loko tra multoblaj plumbo urboj (Hebreoj 13:14) kaj la 
sep eklezioj de Apokalipso Ĉapitroj 2 & 3. 

15. Ĉu la signo de la biblia sabato (Eliro 31:13; Hebreoj 4: 9). 

16. Komprenas la Dia plano de savo per Jesuo Kristo kiel bildigis tra la 
Sanktaj Tagoj (1 Corinthians 5: 7-8; Jakobo 1:18) 

17. Teaches kontraŭ la observo de paganaj festoj (1 Korintanoj 10: 20-22). 



18. Ĉu ne vicigas kun fino-tempo ekumena Babilono (Apokalipso 13: 4-10; 
18: 4) 

Nur Sabbatarian Preĝejo de Dio grupo renkontas ĉiujn tiujn kriteriojn. La Greco- 
romaj preĝejoj ne vere kompreni Dion aŭ la plano de Dio nek ili reprezentas la 
veran kristanan preĝejon. 

3. Kio Okazis Dum Nova Testamento Prifriponas? 

Krom tiu komenca alineo en kursivo kaj la fermo paragrafo en kursivo, tiu ĉapitro 
estis skribita de la malfrua eks-Preĝejo de Dio verkisto ro Herman Hoeh kaj estis 
eldonita en 1985. Dr. Hoeh donas sian preni sur kio okazis al la vera kristana 
preĝejo en Nova Testamento tempoj kaj la ascendo de la malfidela preĝejoj ofte 
citante la Esperanto. 

Kristo diris: "Mi konstruos mian eklezion" (Mateo 16:18). Li konstruis ĝin - unu 
eklezio, komisiita prediki kaj eldoni Lia Evangelio - ĝuste mesaĝo li alportis de Dio - 
al la tuta mondo. 

Sed kion ni trovas hodiaŭ? Centoj de malsamaj kaj discrepando preĝejoj, ĉiuj 
fonditaj de homoj, ĉiu konfesanta instrui la veron, tamen kontraŭdirante kaj 
discrepando kun ĉiuj aliaj. 

La eklezio en profetaĵo 

Dum la plej multaj homoj hodiaŭ opinias ke la vera eklezio estis rapide kreski 
granda, fariĝi potenca organizo, praktikante potenca influo sur la mondo, farante 
tiun pli bona mondo, igante la stabiliga influo de la monda civilizacio, fakte Kristo 
fondis Lia eklezio por ne tia celo. En Lia fina preĝo por Lia unu eklezio, Jesuo 
preĝis: 

"Mi preĝas por ili. Mi ne preĝas por la mondo ... Patro Sankta, gardu en Via nomo 
tiujn, kiujn Vi donis al mi, por ke ili estu unu kiel Ni estas ... Mi donis al ili Vian 
vorton; kaj la mondo malamis ilin, cxar ili ne estas el la mondo, kiel mi ne estas el 
la mondo. mi ne preĝu ke Vi forigu ilin el la mondo, sed ke Vi gardu ilin kontraux la 
malbono. ili ne estas el la mondo, kiel mi ne estas el la mondo "(Johano 17: 9-16). 

Tiuj de Lia Eklezio estas priskribita kiel esti nekonatoj kaj fremduloj en tiu mondo - 
ambasadoroj pro Kristo - kiu estas fremda al tiu mondo - tamen neniam estis el la 
mondo. 



Tiu vera eklezio de Dio, por esti persekutitaj - disĵetita. "Se ili min persekutis, vin 
ankaux ili persekutos vin," diris Jesuo al siaj disĉiploj (Johano 15:20)."Ĉiuj kiuj 
volas vivi pie en Kristo Jesuo, estos persekutataj" (II Timoteo 3:12). 

Sur la nokto li estis kaptita por esti krucumita, Li diris, "Estas skribite: Mi frapos la 
pasxtiston, kaj la sxafoj diskuros '" (Marko 14:27). Post li, la Paŝtisto, la 
krucumitan, la "ŝafoj" - Lia Eklezio - estis fariĝi disaj. 

Antaŭe ke sama vespero, Jesuo diris al siaj disĉiploj: "Vi estos disjxetitaj" (Johano 
16:32). 

Tiu persekutado kaj disĵeto komencis frua. Avizo Agoj 8: 1: "En tiu tempo granda 
persekutado kontraux la eklezio, kiu estis en Jerusalem; kaj cxiuj estis dispelitaj tra 
la regionoj de Judujo kaj Samario, kun escepto de la apostolaro." 

Nenie ekzistas profetaĵo ke la sola vera Eklezio devus esti granda kaj potenca, 
praktikante influo en tiu mondo. Prefere, Jesuo vokis ŝin la "malgranda grego" 
(Luko 12:32). Malestimata, persekutitaj, disĵetitaj de la mondo - aparte de la 
mondo ... 

Vi ne legis multe de la historio de tiu preĝejo. Eĉ la historiistoj neniam scias kie 
serĉi la veran Preĝejon - cxar ili ne scias, kion la vera Eklezio estas. 

Larĝan plimulton trompis 

Aliflanke, en la mondo, ĉiuj profetaĵoj antaŭdiris apostateco, seniluziiĝo kaj divido.  

Jesuo antaŭdiris la plej unua okazaĵo veni sur la mondo - granda trompo - 
climaxing, en nia tago nun ĝuste antaŭe, en grandan aflikton. 

"Zorgu," li diris, "ke neniu vin forlogu. Multaj venos en mia nomo, dirante: Mi 
estas; kaj ili forlogos multajn" (Mateo 24: 4-5, Authorized Version). 

Rimarku zorge: Ne estis la malmultaj kiu estis esti trompita, sed la multaj. Estis 
malmultaj kiuj estis fariĝi veraj kristanoj! 

Jesuo bildigita ĉi tiu kondiĉo, kiam Li diris: "Larĝa estas la pordego kaj vasta estas 
la vojo kondukanta al la pereo, kaj estas multaj kiuj iras tra gxi. Ĉar mallarĝa estas 
la pordo kaj malfacila estas la vojo kondukanta al la vivo, kaj estas malmultaj gxin 
trovas "(Mateo 7: 13-14). 



Kiu ne estas kio la mondo kredas, ĉu? Verŝajne ke tio ne estas kion vi auxdis kaj 
venis al supozi. Sed estas kion Kristo diris. Kiom erarigitaj mondo fariĝis! 

Satano estas bildigita en la Biblio kiel la dio de cxi tiu mondo. Li aperas, ne kiel 
diablo, sed kiel dio - kiel anĝelo de lumo. Kaj en Apokalipso 12: 9, vi legis pri 
"Satano, la trompanto de la tuta mondo." 

Jes, la multaj venus en la nomo de Jesuo, proklamante ke Jesuo estas la Kristo - 
jes, predikante Kristo al la mondo. Tamen, sen rimarki, mokante la mondo. 

Apostoloj sciis kio okazus 

La apostoloj instruis rekte de Jesuo Kristo mem, avertis la eklezio pri la foriro de la 
fido kiu komencus okazi ĉe la fino de ilia ministerio.  

Apenaŭ 20 jarojn post la krucumo de Jesuo, la apostolo Paŭlo, en unu el liaj unuaj 
inspiritaj leteroj avertis kristanoj ne esti trompita de falsaj predikado aŭ falsa 
literoj pretendante esti de la apostoloj: "Neniu vin trompu per , cxar tiu tago 
[tempo de Dia interveno en homaj aferoj, kiam Jesuo Kristo revenos por regi la 
naciojn] ne venos se la defalo venas unue "(II Tesalonikanoj 2: 3). 

En Agoj 20: 29-30, la instruisto de la nacioj klarigas kiel la apostateco komencus. Li 
kunvenigis la plejagxulojn (ministroj) de la eklezio en Efeso, por transdoni ilin fina 
mesaĝo pri ilia respondeco dum la lokaj kongregacioj. "Ĉar," diris Paŭlo, "mi scias, 
ke post mia foriro sovaĝaj lupoj eniros inter vi, ne lasante la gregon. Ankaŭ el inter 
vi homoj ribelos perverse parolantaj." Kial? "Al forlogi la disĉiploj post si." Gajni 
personan jena si. Komenci novan konfesioj! 

Ĉu vi kaptas la plenan signifon de tiuj du versoj? Pliagxuloj aŭ ministroj estis 
speciale kunvenita ĉar, tuj kiam Pauxlo lasus Efeso, tie venus ene la loka preĝejo 
kongregacioj falsa ministroj, lupoj en ŝafaj feloj, al diskaptos kristanoj.  Kaj ecx el 
tiuj pliaĝuloj jam en la preĝejo kongregacioj iu deziras renversi la doktrino de 
Jesuo sekurigi jenaj si. 

En instrukciante la evangeliisto Timoteo, Paul instruis lin al "konvinki, admonu, 
konsilu, en cxia pacienco kaj instruado. Ĉar venos tempo, kiam oni ne toleros la 
sanan instruon; sed laŭ siaj deziroj" - voli fari kion ili bonvolu - "... ili amasigos al si 
instruantojn" - kuraĝigi ministroj kiuj predikas kion ili volas aŭdi - "kaj ili turni iliajn 
orelojn for de la vero, kaj deturnigxu de fabeloj" (II Timoteo 4: 2 -4). Tio estis en la 
tempo de la apostoloj kaj evangeliistoj. Multaj kiuj fellowshipped en la lokaj 
kongregacioj de la frua Eklezio, post proksimume du generacioj, ne toleros la 



sanan instruon cxar oni ne vere bedauxris kaj tial neniam ricevis la Sanktan 
Spiriton. Ili followedteachers kiuj, pro mono, plaĉis iliajn dezirojn predikante 
fabeloj - la forlogante fabloj de mistiko kaj suno kultado kiuj engulfing la Romia 
Imperio. 

Kiam Paul skribis lia dua letero al la ĝentilaj naskita Tesalonikanoj, li instruis ilin pri 
la "mistero de maljusteco" ke "jam energias" (II Tesalonikanoj 2: 7, AV). Avizo: 
Instruo de maljusteco estis sur laboro en Paŭlo tago. La roma mondo pleniĝis 
mistero religioj kiuj devenis de la malnova suno adoranta misteroj. 

Multaj el ili trovis ke inkluzive la nomo de Jesuo ilia sekvanta granda. 

Jude devis inkludi en lia litero la admono ke ĉiu kristano devus "batali por la 
kredo, jam per unu fojo transdonita al la sanktuloj. Por iuj homoj troveblas 
desapercibido, kiuj antaŭlonge vokitaj por cxi tiu kondamno, malpiuloj, kiu turnas 
la gracon de nia Dio en volupto kaj nei la solan Estron kaj nian Sinjoron Jesuo 
Kristo .... Ili estas malĉasta personoj, kiuj kauxzas la malkonsentojn, ne havantaj la 
Spiriton "(Jude 3-4, 19). Ili lernigis pentofaro, ne pento. 

Jude diras tiuj predikistoj apartigitaj liaj partianoj de la korpo de kredantoj. 

Kiam John skribis siaj epistoloj, li havis tiun malĝoja noto inkludi pri kiuj unue 
rampis en desapercibido: "Ili eliris el ni, sed ili ne estis el ni; cxar se ili el ni estus, ili 
restus kun ni; sed ili eliris ke ili elmontrigxu, ke neniu el ili estis el ni "(mi Johano 
2:19). 

Kvankam tiuj multnombraj trompistoj, nomita gnostikuloj, lasis la vera eklezio, 
tirante post si la discxiplojn, ilian sekvan ne daŭris por pli ol kelkaj jarcentoj.  

Ekzistis, aliflanke, eĉ pli danĝera apostateco ke infiltris la vera eklezio. 

Veraj kristanoj devigis eksteren 

Peter avertis la preĝejoj kiuj multaj estus trompitaj. Ankaux falsaj instruistoj inter 
kristanoj kiuj alportus en herezoj, "kaj multaj sekvos ilian senbridecon, per kiuj la 
vojo de la vero estos kalumniata" (II Peter 2: 2). 

La leteroj de Paŭlo estis torditaj doni alian signifon ol intencita (II Peter 3: 15-
16). Sed anstataŭ forlasi la lokaj parokanaroj kaj formante sian propran sektoj, kiel 
aliaj faris unue, tiuj falsaj predikantoj restis ene de la congregaciones kaj baldaŭ 
komencis forpeli la veraj kristanoj. 



En la letero de la apostolo Johano al Gajo, ni legas: "mi skribis al la preĝejo, sed 
Diotrephes, kiu amas la preeminencia inter ili, ne akceptu. Tial, se mi venos, mi 
memoru liajn agojn kion li faras, babilante kontraux ni per malbonaj vortoj. Sed ne 
kontenta je tio, li mem ne akceptas la fratojn, kaj malpermesas tiuj kiuj deziras, 
metante ilin el la eklezio "(III John 9-10). 

La veraj kristanoj, kiu sola komprenis la vera eklezio, estis metitaj ekstere de la 
videbla, organizita kongregacioj! 

Tiuj estis disĵetitaj de kiu Johano diris, "Tial la mondo ne scias nin" (mi Johano 3: 
1). 

La nomo kristano estas forportata de ĉefoj kiuj rampis en la kunulecon de la 
Preĝejo de Dio, kaptis la lokaj parokanaroj kaj, en la nomo de Kristo, trompigxis la 
multaj en jena 'ilian falsan instruoj kvazaŭ kristana Evangelio. (Hoeh H. Kial Do 
Multaj Nomadoj. Evangelion revuo, majo 1985) 

Por pli sur la disiĝoj inter veraj kristanoj kaj aliaj kiu ne estis vere fidela, vidu nian 
liberan broŝuron "La Daŭrigante Historio de la Eklezio de Dio." 

4. Kiu Preĝejo de Dio estas la Plej Fidela? 

Ekde la Preĝejo de Dio estas la vera kristana eklezio, estas ĉiuj tiaj grupoj la 
sama? Ekzistas dudekopo de grupoj asertantaj esti la eklezio de Dio (inkluzive, 
inkluzive, la Preĝejo de Romo) kaj multaj el ili asertanta bona reprezentas la 
Philadelphian restajxo de la Eklezio de Dio. 

Kial vi ĉirkaŭiras decidi kiu el? Ĉu ekzistas pruvoj, postsignoj, kaj signoj helpi vin? 

Certe estas. 

Kaj dum Dio vokas personoj (Johano 6:44), Ĝi ankaŭ donas al ili la kapablon fari 
decidojn. Kaj elektante la dekstra Preĝejo de Dio estas tre grava. Tio estas io ke mi 
lernis de sperto. 

iuj Fono 

En mia adolescencia, mi rimarkis ke la vera nomo de la vera eklezio estis "Preĝejo 
de Dio" same kiel kelkaj de la aliaj pruvojn, postsignoj, kaj signoj en tiu libreto.  Ene 
de kelkaj semajnoj de movanta el mia gepatra domo, mi hazarde vidis flugfolion 
ke listigis la loko de "Preĝejo de Dio" servo kiu estis okazigita sabate.  



Tiel, ke sabaton mi ĉeestis kion mi kredis estus vera eklezio de Dio 
servo. Anstataŭe, post ĉirkaŭ eble la 100-a horo la pastro diris "Jesuo" vane 
(sensignifa) ripeto, mi konsciis ke ĉi ne povus esti la biblia kaj vera eklezio de Dio 
(kp Mateo 6: 7), do mi marŝis de la servo. 

De tiam sur, mi rimarkis ke ĝi estis grava elekti la ĝustan "Preĝejo de Dio" al 
kunuleco kaj subtenon. 

Post lerni pli pri la temo de la Eklezioj en ĉapitroj 2 kaj 3 de la Apokalipso, mi 
ankaŭ finis ke la plej taŭga Preĝejo de Dio estus ligita al la eklezio de Dio de 
Filadelfia kiu estas diskutita en Apokalipso 3: 7-13. 

Philadelphian Sonĝoj kaj Kredoj 

Diversaj teologoj tenis la pozicion ke la preĝejoj menciita en la unuaj tri ĉapitroj 
de la Apokalipso reprezentas ne nur veraj preĝejoj, sed ankaŭ skizon de sep 
'epokoj' de historio de la vera eklezio de la tempo de la apostolo Johano al la 
reveno de Jesuo Kristo. La plej fidela el tiuj preĝejoj fine, laŭ vortoj de Jesuo, estis 
la Filadelfia parton. 

La Filadelfia epoko kredis per iuj por esti komencita en 1933 sub la homa gvidado 
de la malfrua Herbert W. Armstrong (por pliaj detaloj pri historio, bonvolu vidi la 
libera libreto la Daŭrigante Historio de la Preĝejo de Dio) kaj ke lia dominado 
finiĝis proksime la tempo de lia morto en 1986. Laŭ la Biblio, tamen, la restintoj 
de tiu Filadelfia preĝejo ankoraŭ devis ekzisti ĝis la fino de la preĝejo aĝo (vidu: 
Hebreoj 13: 1; Revelation 3: 10-11). 

La formado de la Radio Preĝejo de Dio (kiu poste estis renomita la Tutmonda 
Preĝejo de Dio) kaj la komenco de la Filadelfio eraon de la Preĝejo de Dio estis 
antaŭita de du-parta proklamo sonĝo kiun Herbert Armstrong kredis Dio donis 
sian edzinon kaj ke poste estis konfirmita (La Aŭtobiografio de Herbert W. 
Armstrong, 1973, pp. 187,193-194). Li kredis li plenumis kion estus la unua parto 
de tiu sonĝo (Armstrong HW. Fratoj kaj co-laboristo letero, novembro 28, 1956). 

Simile, la formado de la Daŭrigante Preĝejo de Dio estis antaŭita de sonĝoj (du al 
Bob Thiel kaj alia al Fesilafai fiŝo Leaana) kiu poste estis konfirmita. Ni ankaŭ 
plenumi la duan parton de Loma Armstrong proklamo sonĝo. Neniu alia vera COG 
grupo kiu asertas gvidi la restajxo de la Filadelfio parto de la COG faris tiujn 
asertojn, malgraŭ la fakto ke sonĝoj estas promesita esti donaco de la Spirito en la 
lastaj tagoj por Akts 2: 17-18 (cxar detaloj, viduDaŭrigante Historio de la Preĝejo 



de Dio). Multaj Laodikea agi kiel la antikvaj Sadukeoj kaj ne akceptas, ke Dio 
laboras (Marko 12: 23-32). 

En sia oktobro 1979 Plain Truth artikolo titolita 7 Pruvoj de Dia Vera Eklezio, la 
forpasinta Herbert W. Armstrong listigitaj sep pruvoj ke li sentis la Filadelfia parto 
de la vera eklezio de Dio havus. Tiuj inkludis sciante / instruado 1) Kiu kaj Kio estas 
Dio ?, 2) La Registaro de Dio kaj Kreo de Sanktulon kaj Justulon Karaktero, 3) Kiu 
kaj Kio estas homo ?, 4) La Vero Pri Israelo, 5) La Vera Evangelio, 6) Kio kaj kial la 
eklezio ?, kaj 7) la Prioritato de Instruado de la Reĝado de la regno de Dio. Li 
sentis, ke la, tiam, Tutmonda Preĝejo de Dio havis ĉiuj el tiuj. Ni en 
la Daŭrigante Preĝejo de Dio faru tiel. 

Specife rilata al tiuj ni instruas: 

1) La vidpunkto ke fruaj kristanoj havis sur la dieco, 

2) La registaro de Dio (hierarkia kun la Patro kiel plej altan auxtoritatulon 
kaj funkciigas sub Lia amoplena leĝoj) kaj lia celo de evoluantaj justaj 
karaktero (Romanoj 5: 4; Mateo 5:48) kun doktrinaj helpon de Lia 
ministerio (Efesanoj 4: 11-16), 

3) Ke Dio intence kreis homoj fizike (Genezo 2: 7) kaj ke tiuj kiu flamo 
(Johano 6:44) povas fariĝi spirita (1 Korintanoj 15: 45-48) en la familio de 
Dio (Efesanoj 3: 14-19) , 

4) La identeco de moderna Israelo kaj kiel kiu ligas enen kun profetaĵo (kp 
Genezo 48, 49; 1 Regxoj 12: 19-20; Jak 1: 1; Jeremia 30: 7; Daniel 11:39), 

5) Kristo evangelio de la regno (Marko 1: 14-15; Akts 1: 1-3), 

6) Ke la eklezio faras la laboron de Dio (Mateo 24:14; 28: 19-20; Johano 
6:29; Apokalipso 3: 7-13; 1 Korintanoj 12: 1-31; 16: 9; 2 Korintanoj 6: 14-18; 
Efesanoj 5: 25-32) en vero (Psalmo 33: 4; Jesaja 61: 8; Johano 17:17; 2 
Timoteo 2:15), 

7) La ĝusta prioritato de proklami la evangelion de la regno de la mondo, 
kiel atesto (Mateo 24:14) kaj la baldaŭ-venanta jarmilo (Apokalipso 20: 4), 
dum instruante discxiploj cxio kion Jesuo ordonis (Mateo 28:19 -20). 

Notu: Post la morto de Herbert Armstrong, lia homa posteulo eniris en rezignado 
kaj rezignis plejparto de la unika eklezio de Dio doktrinoj.La vera preĝejo daŭrigis 
kiel multaj maldekstre tiu organizo kaj multaj aliaj organizoj ekde 



formita. Apostateco okazis de Nova Testamento tempoj (ekz 1 John 2: 18-19) kaj 
estas unu kialo kial spurante vera kristana eklezio historio povas esti malfacila.  

Dum multaj Eklezio de Dio grupoj havas gvidantojn kiuj asertas plej aŭ ĉiuj el tiuj 
sep punktoj, preskaŭ ĉiuj malsukcesis vere praktiki Herbert Armstrong punktoj 2, 
6, kaj 7, kaj miskomprenis iujn de la aliaj. Almenaŭ unu grupo kiu kredas estas 
ĉefo en 6 & 7 supre, konscie kaj intence, faris ke proklamo kun materialoj konis 
enhavis doktrinaj eraroj kiuj ne estis la vero. Ke volo disvastigi falsan mesaĝon 
montras ke ili ne kondukas la fina fazo de la laboro de Dio-la laboro de dio devas 
esti farita en VERO po Psalmo 33: 4. La Eternulo diris: "Mi ilian rekompencon 
vero" (Jesaja 61: 8), kaj tiuj kiuj konscie publikigi kaj distribui doktrinaj eraroj 
evidente ne akceptas la Eternulo direkto. 

Multaj aliaj grupoj rabato antaŭ 6 & 7. Tamen, tie estas ankaŭ iu kiu Herbert W. 
Armstrong skribis rilatigita antaŭ 6 kaj al partoj de punkto 7:  

En Matthew 28: 19-20, Dio ordo estas 1) iru kaj proklamu la Evangelio 
(komparu kun Marko versio, parolmaniero de Jesuo, Marko 16:15); 2) bapti 
tiujn, kiuj pentas kaj kredas; tuj poste, 3) instrui ilin observi la ordonojn 
"(Aŭtobiografio de Herbert W. Armstrong, p. 523). 

CELO de la eklezio, 1) proklamante la venanta regno de Dio al la mondo kaj 
2) pasxtas. 

La "solitario" - la "individua kristano," kiu volas suprengrimpos la regno 
alimaniere ol per Kristo kaj lia maniero tra lia CHURCH - ne trejnitaj en 
KRISTO reguloj DE ENTRENAMIENTO, regi kaj regxos kun Kristo en sia 
regno! (Mistero de la Aĝoj, p.270). 

Herbert Armstrong ankaŭ instruis, "kun modernaj instaladoj por amasa 
komunikado - la presilo, radio, televido, eĉ la telefonon, per kiu oni povas atingi 
alian en ajna parto de la mondo en demando de minutoj aŭ malpli - povas atingi 
pli da homoj per malproksime ol ĉiuj la unua jarcento apostoloj kombinita 
"(7 Pruvoj de Dia Vera eklezio Parto 6. Plain Truth, aŭgusto 1979). 

Ni en la Daŭrigante Preĝejo de Dio estas utiliganta 21-a jarcento metodoj por amasa 
komunikado inter la presilo, radio, Youtube televido, la telefono, kaj kompreneble 
la interreto, kiu povas eĉ esti pli rapide ol la formoj de amasa konekto kiu Herbert 
Armstrong uzita . Ni atingis plurajn milionojn kun la evangelion de la regno kaj 



havis la tipon de proklamo kaj profetaj veroj kiujn Jesuo diris devus esti la kriterioj 
por scii la veran de malvera en Mateo 7: 15-18. 

Laŭ doktrinaj veroj, Herbert Armstrong skribis, "Almenaŭ 18 bazaj kaj esencaj 
veroj estis reestigita al la Vera Preĝejo ekde" la jaron 1933 (Mistero de la 
Aĝoj, 1985). Ĉiuj tiuj "reestigita veroj" estas en la oficiala Deklaro de Kredoj de la 
Daŭrigante Preĝejo de Dio (havebla rete ĉe www.ccog.org). Ke ne estas la kazo 
por plej (se ne ĉiuj) de la grupoj de kies ĉefoj estis iam parto de la malnova 
Tutmonda Preĝejo de Dio. Cetere, plej kiuj asertas kredi ilin eĉ ne uzi la liston kiun 
la malfruaj Herbert W. Armstrong fakte donis (vidu lian predikon titolita Misio de 
la Filadelfia Preĝejo Epoko, donita decembro 17, 1983), sed anstataŭe fidas sur 
listo preparita post lia morto de ĉefo kiu ne restos en tiuj Philadelphian instruoj 
(Dio revenigis tiujn 18 verojn: Kiom dankema vi estas por ili? Worldwide 
News, aŭgusto 25, 1986). 

Jesuo avertis la Philadelphians por "Tenu forte, kion vi havas, por ke neniu 
forprenu vian kronon" (Apokalipso 3:11), kaj tio estus ŝajne devas inkluzivi la 
doktrinaj veroj kiuj estis restarigitaj al la Filadelfio parto de la Eklezio de Dio. La 
Biblio ankaŭ avertas ke homoj kiuj ŝajnas esti kredantoj "defalas" de la vero kaj 
dum kiuj okazis en la pasinteco, ĝi denove okazos en la estonteco (kp Daniel 11: 
30-35; 1 Timoteo 4: 1 ). Iu kiu iam asertis esti Philadelphians ne tenis firme ke 
instruado aŭ. 

Plej grupoj kun gvidantoj iam parto de la malnova Tutmonda Preĝejo de Dio ne 
metis la publika proklamo de la regno de Dio al la mondo kiel siajn verajn 
ĉefprioritato (Mateo 24:14; 28:19), ne plene komprenis ĉiujn restarigis veroj, kaj 
ne taksis la vero sufiĉe; tial ili montris ke ili ne estas la posedantoj de kio estis 
nomita la "Philadelphia mantelo" (gvidado aŭtoritato). La grupo kun diris mantelo 
ankaŭ reprezentita de la "virino" de Apokalipso 12: 14-17. 

La Libro de hebreoj instruas: 

Lasu frata amo daŭrigi. (Hebreoj 13: 1) 

Kial alporti ke ĝis tie? Ĉar la vorto tradukita kiel "frata amo" estas la greka versio 
de la vorto Philadelphia. Filadelfio estis daŭrigi, eĉ en ĉi Laodicean tempo, tiel kiel 
ĉeesti (al grado) tra la historio de la Preĝejo de Dio. Philadelphians estas profunde 
zorgema homo. Philadelphians zorgas pri la malriĉuloj kaj la unreached.  

Rimarki du trajtojn de la vera fidela preĝejo kiun la Apostolo Paul skribis pri:  



15 ... la domo de Dio, kiu estas la eklezio de la vivanta Dio, la kolono kaj 
bazo de la vero. (1 Timoteo 3:15) 

15 Klopodu prezenti vin cxe Dio kiel aprobita, laboristo kiu ne devas honti, 
gxuste pritaksante la vorton de la vero. (2 Timoteo 2:15) 

 
La fidela Filadelfia restintoj, la "virino" de Apokalipso 12: 14-16, estas la grupo kiu 
ĉiam strebas prave dividi (distingi) la vorto de vero kaj estas la kolono kaj bazo de 
la vero. La kialo ke mi devis lasi mian antaŭan Preĝejon de Dio organizo estas ke ili 
ree rompis promesoj kaj ankaŭ, konscie kaj intence, daŭre sendas presitan 
informon ke ili sciis ne estis vera (kp Jeremia 48:10; Psalmo 33: 4 ; Psalmo 101: 6-
7; Jesaja 61: 8) kiu estas detala en aliaj lokoj (ekz www.cogwriter.com). Sekve, tiu 
persvadis min ke ili ne povis plu bona reprezentas la Filadelfia restajxo de la 
Preĝejo de Dio kaj povis esti uzita de Dio (kp Jesaja 61: 8; Ps 101: 7) por gvidi la 
penado por plenumi Matthew 24:14 , ktp Tial necesis por Daŭrigante Preĝejo de 
Dio formi. 

Koncerne la kolono kaj bazo de la vero iras, la Daŭrigante Preĝejo de Dio havas pli 
profundo kaj detaloj pri la historio de la frua eklezio de Dio ol iu alia eklezio de Dio 
grupo. Ni estas konstruitaj sur la fundamento de Jesuo Kristo, la apostoloj, kaj la 
profetoj (Efesanoj 2:20). Ni instruas pli de kion la fruaj sekvantoj de Jesuo instruis 
ol iu alia eklezio de Dio grupo. Ni ankaŭ disputis instrui ĈIUJ EKZISTAĴOJ Jesuo 
ordonis en nia predikoj kaj en la amaskomunikiloj (kp Mateo 28: 19-20). Ni ankaŭ 
dediĉas signifan kvanton de niaj enspezoj por la malriĉuloj (Galatoj 2:10).  Aldone, 
nia profetaj klarigoj estas en pli profundo, kaj estas pli biblia, ol iu alia konata 
Preĝejo de Dio grupo (kp 2 Petro 1:19). 

Kio Pri Profetaĵo? 

Estas profetaĵo grava? 

Certe. 

En la unua registrita prediko, kiu okazis post miraklo (Agoj 2: 1-11), la Apostolo 
Petro ligis novaĵoj okazaĵoj en kun biblia profetaĵo (Agoj 2: 14-40). Parte ĉar homoj 
estis konsciaj pri la okazaĵoj kiuj Peter diskutitaj, multaj pagis atenton kaj miloj 
estis konvertitaj (Agoj 2:41). 



Dum mirakloj ne antaŭos plej el la aliaj registritaj predikoj en la Nova Testamento, 
parolantoj ja provis ligi eventojn al profetaĵo kaj aliaj partoj de la Biblio al bona 
atingi iliajn spektantarojn (ekz Acts 17: 22-31). 

Eble grava rimarki ke la unua mesaĝo kiu gravuras ke Jesuo predikis (la evangelio 
de la regno en Marko 1:14) kaj la lasta mesaĝo Jesuo donis (la Libro de la 
Apokalipso) estis profetaj. Diversaj mesaĝoj kiuj li donis (ekz Matthew 24: Luko 
21) estis ligitaj al venonta mondo eventojn. 

Profetaĵo estas signo por la kredantoj: 

Tiel la lingvoj estas kiel signo ne por kredantoj sed por nekredantoj, dum 
profetaĵo estas signo ne al la nekredantoj, sed al la kredantoj. (1 Korintanoj 
14:22, angla Norma Biblio) 

Tial la lingvoj estas kiel signo, ne al la kredantoj, sed al la nekredantoj;  sed la 
profetpovo estas ne por nekredantoj sed por tiuj, kiuj kredas (1 Korintanoj 
14:22, NKJV) 

La Biblio montras ekzistus malsamaj tipoj de lingvoj (1 Korintanoj 12:28), kaj niaj 
volontulaj tradukistoj kaj aliaj en la Daŭrigante Preĝejo de Dio helpos plenigi 
tiu. Sed rimarkas ke profetado, kiu inkluzivas konvene klarigi profetaĵo, laŭsupoze 
estas signo por la kredantoj. Ni en la Daŭrigante Preĝejo de Dio komprenas kaj 
klarigi pli bone multaj aspektoj de profetaĵo ol aliaj COG grupoj. 

Tio signifas ke profetaĵo estas la plej grava trajto de la vera eklezio? Ne, amo (kp 1 
Korintanoj 13: 1,8). 

Tamen, la persekutado de amo ankaŭ ligis kun profetaĵo en la Biblio (1 Korintanoj 
14: 1). Tiuj vere havas la amon de la vero estos indulgis el iuj profetis eventojn laŭ 
2 Thessalonians 2: 9-12. 

Hodiaŭ, amasa socia ŝanĝoj okazas. Multaj el ili ekprofetis en la Biblio. Kvankam 
inter eble unu kvarono al unu triono de la tuta Biblio estas profetaj, plej grupoj 
simple ne komprenas, ke vero pri diversaj ŝlosilaj profetaĵoj en la Biblio - ŝlosilo 
profetaĵoj, ke Jesuo instigis Liaj sekvantoj en la fino kompreni (ekz Mateo 24:15; 
Marko 13:14). 

Iuj, spite asertante kredi la Biblion, aŭ rabato aŭ preteratentas profetaĵo. Sed kiu 
ne supozis esti la kazo por veraj kristanoj: 



"Rigardu la figarbon kaj cxiujn arbojn. 30 Kiam ili jam ciernes, vi vidas kaj 
konas por vi, ke la somero jam estas proksima. 31 Tiel same vi, kiam vi vidos, 
ke tio okazas, tiam sciu, ke la regno de Dio estas proksime. 32 Vere mi diras 
al vi: CXi tiu generacio neniel forpasos, gxis cxio plenumigxos. 33 Lacxielo kaj 
la tero forpasos, sed miaj vortoj ne forpasos. 

"Sed gardu vin, por ke viaj koroj ne estu sxargxitaj de trosatigxo kaj ebrieco 
kaj zorgoj pri vivrimedoj, kaj por ke tiu tago ne venu al vi neatendite.  35Ĉar 
venos kiel kaptilo sur cxiujn, kiuj logxas sur la suprajxo de la tuta tero. 36 tial 
viglu, pregxante, ke vi montrigxu indaj je eskapi de ĉio, kio estos okazi, kaj 
stari antaux la Filo de homo. " (Luko 21: 29-36) 

Rimarku ke Jesuo instruis ke Liaj sekvantoj ĉiam devas pagi atenton al eventoj kaj 
profetaĵojn rilate al lia reveno. Jesuo multfoje diris al Siaj sekvantoj rigardi por 
mondokazaĵoj kiu plenumus profetaĵo en aliaj skribaĵoj kiel ekzemple Mateo 
24:42, 25:13; Markon 13 9,33,34,35,37 kaj Apokalipso 3: 3. Jesuo atendas Liaj 
sekvantoj rigardi. 

Jesuo instruis, ke la Sankta Spirito ", la Spirito de la vero," helpus la fidela 
kompreni tutan veron, inkluzive profetaj tiuj: 

Mi ankoraŭ havas multon por diri al vi, sed vi ne povas gxin nun 
elporti. Tamen, kiam ... la Spirito de la vero, eliris, {i} gvidos vin en cxian 
veron; ... Diros al vi venontajn aferojn. (Johano 16: 12-13) 

Havanta la Sankta Spirito kaj konvene esti gvidata de la Sankta Spirito helpas nin 
kompreni profetaĵo. 

La Biblio instruas: 

Ne estingu la Spiriton. Ne malestimu profetaĵojn. (1 Tesalonikanoj 5: 19-20) 

Tamen multaj, inkluzive de tiuj en la diversaj Preĝejo de Dio grupoj, ne ŝajnas 
kredi ke la Spirito de Dio nuntempe laboras profete nun. Multaj ankaŭ emas 
malestimi bibliaj profetaĵoj kaj, ofte, iliaj propraj klarigo (j). 

Nuntempe sur tiu tero, Dio havas Liaj fidelaj kaj veraj servistoj kiuj korekte 
proklamante la fino-tempo profetaj avertoj kiuj bezonas foriri nun. 

La Biblio instruas: 



La Sinjoro, la Dio faras nenion, ne malkasxinte Sian sekreton al Siaj 
servantoj, la profetoj. 8 Kiam leono ekkriis! Kiu ne ektimos? La Sinjoro Dio 
parolis! Kiu tiam ne profetos? (Amos 3: 7-8). 

Malgraŭ tio, same kiel la Nova Testamento instruoj sur profetoj (ekz Acts 2: 17-20; 
Efesanoj 4:11; 1 Korintanoj 14), plej 21-a jarcento Preĝejo de Dio grupoj ne kredas 
ke nuntempe estas ajna profetoj kaj ili malbone miskompreni ŝlosilajn elementojn 
de fino tempo biblia profetaĵo. 

Plue, ĉiuj krom unu el la Preĝejo de Dio grupoj (CCOG estas escepto), kiuj akceptas 
ke Dio havas almenaŭ unu profeto hodiaŭ, obeis supozeble profetaj individuoj kiuj 
klare instruis profeta kaj doktrinaj eraroj, ili do / estas falsaj profetoj. 

La Daŭrigante Preĝejo de Dio estas la Philadelphian Leader 

Kiuj volas esti parto de la plej fidela restintaj Filadelfia volus esti kun Preĝejo de 
Dio grupo kiu: 

1. Makes predikante la evangelion de la regno kiel atestanto lia 
ĉefprioritato (Mateo 24:14; 28: 19-20). 

2. Subtenas malriĉaj fratoj (Galatoj 2:10), inkluzive de vidvinoj kaj orfoj (Jak 
1:27), precipe en la malriĉaj regionoj kiel Afriko kaj Azio. 

3. Vere praktikas biblia regado (1 Korintanoj 12:28), inkluzive de Matthew 
18: 15-17. 

4. Ĉu la proklamo, doktrinaj, profetaj, kaj ama fruktoj Jesuo parolis pri 
(Johano 7: 16-20; 13:35; Luko 4:18; 14:13; Mateo 24:14; 28: 19-20; 
Apokalipso 3 : 7-13). 

5. Avertas kiuj pensas ke ili estas en la Preĝejo por ne defalas (1 Timoteo 4: 
1). 

6. Ĉu spiritaj donacoj, inkluzive de ricevado sonĝoj, en la lastaj tagoj (Agoj 2: 
17-18). 

7. komprenas la historian kaj nunan roloj de la preĝejoj de Apokalipso 2 & 
3. 



8. Klarigas kaj komprenas biblia profetaĵo sufiĉe bone (ekz Daniel 11: 29-45; 
Mateo 24) scii kiam fuĝi (Mateo 24: 15-20; Apokalipso 3:10, 12: 14-16) 
antaŭ la Granda Tribulación (Mateo 24:21). 

La grupo kiu plej reprezentas la restajxo de la Filadelfio parto de la Preĝejo de Dio 
(Apokalipso 3: 7-13) en la 21-a jarcento estas la Daŭrigante Preĝejo de Dio. 

Jesuo avertis Laodikea ke ili havas varmeta laboro kaj devas penti aŭ alfronti la 
konsekvencojn (Apokalipso 3: 14-22). Sur la profetaj flanko, la realaĵo estas kiu la 
Laodicean preĝejoj havas varion de profetaj miskomprenoj.  

Ekde Laodikea reprezentas la kernon de la kristanoj en la tempo de la fino (ili 
reprezentas la sepa preĝejo aŭ grupo de preĝejoj en Revelacio 1-3), devas ekzisti 
kialoj, ke oni ne vidos ĉiujn kio okazas profete kaj kion vere konduki al la komenco 
de la Granda Tribulación. 

Ene la Laodicean organizoj kiuj ŝajnas esti parto de la Eklezio de Dio, ekzistas 
diversaj profetaj pozicioj kiuj tenis kiu malhelpos ilin de scii kiam la Granda 
Tribulación komencos. 

Dek ok de tiuj malĝusta vidpunktoj estas listigitaj malsupre: 

1. Multaj Laodicean grupoj ne oficiale instrui kaj / aŭ ne kredas je la ideo de 
Eklezio epokoj rilate al la Eklezioj de Apokalipso ĉapitroj 2 & 3 kvankam ili 
kelkfoje instruas pri la preĝejoj de Revelacio. Multaj prenas pli de Preterista 
(pasinteco / historia) vido de tiuj eklezioj, malgraŭ la fakto ke multaj 
deklaroj faritaj al ili devis havi estontecon profetaj ramificaciones (ekz 
Apokalipso 1:19; 2:22; 3: 3; 3:10) . Ĉar diversaj grupoj ne instruas certaj 
profetaj aspektojn de tio, multaj ne vidas siajn proprajn problemojn kaj 
devos iri tra la Granda Tribulación. 

2. La Laodicean grupoj ne kredas ke la Evangelio de la Regno ankoraŭ devas 
esti predikata al la mondo kiel atestanto por Matthew 24:14, ne vere faras 
ke alta prioritato kaj / aŭ fari tion en maniero kiu montras ili havas 
nesufiĉan amon por la vero (kp Jeremia 48:10; Psalmo 33: 4), do ili ne havas 
nek konduki la reala Philadelphian laboro. Kiel nur la Philadelphians estas 
promesita esti protektitaj el tiu horo de provo, kiu venos sur la tutan 
mondon, Laodikea ne komprenos kiam Matthew 24:14 plenumigxis aŭ kiam 
fuĝi po Matthew 24:15. 



3. vaste tenis Laodicean vido estas la instruo, ke la Granda Tribulación ne 
povas komenci ĝis la Reĝo de la Nordo invadas la Reĝo de la Sudo en Daniel 
11:40. Ĉi vido preteratentas la fakton, ke ekde la Granda Tribulación 
inkludas la tempon de Jakob problemojn (Jeremia 30: 7), ĝi komencas kun 
la Usono kaj lia anglosaksa aliancanoj kiel Britio akiranta invadis (kp Daniel 
11:39). Iuj de la grupoj alkroĉiĝas al ĉi secuencial eraro, ĉar ĝi siatempe 
tenis per la malfruaj Herbert W. Armstrong, kiu ŝanĝis lian vidpunkton de 
1979 (La Tempo Ni Estas En, nun. Pastor Ĝenerala Raporto-Vol. 1, Nr 15, 
novembro 20, 1979). Ĉar la Reĝo de la Nordo forigos tiujn el la plej fortaj 
fortikaĵoj (EEUU, Kanado, ktp) en Daniel 11:39, antaŭ invadi la Reĝo de la 
Sudo en Daniel 11:40, kiuj tenas tiun vidon rifuzas scii kiam la Granda 
Tribulación komencos nur post tio komencis. 

4. Diversaj Laodikea kredas ke la agordo fino de la Bestaĉo potenco en 
Apokalipso 17: 12-13 DEVAS konsistas ekzakte dek aŭ dekunu aktuale 
difinitaj nacioj. Tio estas misa pro pluraj kialoj, inkluzive de la fakto ke la 
grekaj terminoj de 'nacioj' ne estas en tiuj pasejoj kaj la transirejoj estas 
diranta de tempo de du estontaj reorganizoj. Reorganizita regnoj ne ĉiam 
resti ene antaŭaj limoj kaj ke verŝajne estas la kazo en la estonteco. Dum la 
Eŭropa Unio, kiu nuntempe havas 28 membroj kaj multaj potencialaj 
membroj, povas bone perdi iun membronacioj (kiel Britio), por insisti ke la 
agordo fino devas havi dek aŭ dek unu nacioj ne kohera kun la 
Biblio. Aldone, la historia pozicio de la Filadelfio parto de la COG (sub 
Herbert Armstrong) instruis en almenaŭ dekduo dokumentoj (Plain Truth, 
evangelion, Morgaŭ la Mondo, broŝuroj, co-laboristo leteroj Biblio 
Koresponda Kurso) ke la dek povus konsisti de dek nacioj kaj / aŭ grupoj de 
nacioj (kontraste al ununura nacioj). Se la nombro reduktas al tio, tiuj kiu 
insistas en la Bestaĉo konfiguracio havanta aŭ dek aŭ dek unu nacioj ne 
eble rimarkas ke la Granda Tribulación komencis krom se ili ne pentos pri 
tiu vidpunkto. 

5. Pluraj Laodicean grupoj klare miskomprenas Daniel 9:27, la dua duono de 
kiu ligas enen kun Daniel 11:31 Kaj Jesuo vortojn en Mateo 24:15 (oni emas 
kredi Daniel 9:27 plenumigxis de Kristo). Kiuj miskomprenas tiuj pasejoj ne 
havas taŭgan antaŭ- averto de kio okazas nek verŝajna scii kiam la Granda 
Tribulación komencos. 

6. Unu aŭ pli grupoj ankaŭ instruas ke la Granda Tribulación povas komenci 
kun la sekva jaro aŭ sekve. Kiel la Granda Tribulación ne komencas ĝis 



proksimume 3½ jaroj post la 'pacakordon' de Daniel 9:27 estis konvene 
konfirmita (kaj tio ne okazis ankoraŭ), ĝi ne eblas por la Granda Tribulación 
komenci antaŭ 2019. ekde la interkonsento estas plej verŝajna esti 
konfirmita en la aŭtuno de la jaro (kp Leviticus 23:24; 1 Korintanoj 15:52), 
eĉ 2019 estas probable tro baldaŭ. 

7. Iuj grupoj instrui nepropra legoj de la 1335, 1290 kaj 1260 dum Daniel 12 
aŭ havas aliajn problemojn kun partoj de tiu (plej COG grupoj) ke ili ne 
komprenu, kiam la Granda Tribulación komencos. 

8. Plej Laodicean grupoj ne komprenas Habakkuk 2: 2-8 kaj ne konvene 
akiranta ke averto al la Usono kaj UK. Unu grupo faris instrui gxin, sed 
malantaŭeniris for pro kion ŝajnu esti interna politiko kaj unu el liaj 
leviĝanta gvidantoj. La leviĝanta 'tempo bombon' de Usono ŝuldo estas iu 
kiu bezonas esti atentigita kaj Habakkuk 2: 2-8 atentigas la biblia minaco 
kiun ĉi pozas. Ĝi devus esti proklamita kaj ni en CCOG faras gxin. Multaj ne 
konscias ke Habakkuk 2: 6 rilatas al la komenco de la granda afliktado, kaj 
estas unu el la kialoj por la atako kontraŭ la sxuldas posteuloj de la triboj de 
Jozef. 

9. Plej Laodicean grupoj havas diversajn Elija herezoj. Pro tio, ke ili ne povos 
rekoni la finan Elija. Iuj kredas ke li nepre estis Herbert Armstrong, malgraŭ 
la fakto ke li estis mortinta ekde januaro 16, 1986 kaj ke morto inhabilite lin 
laux lia skribado pri la fina Elija (Mistero de la Aĝoj. 1985, p. 349). Iuj opinias 
ke aŭ ne estas Elija veni aŭ ke li estas la preĝejo kaj ne individuo, kiu iras 
kontraŭ Jesuo instruoj sur la temo en Marko 9: 12-13. 

10. Multaj Laodicean grupoj ne komprenas la malsamajn persekutoj (kaj 
aliaj aferoj) veni en Daniel 7:25, 11: 30-39, Mateo 24: 9- 22, kaj Apokalipso 
12: 14-17. Kiam la profetis ondo de persekutado komence trafas la 
Philadelphians unuavice, (kaj ne la), Laodikea ne vidos ĉi persekuto kiel 
indico ke la Granda Tribulación estas komencota. La malnova Radio Preĝejo 
de Dio (vidu Beware de falsaj fratoj! Evangelion, januaro 1960) specife 
aplikita la persekutantoj skriboj Daniel 11: 32-35 al la fino tempo 
Philadelphian preĝejo kiel faras la nuna CCOG. 

11. Kelkaj Laodicean grupoj ne instruas, ke estas fizika loko de sekureco por 
forkuri (malgraŭ kion Apokalipso 12: 14-16 instruas). Do, sekvantojn ke vido 
ne alklinis fuĝi al ĵus antaŭ la komenco de la Granda Tribulación.  



12. Plej 'sendependa' Laodikea ne kredas ke ili bezonas 'kunvenigi' antaŭ la 
tempo forkuri malgraŭ kion Cefanja 2: 1-3 instruas. Sekve, estas 
malprobable ke estos inklina fuĝi kune kiam grupo ne estas parto de faras 
ĝuste antaŭ la komenco de la Granda Tribulación (kp Apokalipso 12: 14-17). 

13. Almenaŭ Laodicean grupo erare kredas ke la abomenindajxon de 
dezerteco de Daniel 11:31 okazas post la Reĝo de la Nordo invadas la Reĝo 
de la Sudo en Daniel 11:40. Ĉar tio ne okazos tiel, kiuj tenas al tiu pozicio ne 
komprenos kiam la Granda Tribulación komencos (kp Mateo 24: 15,21).  

14. Multaj Laodicean grupoj instruas ke la homo de peko, kiu sidas en la 
templo de Dio (2 Thessalonians 2: 3-4) estas la Antikristo / Falsa Profeto, ne 
la Bestaĉo de la Maro. Tamen, ĝi estas tiu Bestaĉo de la Maro, la lasta reĝo 
de la Nordo (Daniel 11: 35-36). Kiam tio okazas, tiuj kiuj tenas al la malĝusta 
pozicio ne komprenos lian profetan ramificaciones. La identeco de la 'filo de 
perdigxo' estas grava kompreni en la fino fojojn. 

15. Kelkaj Laodicean grupoj instruas ke juda templo en Jerusalemo estos 
rekonstruita antaŭ Jesuo revenas. Dum ĉi tiu estas malgranda ebleco estas 
ne bezonata (la "templo de Dio" en la Nova Testamento devas vidi kun 
Kristano, ne moderna juda, situo). Ĉar tio ne okazos, kiel kelkaj foje 
instruas, kiuj tenas al tiu pozicio ne komprenos kiam la Granda Tribulación 
komencos. 

16. Almenaŭ Laodicean grupo instruas ke la dek reĝoj de Apokalipso 17:12 
estas al komisii de dek regionoj ĉirkaŭ la mondo kontraste al esti ĉefe 
eŭropa potenco. Insisto sur ĉi signifus ke tia grupo ne povus kompreni kiam 
la Granda Tribulación komencus. 

17. Almenaŭ Laodicean grupo instruas ke la Besto de la Apokalipso 13: 1-10 
ne eŭropa. Ekde la Besto potenco levigxos en Eŭropo (kp Daniel 9: 26-27), 
kiuj ne komprenis tion ne rimarkas kiam la Granda Tribulación estas 
komencota. 

18. Almenaŭ unu aŭ du el la pli grandaj Laodicean grupoj instruas ke la 
unua verso en la Daniel 11 sekvencon rilatigante al la komenco de la 
Granda Tribulación estas Daniel 11:40. Anstataŭe oni instruas ke ĝi 
komencas kun Daniel 11:39, kiu estas baldaŭ post Daniel 11:31, kiu estas 
ankaŭ kongrua kun la komenco de la tempo de Jakob problemojn (Jeremia 



30: 7). Sekvantojn al la Daniel 11:40 pozicio ne komprenos kiam la Granda 
Tribulación komencos. 

Kaj estas multaj pli. Tamen, ĝi nur prenas la miskomprenon de unu aŭ pli el la 
supraj punktoj por ne realigi kiam la Granda Tribulación komencos.  Nur 
laDaŭrigante Preĝejo de Dio estis "gxuste pritaksante la vorton de la vero" (2 
Timoteo 2:15) sur ĉiuj tiuj aferoj. 

La malĝoja realaĵo estas kiu plej Preĝejo de Dio grupoj, pro tio ke ne vere 
Philadelphian (malgraŭ kion ajn asertoj por fari), ne komprenas la profetajn 
sekvenco kaj detaloj en Daniel 11 aŭ kiel ili ligas kun kion Jesuo instruis en lokoj 
kiel ekzemple Matthew 24. Pro tio kaj aliaj profetaj miskomprenoj, tiuj grupoj ne 
rimarkas kiam ili devus fuĝi po Jesuo instrukciojn en Mateo 24: 15-20 kaj tial ne 
iras al esti protektitaj de la venonta Granda Tribulación (Matthew 24: 21-22 ). 

Ke tiu sono vana kaj fanfarona niaflanke, mi deklaras ke delonga alta nivelo 
Preĝejo de Dio gvidantoj en aliaj grupoj specife rakontis al mi (Bob Thiel) sur ĉiu el 
tiuj punktoj tion kio ni en la Daŭrigante Preĝejo de Dio instrui la tiuj punktoj, 
inkluzive tiujn kiuj diferencas eĉ de kio ilia propra grupoj instruas, estas 
korekta. Sed por 'organizaj' (kaj ne vere biblia) kialoj, iliaj grupoj ne publike instrui 
ilin. 

Jesuo avertis "estos granda aflikto tia, kia ne estis de la komenco de la mondo gxis 
nun, nek iam estos" (Mateo 24:21). Kaj Jesuo diris al la Philadelphian kristanoj 
protekto de ĝi (Apokalipso 3: 7-10). Aliaj kristanoj ne ricevis tiun saman promeson. 

Kiuj fidas tro multe sur kompromisita ministerio (Jeĥezkel 34: 7-10) instrui ilin 
profetaĵo kiu ne vere laŭ Skribo devas rimarki ke laŭ vortoj de Jesuo en ĉapitroj 2 
kaj 3 en Apokalipso kaj 21 en Luko, nur relative malmultajn kristanojn estos 
protektita de la horo de provo, kiu venos sur la tutan mondon (kp Apokalipso 12: 
14-17). Kiuj ne obeos la vere fidela en la ministerio ankaŭ dividas tiun sorton (kp 
Efesanoj 4: 11-16). 

Ni en la Daŭrigante Preĝejo de Dio vere: 

"Havi konfirmitan profetan vorton konfirmitan; kien bonfarante ke vi gardu, 
kvazaux lampon lumantan en malhela loko, gxis la tago malvarmetigxos kaj 
la matenstelo eklevigxos en viaj koroj "(2 Petro 1:19, KJV). 

Ĝi ankaŭ devus esti emfazita ke la Biblio ankaŭ avertas nepartianoj kiuj opinias ke 
ili ne bezonas esti parto de la fino tempo Philadelphian restajxo de la Preĝejo de 



Dio ankaŭ ne protektitaj (kp Cefanja 2: 1-3). La Nova Testamento estas klare ke 
kristanoj vere devus esti parto de preĝejo (Efesanoj 4: 11-16; kp 1 Korintanoj 4:17; 
10: 32-33) -especially kiel ni alproksimigi al la fino (Hebreoj 10:24 -25; kp Cefanja 
2: 1-3). 

Se la Laodicean grupoj kaj / aŭ individuoj penti kiel Jesuo instigas ilin en 
Apokalipso 3:19, ili ne eble scias kiam la Granda Tribulación komencos (Mateo 
24:21) ne scias fuĝi antaŭ tio start (Mateo 24:15 -20). 

COG grupoj kiuj dependas misplaced tradicio (ĉu freŝa aŭ malnovaj) super la Biblio 
por multaj aspektoj de liaj profetaj opinioj tuj lerni tro malfrue ke ili ne havas la 
"profetan vorton konfirmitan" (2 Petro 1:19, KJV) . 

Jesuo diris Laodikea ke ili bezonis ŝanĝi en multaj areoj (Apokalipso 3: 17-19), sed 
li ankaŭ instruis ke kiam oni ne pensis ke ili bezonis, ke ili suferus pro ke 
(Apokalipso 3: 14-16) . 

Ekzistas ankaŭ pli profetaj kaj aliaj diferencoj kiujn aliaj COG grupoj havas de la 
Biblio, ke tiu libreto ne Elmigris. La realo estas ke sen la dekstra emfazo sur la fina 
fazo de la laboro, tenante la Biblio en sufiĉe alta konsidero, praktikante 
Philadelphian amo, vere instruas cxio, kion Jesuo instruis, kaj ignorante unu 
sanktoleito duobla parto de la Dia Spirito (memoras Elisxa: 2 Kings 2: 9-13) kiel la 
CCOG supro homa ĉefo estis la COG grupoj kiuj ignoras profetaj avertoj faras tiel 
al ilia danĝero. 

Dum iuj rabato la graveco de profetaĵo, rimarki kion la Apostolo Paŭlo instruis:  

Kaj faru tion, sciante la gxustan tempon, ke nun estas la horo por levigxo el 
dormo; cxar nun nia savo estas pli proksima, ol kiam ni ekkredis. 12 La nokto 
jam finigxas, kaj la tago alproksimigxas. Do ni demetu la farojn de mallumo 
kaj surmetu la armilojn de lumo. 13 Ni iradu dece, kiel en la tago, ne en 
festado kaj drinkado, nek en volupto kaj volupto, nek en malpaco kaj 
envio. 14 sed surmetu la Sinjoron Jesuo Kristo, kaj ne sekvu la intencojn de la 
karno al plenumi liaj deziroj. (Romanoj 13: 11-14) 

 
Ni ne multe pli proksime al la fino nun ol kiam Paul skribis ke? Paul ankaŭ instruas 
ke veraj kristanoj ne esti kiel aliaj kiu ne scius proksimume kiam Jesuo revenus (1 
Tesalonikanoj 5: 4). 



La apostolo Petro skribis: 

Sekve, ekde cxio tio solvigxos, kiaj homoj vi do devus esti en sankta konduto 
kaj pieco, 12 atendante kaj akcelante la alvenon de la tago de Dio, pro kio la 
cxielo estos solvita, flamanta kaj la elementoj per fajra brulado 
fluidiĝos? 13 Sed laux Lia promeso ni atendas novan cxielon kaj novan teron, 
en kiuj logxas justeco. (2 Pet 3: 11-13) 

Konvene pagi atenton al profetaj eventoj ne nur helpas al esti pretaj por Jesuo 
(Luko 21:36;), sed ankaŭ celas esti reflekta ekzerco akiri kristanoj ekzameni iliajn 
vivojn sufiĉe ŝanĝi kiel ili devus (kp Romanoj 13 : 11-14; 2 Pet 3: 10-13). Se vi ne 
rigardas mondokazaĵoj kiel konvene klarigitaj en la lumo de Biblia profetaĵo?  

La diversaj Laodicean grupoj ne konvene kompreni fino tempo profetaĵo, kaj kiu 
kontribuos al liaj membroj NE fuĝas kiam ili devus (kp Mateo 24: 15-21; 
Apokalipso 12: 14-17). 

Laodikea esti erara ideojn pri la Granda Tribulación, ne promesis protekton de ĝi, 
kaj volo (kune kun tiuj de Sardes kaj ŝajne iuj Tiatira po Apokalipso 2:22) devas iri 
en la Granda aflikton kaj submetigxi al morto kaj persekutado (Daniel 7: 25B; 
Apokalipso 12:17). 

Ne trompiĝu per tiuj kiuj ne vere komprenis ŝlosilo fino-tempo bibliaj profetaĵoj. 

Dum multaj ŝajnas kredi ke la Daŭrigante Preĝejo de Dio estas kiel la dudekopo de 
asertis COG grupoj, la profetaj realo estas ke ni estas solaj. Ni ekposedu la 
Filadelfia mantelo (Apokalipso 3: 7-13; 2 Reĝoj 2:13) kaj vere staras por la vero (1 
Timoteo 3:15). Ni kondukis la fina fazo de la laboro (kiu devas esti farita en vero 
per Psalmo 33: 4) dum laboranta al la plenumo de Matthew 24:14.  

5. Resumo de Pruvoj, Clues, kaj Signoj por Identiganta la Vera 
Preĝejo 

Denove, ĉi tie estas listo de 18 pruvoj, signoj kaj indikoj kiuj montras ke la vera 
kristana eklezio devas esti la vera eklezio de Dio. 

1. metas la vorton de Dio, ol tradicioj de viroj kaj sekve ne aldonis doktrinoj 
kiuj kontraŭas la Biblio (kp Mateo 15: 3-9). 

2. Uza la biblia nomo "Preĝejo de Dio" (ekz Acts 20:28). 



3. asertas serioze por la originala fido (Jude 3), eĉ sub minacoj de persekuto 
(ekz Acts 5: 27-32). 

4. Traces liaj bibliaj doktrinoj dum historio (kp 1 John 2: 6). 

5. Tenas Paskon en la 14-a de Nisan (Levidoj 23: 5; Mateo 26:18). 

6. Ĉu scias kion libroj estis parto de la Biblio de la tempo de la apostolo 
Johano cf. 2 Timoteo 3: 16-17; Revelation 1: 9-19; 22: 18-19). 

7. Ĝi instruas la veron pri la dieco (Romanoj 1:20; Colossians 2: 9). 

8. Teaches kaj tenas la amaj leĝoj de Dio (1 Joh 2: 4).  

9. kontraŭstaras partopreno en materiaj militado en tiu mondo (Johano 
18:36; Luko 3:14). 

10. Ĉu estis la persekutataj, sed ne la persekutanto (Johano 15: 20-21). 

11. Ĉu ne adoptis la eksteraj simboloj de paganismo laŭ eklezia vesto aŭ 
konstruaĵoj (cf. Readmono 12: 29-30). 

12. predikas la plenan evangelio (Mateo 24:14; 28: 19-20). 

13. Ĉu la "malgranda grego" (Luko 12:32; Romanoj 11:15; kp Apokalipso 14: 
1-9). 

14. Traces lia fizika loko tra multoblaj plumbo urboj (Hebreoj 13:14) kaj la 
sep eklezioj de Apokalipso 2 & 3. 

15. Ĉu la signo de la biblia sabato (Eliro 31:13; Hebreoj 4: 9). 

16. Komprenas la Dia plano de savo per Jesuo Kristo kiel bildigis tra la 
Sanktaj Tagoj (1 Corinthians 5: 7-8; Jakobo 1:18) 

17. Teaches kontraŭ la observo de paganaj festoj (1 Korintanoj 10: 20-22). 

18. Ĉu ne vicigas kun fino-tempo ekumena Babilono (Apokalipso 13: 4-10; 
18: 4). 

Nur Preĝejo de Dio grupo povas renkonti ĉiujn tiujn kriteriojn. La vera kristana 
eklezio kredas la Biblion, kredas Dion, komprenas Dia naturo kaj plano, kaj faras la 
laboron de Dio. Ĉi tio ne povas vere esti dirita por la Greco-roma eklezioj kaj 
ekster-ŝosoj. 



Kiun Preĝejo de Dio? 

La Preĝejo de Dio, enhavanta homoj sub la veran aŭtoritaton de Jesuo Kristo, 
estas perfekta. Estis problemoj en la Nova Testamento preĝejo (vidu ankaŭ 
ĉapitron 3) same kiel en ĉiuj epokoj de la Preĝejo de Dio (Apokalipso 2-3). 

Skribo estas certe ke estus diversaj Preĝejo de Dio kaj ne-Preĝejo de Dio grupoj 
pretendanta Kristo je la tempo de la fino. 

Laŭ Jesuo, en la tempo de la fino estus Preĝejoj de Dio kiu montras malsamajn 
karakterizaĵojn. Jesuo havas kritikoj kaj kondamnoj por tiuj kiuj estas Thyatiran 
(Apokalipso 2: 18-29), Sardisian (Apokalipso 3: 1-6), same kiel la diversaj Laodikea 
(Apokalipso 3: 14-22). Tial, grupoj en tiuj kategorioj ne ŝajnas esti ideala por ajna 
kiu vere volas esti parto de la plej fidela kristana preĝejo. 

En la tempo de la fino, la nura eklezio de Dio, ke Jesuo rekomendas kaj ne 
kondamnu estas kun "kelkan potencon," la eklezio en Filadelfia (Apokalipso 3: 7-
13). Jen estas tiuj, kiuj ne estas tiel ofendita de aliaj ke ili ne permesos 
malbondezirantojn sentoj kosti al ili ilian kronon (Apokalipso 3:11), sed anstataŭe 
ili subtenos Dia laboro. 

Tiel, tiuj kiuj volas esti parto de la plej fidela restintaj Filadelfia volus esti kun 
Preĝejo de Dio grupo kiu: 

1. Makes predikante la evangelion de la regno kiel atestanto lia ĉefprioritato 
(Mateo 24:14; 28: 19-20). 

2. Subtenas malriĉaj fratoj (Galatoj 2:10), inkluzive de vidvinoj kaj orfoj (Jak 1:27), 
precipe en lokoj kiel Afriko kaj Azio. 

3. Vere praktikas biblia regado (1 Korintanoj 12:28), inkluzive de Matthew 18: 15-
17. 

4. Ĉu la proklamo, doktrinaj, profetaj, kaj ama fruktoj Jesuo parolis pri (Johano 7: 
16-20; 13:35; Luko 4:18; 14:13; Mateo 24:14; 28: 19-20; Apokalipso 3 : 7-13). 

5. Avertas kiuj pensas ke ili estas en la Preĝejo por ne defalas (1 Timoteo 4: 1).  

6. Ĉu spiritaj donacoj, inkluzive de ricevado sonĝoj, en la lastaj tagoj (Agoj 2: 17-
18). 

7. komprenas la historian kaj nunan roloj de la preĝejoj de Apokalipso 2 & 3.  



8. Klarigas kaj komprenas biblia profetaĵo sufiĉe bone (ekz Daniel 11: 29-45; 
Mateo 24) scii kiam fuĝi (Mateo 24: 15-20; Apokalipso 3:10, 12: 14-16) antaŭ la 
Granda Tribulación (Mateo 24:21). 

La grupo kiu plej reprezentas la restajxo de la Filadelfio parto de la Preĝejo de Dio 
(Apokalipso 3: 7-13) en la 21-a jarcento estas la Daŭrigante Preĝejo de Dio. 

La Daŭrigante Preĝejo de Dio estas la sola organizita eklezion ni konscias kiu 
oficiale faras ĉiuj supre. La konvinka kialo por voli esti parto de ni ne estas kiu 
estas perfekta, sed ke ni instruas laŭ la Biblio kaj la kredoj kaj praktikoj de Jesuo 
fruaj sekvantoj. 

Plej preĝejoj havas iun veron, sed neniu alia ŝajnas esti la "kolono kaj bazo de la 
vero" (1 Timoteo 3:15). Satano, la dio de cxi tiu mondo (2 Korintanoj 4: 4), aperas 
ne kiel la diablo, sed kvazaux angxelon de lumo al multaj (2 Korintanoj 11: 13-
14). Jesuo diris multajn venus en Lia nomo, proklamante ke li estas la Kristo - kaj 
tamen, sen rimarki, mokante la tuta mondo (Mateo 24: 4-5). 

Do, nun ke vi scias la pruvoj, postsignoj, kaj signoj, vi tuj estos kiel la Bereans 
antikva kaj kiu "akceptis la vorton kun plena fervoro, kaj esploris la Skribojn 
ĉiutaga eltrovi cxu tiuj aferoj estas veraj. Tial multaj el ili kredis "(Agoj 17: 11-12)? 

Rimarki kion la Biblio diras: 

... Akceptu kun humileco la enplantitan vorton, kiu povas savi viajn animojn.  

Sed estu plenumantoj de la vorto, kaj ne nur auxskultantoj, trompantaj 
vin mem. 23 CXar se iu estas auxskultanto de la vorto, kaj ne plenumanto, li 
similas iun, observante sian naturan vizagxon en spegulo; 24 cxar li observas 
sin, iras foriras, kaj tuj forgesas, kia li estis. 25 sed tiu, kiu fikse rigardas en la 
perfektan legxon de libereco, kaj persistas en tio, kaj ne estas forgesema 
auxskultanto sed plenumanto de la laboro, ĉi tiu estos benata en sia faro 
. (Jak 1: 21-25) 

Vi faros kion biblically vi rimarkas vi devus fari kaj subtenas la Daŭrigante Preĝejo 
de Dio aŭ estas auxskultanto nur, trompantaj vin mem? 

Ĉu vi ne deziras subteni la Daŭrigante Preĝejo de Dio kiel ni daŭre prediki la 
evangelion de la regno de la mondo, kiel atesto (Mateo 24:14) kaj ankaŭ instruas 
cxiujn Jesuo ordonis (Mateo 28: 19-20)? 

Ĉu vi pretas esti vere parto de la vera kristana eklezio? 



 

Daŭrigante Preĝejo de Dio 

 

La usona oficejo de la Daŭrigante Preĝejo de Dio situas ĉe: 1036 W. Grand Avenue, Grover 

Beach, Kalifornio, 93433 Usono. 

 

Ni havas subtenantoj tutmonde, kaj en ĉiuj loĝataj kontinentoj (ĉiuj kontinentoj, krom 

Antarkto). 

 

Daŭrigante Preĝejo de Dio afiŝinto Informoj 

 

CCOG.ORG La ĉefa retejo por la Daŭrigante Preĝejo de Dio. 

CCOG.ASIA aziaj enfokusigita retejo, kun pluraj aziaj lingvoj. 

CCOG.IN Barato enfokusigita retejo, kun kelkaj hindaj lingvoj. 

CCOG.EU Eŭropa enfokusigita retejo, kun pluraj eŭropaj lingvoj. 

CCOG.NZ afiŝinto celita al Nov-Zelando. 

CCOGCANADA.CA afiŝinto celita al Kanado. 

CDLIDD.ES Jen tute hispana lingvo retejo. 

PNIND.PH Filipinoj enfokusigita retejon, kun iuj Tagaloga. 

 

radio & YouTube Video Kanaloj 

 



BIBLENEWSPROPHECY.NET Biblio Novaĵoj Profetaĵo linio radioaparato. 

BIBLE NEWS PROPHECY kanalo. YouTube sermonettes. 

CCOGAfrica kanalo. YouTube video mesaĝojn de Afriko. 

CDLIDDsermones kanalo. YouTube predikoj en la hispana. 

DaŭriganteCOG kanalo. YouTube video predikoj. 

 

Novaĵoj kaj Historio ejo 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Preĝejo historio retejo. 

COGWRITER.COM Novaĵoj, historio kaj profetaĵo retejo. 

 

Estas katolikoj, Ortodoksa, Protestantoj, Mormonoj, Atestantoj de Jehovo, 
Preĝejo de Dio kristanoj, kaj aliaj kiu kredas ke ili estas, aŭ almenaŭ parton de la 
vera kristana eklezio. 
 
Ekzistas miloj da grupoj kaj kunecojn kiuj asertas iun rilaton al kristanismo. En la 
21a jarcento, kiu grupo estas la plej fidela? 
 
La Biblio, kune kun iuj faktoj pri eklezia historio kaj eklezio fruktoj (Mateo 7: 16-
20) enhavas pruvojn, postsignoj, kaj signoj helpi respondi tion. Tiu libro ligiloj 
Skriboj kun faktoj de historio provizi helpeman informon pri tio. 
 
La dua kaj tria ĉapitroj de la Apokalipso de Johano enhavas mesaĝojn de Jesuo 
Kristo por sep preĝejoj. Multaj kredas ke tiuj preĝejoj reprezentas la eklezio tra la 
tuta eklezio aĝo (de la Tago de Pentekosto en Akts 2 ĝis la reveno de Jesuo Kristo). 
 
 
 
 
 
 



 

 
Restaĵoj de Antikva Filadelfia 

 

En la 21a jarcento, la plej fidela laŭ Jesuo vortoj estus la restaĵo de la Filadelfio parto de la 

Preĝejo de Dio (Apokalipso 3: 7-13). 

 

Kiu reprezentas la plej fidela restaĵo de la Filadelfio parto de la vera kristana eklezio? 

 

Se vi volas esti kiel la Bereans antikva (Acts 17: 10-12), vi povas trovi ekstere se vi havas 

Dion-inspirita amo de la vero kaj vere kredi la Biblion. Se vi pretas esti plenumanto, kaj ne 

nur aŭskultanto de la vorto, vi eble povas fariĝi benita parto de la Filadelfio fidelaj (Jak 1: 

22-25; Apokalipso 3: 7-13). 


