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1. Hvaða kirkjan myndi halda áfram? 

 
Þúsundir Kirkjur og milljarða manna 

 



Það eru þúsundir af hópum með helstu kenningarlegum munur sem segjast vera 
hluti af kirkju Krists. Margir þeirra eru alvarlega að tala um samkirkjulega 
einingu. Tveir milljarðar manna eru talin vera hluti af þessum kirkjum. Er gegnheill 
kirkju satt kristin kirkja? 

Ein staðreynd, ótrúlega, en satt er, að þó að flestir virðast gera ráð fyrir að allir 
haldið kirkjur fá skoðanir sínar og kenningar úr Biblíunni, raunin er sú að næstum 
allir söfnuðirnir sem segjast vera kristnir oft að treysta á non-Biblíunni og heiðnar 
hefðir til viðhorfa þeirra! 

Næstum enginn mun kenna fulla sannleika úr Biblíunni sem að oft gengur gegn 
þeirra traustvekjandi hefðir, menningu og / eða samfélags. 

Getur þú þekkja virkilega sanna kristna kirkju? 

Eru auðvelt sannanir til að hjálpa þér að útrýma rangar kirkjur? Ef þú ert tilbúin til 
að opna huga þinn og hjarta til að uppgötva þessi sannanir, táknum og 
vísbendingar, svarið kemur í ljós og þú munt skilja hvers vegna það er mikilvægt 
að vita hvar sanna kristna kirkja er í dag og hvers vegna við verðum að hafa happ 
til bregðast á þessum tímapunkti í áætlun Guðs. 

Uppgötvaðu hvað Biblían kennir og finna út fyrir sjálfan þig. Velkomin á ferð til 
hinnar sönnu kirkju Guðs. 

Jesús kenndi að kirkjan hans myndi halda áfram 

Jesús kenndi að kirkja hans myndi halda áfram þar til í lok þessarar aldar:  

... Mun ég byggja kirkju mína, og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. (Matteus 
16:18, New King James Version öllu nema annað sé tekið fram)  

... Mun ég byggja kirkju mína, og máttur undirheima skulu ekki á henni 
sigrast. (Matteus 16:18, New American Bible, setja út af bandaríska 
ráðstefnu kaþólsku biskupa) 

"Allt vald er mér gefið á himni og á jörðu. Því og gera lærisveinum allar 
þjóðir, skírið þá í nafni föður og sonar og heilags anda, 20 og kennið þeim að 
halda allt það sem ég hafa boðið þér, og sjá, ég er með yður alla daga, allt til 
enda veraldar ". (Matteus 28: 18- 20) 

Hvorki dauði (Hades / undirheima) né tíma (í lok þessarar aldar) mun sigra gegn 
hinum sanna kristna kirkju. Kenningar Jesú sanna að það verður að vera hóp (eða 
fleiri hópa) sem myndar sanna kirkja öllu kirkju aldri. Þessi kirkja myndi kenna allt, 



sem Jesús hafði boðið (Matt 28: 19-20) til þeirra sem faðirinn myndi hringja 
(Jóhannes 6:44) um heim allan. 
Jesús kenndi einnig um sögu sanna kristna kirkju, fyrirfram. Hann gerði þetta í 
skilaboðum sem hann gaf til kirknanna í 2. og 3. kafla í Opinberunarbókinni. 
Ef Biblían, trúarleg skrif, og veraldlega sögu getur sýnt hvað snemma postullega og 
trúr eftir postullega kirkja talið, eina alvöru frambjóðendur til þess sönnu kirkju, 
um kirkju aldri, væri þeir sem héldu sömu kenningar og venjur (sbr . Jude 3).  

Þar sem kirkjan aldur hefur ekki lokið, eins og Jesús hefur ekki enn skilað, hin 
sanna kirkja verður að vera til. En hvar? 

Þrátt fyrir þá staðreynd að það hafa verið margir trúnni, það eru í raun aðeins 
tveir möguleikar fyrir sönnu kirkju Krists í 21. aldar: það er annað hvort mjög Greco-
Roman áhrifum hóp af einum eða fleiri kirkna, eða það er kirkja eða hópur kirkjur 
frá einhverjum öðrum, meira sannarlega postullega og Biblíunni, uppspretta (sbr 
Opinberunarbókin 2, 3, og 17). 
Fyrir þau okkar sem trúa á Biblíuna, það eru engar aðrar valkostur. Eina alvöru 
frambjóðandi (s) fyrir sönnu kirkju væri einn eða fleiri hópar sem enn hafa sömu 
kenningar og venjur í dag og snemma postullega kirkja í raun gerði.  

 
Biblían kennir að sanna alla hluti 
 
Margir ekki að íhuga vandlega hvað kirkjan sem þeir mæta. Margir telja kröfur um 
samkirkjuleg og Interfaith fólkinu sem öllum trúarbrögðum leiða á sama stað. En 
Jesús kenndi að breið nálgun (á "auðveldu leiðina") var leiðin til glötunar og 
aðeins fáir umsækjendur myndu finna mjóa veginn í þessum aldri (Matt 7: 13-14, 
KJV). 
Ættir þú nennir að sanna hvort kirkja er sannkristinn maður?  

Flestir samþykkja hvað sem ríkjandi trú fjölskylda eða staðbundin menning þeirra 
tekur. Sumir, þó mun gera breytingar á lífsleiðinni. Nokkrar breytingar eru byggðar 
á tilfinningum, sumir til þæginda, og sumir á kenningu. Sumir velja kirkju þar sem 
þeir telja mest þægilegt. Aðrir velja einn sem byggist á nálægð hennar, æsku og / 
eða öðrum félagslegum verkefnum, eða vegna þess að einhvern veginn að það 
gæti fyrirfram feril. 
Hvað ættir þú að gera? 

Páll postuli ritaði (samkvæmt mótmælenda og kaþólsku samþykkt þýðingar á Nýja 
testamentinu): 

Prófið allt, haldið því, sem gott er. (1 Þessaloníkubréf 5:21, KJV) 



En sanna alla hluti; haldið því, sem gott er. (1 Þessaloníkubréf 5:21, Douay-
Rheims Bible-DRB) 

Og ekki vera uppfyllt til þessa heims, heldur að háttaskipti með 
endurnýjung hugarfarsins, svo að þér fáið að reyna, hver sé gott og 
þóknanlegt og fullkominn vilji Guðs. (Rómverjabréfið 12: 2, NKJV) 

Og vera ekki uppfyllt til þessa heims; en að breyta í nýjung huga þínum, að 
þú gætir sannað hvað er gott og ásættanlegt, og fullkominn vilji 
Guðs.(Rómverjabréfið 12: 2, DRB) 

Hefur þú reyndist þar sem hið sanna kristna kirkja er í dag? Ef þú heldur að þú 
gætir hafa, hefur þú notað virkilega viðmið sem Biblían notar?  

 
Þegar Gerði kirkjan byrja? 

 
Til að fá betri hugmynd um hvar kirkjan er í dag, það væri góð hugmynd að sjá 
hvar það byrjaði. Í Matteusarguðspjalli 16:18, Jesús sagði hann myndi byggja kirkju 
sína "á þessum kletti" (sem þýðir sig, Postulasagan 4: 10-11; 1. Korintubréf 10: 4) 
og myndi senda heilagan anda (Jóhannes 16: 7; sbr John 14:26). Hvenær var þessi 
að byrja? 

Það byrjaði fimmtíu dögum eftir að hann var reistur upp. 

Kristin kirkja hófst á hvítasunnudag c. 31 AD, sem er þegar heilagur andi var 
sendur. Takið eftirfarandi frá öðrum kapítula Postulasögunni um hvernig kirkjan 
Guðs byrjaði: 

Þegar hvítasunnudag kom, voru þeir allir saman á einum stað ... 4 Og þeir 
fylltust allir heilögum anda og tóku að tala öðrum tungum, eins og andinn 
gaf þeim að mæla. (Postulasagan 2: 1,4) 

En Pétur fram og þeir ellefu, hóf upp raust sína og sagði við þá:  

"Menn Júdeu og allt, sem búa í Jerúsalem, láta þetta vera þekkt til þín, og 
hlýða orðum mínum ... 22" Ísraelsmenn, heyrið þessi orð: Jesús frá Nasaret 
var maður staðfest af Guði til sannaði yður með kraftaverkum, undrum og 
merki sem Guð gerði í gegnum hann mitt á meðal yðar, eins og þér sjálfir 
vitið - 23 hann, samþykkt með ákveðinn tilgang og vísendum Guðs, hefur þú 
tekið eftir Lawless höndum, hafa krossfest, og líflátinn; 24 sem Guð reisti 
hann upp, hafa leyst úr nauðum dauðans, vegna þess að það var ekki hægt 
að hann ætti að vera haldið honum ... 

"Þess vegna skulum öll Ísraels ætt vita Sannlega sem Guð hefur gert þetta 
Jesús, sem þú krossfestur, bæði að Drottni og Kristi." 



Þegar þeir heyrðu þetta, var sem skera til hjartans, og sögðu við Pétur og 
hina postulana: "Bræður, hvað eigum við að gera?" 

Þá sagði Pétur við þá, 
"Gjörið iðrun og látið hver og einn að skírast í nafni Jesú Krists til 
fyrirgefningar synda;. Og þú skalt fá að gjöf Heilags Anda 39 Fyrir yður 
er ætlað fyrirheitið, börnum yðar og öllum þeim, sem eru álengdar, 
eins og margir eins og Drottinn Guð vor kallar til sín. " 

Og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann og áminnti þá og sagði: 41 En 
þeir sem gjarnan fengið orð hans voru skírðir "frelsast frá þessari 
rangsnúna kynslóð."; og þann dag um þrjú þúsund sálir bættust við 
þá. 42 Og þeir héldu áfram staðfastlega í kenningu postulanna og 
samfélagið, í brotning brauðsins og í bænum ... 47 lofa Guð og höfðu 
vinsældir af öllum. En Drottinn bætti við kirkjuna daglega þá er 
frelsast létu. (Postulasagan 2:14, 22-24, 36-42, 47) 

Guð var að bæta við kirkju daglega. Tilkynning þeim í henni voru að iðrast og láta 
skírast. Svona, aðeins þeir sem gætu gert bæði bættust við sanna kristna 
kirkju. Takið eftir að hinir trúuðu áfram í kenningu postulanna. Þessar 
vísbendingar geta hjálpað þér að skilja muninn á sönnu kirkju og þeir sem 
eingöngu segjast vera kirkja Krists. 
 
Hvað er kirkjan? 

 
The New Testament Orðið sem þýtt er sem "kirkja" kemur frá gríska orðinu 
umrituðu sem "ekklesia" sem þýðir Biblían kennir einnig að kirkjan stendur líkama 
Krists "sem kallast út samkoma.": 

Og hann er höfuð líkamans, kirkjunnar, hann sem er upphafið, 
frumburðurinn frá hinum dauðu, að í öllum hlutum sem hann kann að hafa 
yfirburði. (Kól 1:18) 

... Kristur, fyrir sakir líkama hans, sem er kirkjan (Kól 1:24)  

Svo, í leit okkar að sönnu kirkju, við erum að leita að líkama tryggu áhangendur 
sem hafa haldið áfram með trú og kenningar Jesú og upprunalegu postulum 
hans. Kirkjan er "andleg hús" (1 Pét 2: 5), og er ekki takmörkuð við eina uppröðun 
eða fyrirtæki í gegnum söguna. 
 
Hvað er sannkristinn? 

 



A sönn Christian er sá sem hefur tekið kalla til Jesú, rétt iðraðist, verið skírðir, og í 
raun fékk Guðs heilagan anda (Postulasagan 2:38). Auðvitað, margir sem eru ekki 
sannkristnir menn halda því fram að. 

Tilkynning einnig að Páll postuli skrifaði að Christian hefur andi Guðs býr í þeim og 
að þeir muni leiða aðra tegund af lífi en þeir sem gera það ekki:  

En þú ert ekki holdsins menn, heldur andans menn, ef örugglega býr andi 
Guðs í yður. Nú ef einhver hefur ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. 10 En ef 
Kristur er í yður, þá er líkaminn að sönnu dauður vegna syndarinnar, en 
andinn veitir líf vegna 11 réttlætisins. Ef andi hans, sem vakti Jesú frá 
dauðum, býr í yður, hann, sem vakti Krist frá dauðum, einnig gjöra dauðlega 
líkami yðar lifandi með anda sínum, sem í yður býr.  

Því, bræður, erum vér skuld - ekki við holdið að lifa að hætti holdsins 13 Því 
að ef þú býrð að hætti holdsins þú munt deyja;. en ef af andanum þú deyða 
gjörðir líkamans, munuð þér lifa. 14 Því eins og margir eins og leiðast af anda 
Guðs, þessir eru synir Guðs. (Rómverjabréfið 8: 9-14) 

Þeir sem í raun ekki hafa anda Guðs eru ekki hans.  

Kristnir menn eru að elska og sýna ást, en ekki sást af heiminum: 

Hrein og flekklaus guðrækni trú fyrir Guði og föður er þetta, að vitja 
munaðarlausra og ekkna í neyð sinni, og varðveita sjálfan sig óflekkaðan af 
heiminum. (Jakobsbréfið 1:27) 

Pétur postuli skrifaði: 

Þú því, elskaðir, fyrst þú veist þetta fyrirfram, varast svo þú fellur líka frá 
staðfestu yðar, sem leiddi dragast með af villu hins óguðlega, 18 en vaxa í 
náð og þekkingu Drottins vors og frelsara Jesú Krists. Honum sé dýrðin nú 
og að eilífu. Amen. (2. Pétursbréf 3: 17-18) 

Breyta lífi manns með andlegum vexti er mikilvægur hluti af því að vera alvöru 
kristinn. Einnig, sannkristnir menn átta sig á því að sanna trú hefur verið "talað 
gegn alls staðar" (Post 28:22), hafa leiðtogar hennar verið háð denouncement frá 
öðrum trúarlegum 'yfirvöld "vegna kenningum þeirra og menntun (Postulasagan 
4: 1-21; 6: 9-14), og að kaupmáttur kristnir sjálfir verða háð ofsóknum (John 
15:20). 
Seint Kirkja Guðs trúboða Dibar Apartian skrifaði:  

 
Það þarf hugrekki til að vera sannkristinn! 

 



Spámenn gamla voru menn hugrekki. Þegar Guð sagði Jósúa að hefja 
baráttu til að ganga inn í fyrirheitna landið, hann bauð, "Verið hughraustir 
og öruggir" (Josh 1: 6.). . 
Postularnir voru einnig menn hugrekki, sérstaklega eftir að þeir fengu 
heilagan anda Guðs. Það var ekki auðvelt fyrir þá að prédika 
fagnaðarerindið amidst samfellt ógnir og ofsóknir. Þeir þurftu að velja á 
milli að hlýða Guði og hlýða manni - milli inn á stóra hliðið og þröngt 
einn. Þeim var sagt af yfirvöldum, "Við stranglega greiða þér ekki að kenna í 
þessu nafni, en hér þú hefur fyllt Jerúsalem með kenningu yðar og þú ætlar 
að koma með blóði þessa manns yfir oss" (Post 5:28, RSV). Svarið Pétur og 
hinir postularnir gáfu var einn af trú og hugrekki: "Framar ber að hlýða Guði 
en mönnum" (vers 29). 
Gera þér grein fyrir að einn góðan veðurdag þú gætir þurft að gefa sama 
svar við þeim sem ofsækja yður? 

Hebreabréfið 11 er almennt þekktur sem trú kafla. Og tala um trú og það 
gerir. Allt fólkið sem þar er getið lifað af trú, en það þarf mikið 
hugrekki.(Good News, janúar 1981) 

Hið sanna kristna kirkja hefur verið frá hvítasunnudag í Postulasögunni 2, eins og 
Jesús sagði að það væri (Matteus 16:18; Opinberunarbókin 2 & 3). 

Enn, einfaldlega að finna sanna kristna kirkju er ekki nóg. Maður þarf líka að 
persónulega vera sannkristinn: 

En vera gjörendur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, blekkja 
ykkur. (James 1:22) 

En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast 
yður. (Matteus 6:33) 

Sannkristnir menn hafa anda Guðs, æfa ást, eru hugrökk og lengi fyrir ríki 
Guðs. Hið sanna kristna kirkja heldur áfram að kenna það og aðra þætti í 
upprunalegu trúar (Jude 3). 

 
2. merki Að bera kennsl á sönnu kirkju 

 
Nú þegar við höfum séð að sanna kirkja verður að halda áfram, og halda 
upprunalegu trú, munum við nú líta á sumir sérstakur merki, vísbendingar, og 
kenningum sem hjálpa að bera kennsl á sanna kirkju. 

 
Helgaðir í sannleikanum-Orði Guðs 

 



Jesús sagði til marks um að setja í sundur sannkristnum mönnum var að þeir voru 
helgaðir í sannleikanum: 

Þeir eru ekki af heiminum, eins og ég er ekki af heiminum. 17 Helga þá 
sannleika þínum. Þitt orð er sannleikur. 18 Eins og þú sendir mig í heiminn, 
einnig ég hef sent þá í heiminn. 19 Og fyrir Ég helga mig, að þeir séu einnig 
helgaðir í sannleikanum. (Jóhannes 17: 16-19) 

A raunverulegur lykill til greina hið sanna kristna kirkju frá mörgum af counterfeits 
er hvernig framið kirkjan er sannarlega að orði Guðs. Flestir sem játa Krist eru hluti 
af kirkjum sem fá sum eða mikið af kenningu þeirra frá heiðnum og öðrum aðilum 
sem eru í bága við orði Guðs. Human-hugsað trúarbrögð með fölskum auðmýkt 
eru ekki af alvöru andlega gildi (Kól 2:23). 

Þó að sumir kjósa að treysta tilfinningum sínum til að ákvarða viðeigandi kirkju, 
orð Guðs setur mismunandi staðall-Guðs: 

Treystu Drottni af öllu hjarta þínu, og reiddu þig ekki á eigið hyggjuvit;. 6 á 
öllum vegum þínum viðurkenna honum, og hann mun leiðbeina ykkur 7Ekki 
vera vitur í eigin augum; Óttast Drottin og forðast illt. (Orðskviðirnir 3: 5-7) 

Sá sem er af hrokafullt hjarta vekur deilur, en sá sem treystir Drottni verður 
dafnað. 26 Sá sem treystir eigin hyggjuviti, er heimskingi, en sá sem gengur 
skynsamlega verður afhent. (Orðskviðirnir 28: 25-26) 

Það er sannleikurinn frá orði Guðs sem getur gert menn andlega heill (2 Timothy 
3: 16-17). 
Takið einnig eftirfarandi: 

Því að orð Drottins er rétt, og öll verk hans eru í trúfesti. (Sálmarnir 33: 4) 

"Því að ég, Drottinn, elska réttlæti ... Ég geld þeim laun þeirra með trúfesti 
og gjöri við þá eilífan sáttmála. (Jesaja 61: 8) 

Verk Guðs er gert í sannleika, og kirkjan leiðandi að vinna undir Krists verður að 
gera það í sannleika. 
Ráðherrar Guðs eru skilið af "orði sannleikans" (sbr 2 Kor 6: 4-7), ekki til að halda 
að hefðir manna sem stangast á við ritningin (sbr Markúsarguðspjall 7: 6-8; Matt 
15: 3-9 ). The raunverulega trúi kristin kirkja setur Guðs orð ofan hefðir fyrir 
kenningu. 
Sem gerði Pétur og hina postulana, leiðtogar trúr kirkju verður að vera fús til að 
boða sannleikann, jafnvel þegar það er óvinsælt með stjórnvöldum eða 
trúarlegum yfirvöldum (Postulasagan 5: 27-32). 
 
Hvað er Biblical Heiti kirkjunnar? 

 



A vísbending um sanna kristna kirkja er nafn. 

Ríkjandi Biblíunni nafn sönnu kirkju í Nýja testamentinu er venjulega þýtt sem 
"kirkju Guðs" (Post 20:28; 1 Korintubréf 1: 2; 10:32; 11: 16,22; 15: 9; 2 Corinthians 
1 : 1; Galatabréfið 1:13; 1 Þessaloníkubréf 2:14; 2 Þessaloníkubréf 1: 4; 1 Timothy 
3: 5,15). 
Þótt sumir hafa bent á að "Kaþólska kirkjan" var upprunalega nafn, ætti það að 
vera tekið fram að í fyrsta skipti sem hugtakið "kaþólska kirkjan" er talin hafa verið 
notuð var ekki að vísa til Rómar. Það var notað í bréfi með Ignatíusar frá Antíokkíu 
til kirkju Guðs í Smyrna. Hann ávarpaði sérstaklega það "tilkirkju Guðs ...: kirkjunni 
sem er í Smyrna, í Asíu" (Ignatius 'bréfi til Smyrnaeans, c 120 AD.). Hópar 
eins Endurmenntun kirkju Guðs (CCOG) eru afkomendur kirkju Guðs í Smyrna. Og 
ólíkt Greco-Roman kirkjum, halda við að sömu kenningar sem tengjast páskar, 
Sabbath, öld, Guðdómsins, o.fl. sem snemma leiðtogar hennar átti.  

Í gegnum Christian sögu, hin sanna kirkja hefur venjulega notað útgáfu af tjáningu 
"Kirkja Guðs" (eða "söfnuðir Krists," sbr Rómverjabréfið 16:16) þó oft með öðru 
orði við hana (sbr 1 Korintubréf 1: 2; 1 Tím 3:15). En andi Guðs, ekki nafn, er hinir 
sönnu viðmið (1. Pétursbréf 2: 5). 

Því, bara með rétt nafn er ekki endilega sönnun. Enn hafa ekki rétt nafn myndi 
hafa tilhneigingu til að vera brottrekstrarvillur þáttur:  

Ég þekki verkin þín. Sjá, ég hefi fyrir yður dyr standa opnar, og enginn getur 
lokað; því að þú hefur lítinn mátt, hefur varðveitt orð mitt, og ekki afneitað 
mitt nafn 9 Reyndar mun ég gera þeim af samkundu Satans, er segja sjálfa 
sig vera Gyðinga en eru það ekki, heldur ljúga -. reyndar ég mun gera þá 
koma og tilbiðja fyrir fætur þér og að vita að ég hef elskað 
yður. (Opinberunarbókin 3: 8-9) 

Jesús sagði satt kristin kirkja ekki neitað nafn hans, er byggt upp af 'andlegum' 
Gyðinga, hefur lítinn mátt, og heldur Krist orð. En eftir að Jesús var líka ljóst að 
sumir sem segjast vera trúr myndi ekki vera. 

 
Hvers vegna Name "Continuing Kirkja Guðs"? 

 
Sumir kirkjur heimsins hafa uppgötvað kenningunni benda á sannleika um 
biblíulega nafn fyrir kirkjuna. Sumir hafa samþykkt að minnsta kosti hluta af þessu 
nafni, og kalla sig "Kirkja Guðs." 

Hins vegar er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að nafn er ætlast til að flytja 
merkingu. Og ef ýmsir "kirkjur Guðs" af þessum heimi eru ekki að viðurkenna Guð 
sem stjórnanda sinn, eru ekki alveg háð honum eða orð hans, eru ekki að hlýða 



honum, og hafa ekki margir af öðrum helstu sannanir í þessu booklet- þá , jafnvel 
þótt mann nafnið nýtt í Ritningunni, þeir eru ekki hluti af sönnu kirkju Guðs.  

Þetta er í samræmi við viðvaranir í Biblíunni sem kallar slíkt fólk lygarar sem eru 
hluti af "samkundu Satans" (Op 3:10) auk þeirra um rangar ráðherrar sem virðast 
umbreyta sér í "ráðherra réttlætisins" (2 Kor 11: 14-15). 
Það að segja, vegna þess að fjöldi veraldlegum stofnunum leggja kröfu að nafni 
hinnar sönnu kirkju - rétt eins milljóna "trúaðra" kristnir hafa óviðeigandi lagður 
kröfu til í nafni Jesú Krists (Mt 7: 21-23) -Þegar langaði til að koma þessu áfanga 
hinnar sönnu kirkju Guðs, í þeim tilgangi að stunda viðskipti Guðs á þessari jörð, 
við vorum ekki að fella það sem, einfaldlega, "Kirkja Guðs." eins og það var ekki í 
boði, auk þess að sýna tengsl okkar við kirkjuna frá upphafi (Postulasagan 2), valdi 
við hugtakið "Continuing Kirkja Guðs." 

 
Innihald ákaft á sannri trú 
 
Afar mikilvægt tákn er að sanna kristna kirkja hefur upprunalega trú sem var 
afhent postulunum. 
Takið vandamál sem postula Jude finnast og hvað hann sagði trúfastir kristnir að 
gera um það: 

Þér elskaðir, en ég var mjög dugleg að skrifa til þín um sameiginlega 
hjálpræði okkar, fann ég það nauðsynlegt að skrifa þér áminna þig til 
contend ákaft fyrir trú sem var eitt skipti fyrir öll verið í hendur heilögu.  4 Því 
ákveðnum mönnum hafa stiklar í óséður , sem fyrir löngu var merkt út fyrir 
þessi dómur, miskunnarlausri menn, sem snúa náð Guðs vors til 
saurlifnaðar og afneita eina Drottinn Guð og Drottni Jesú Kristi. (Jude 3-4) 

Jude sagt um tvo hópa. Þeir sem myndu contend fyrir upprunalegu trú sem var 
eitt skipti fyrir öll verið í hendur heilögu, og þeir sem voru að reyna að breyta því 
óviðeigandi. Hið sanna kristna kirkja hefur afhent trú. A trú sem er til að halda 
áfram, enn flestir sem játa Krist á 21. öld í raun ekki vita hvað upprunalega kristnir í 
raun trúði og æfði (sjá einnig frjáls bækling okkar, áframhaldandi Saga af Kirkjan 
Guðs). 
Það er heilög trú, halda elsku Guðs, og leita í átt miskunn hans: 

En þú elskaðir, byggja sjálfa sig upp í yðar helgustu trú ykkar, biðja í 
heilögum anda, 21 Varðveitið sjálfa yður í kærleika Guðs, leita miskunn 
Drottins vors Jesú Krists til eilífs lífs. (Jude 20-21) 

Biblían sýnir að sannur ráðherrar eru að boða orðið og þola, ekki breyta, satt 
Biblíunni kenningar: 



Prédika þú orðið! Vertu tilbúin í tíma og ótíma. Sannfæra, ávíta, áminn með 
öllu langlyndi og 3. kennslu Fyrir þann tíma mun koma þegar þeir vilja ekki 
þola hljóð kenningar, en í samræmi við eigin óskir þeirra, vegna þess að þeir 
hafa kitlar eyrun, munu þeir hrúga upp fyrir sig kennara; 4. Og þeir munu 
snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum, og að snúið til hliðar 
til 5 ævintýrum. En þú vera vakandi í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, uppfylla 
þjónustu þína. (2. Tímóteusarbréf 4: 2-5) 

Sumir af grundvallar kenningum í kristna kirkju er að finna í Hebreabréfinu 6: 1-
3. Þeir kenningar þ.mt iðrun, skírn, handayfirlagningu, fara á gagnvart fullkomnun, 
upprisu dauðra og eilífan dóm voru kennd af postulunum og frumkristnu 
meginatriðum eins og þeir eru nú kennd við Endurmenntun kirkju Guðs. 
Taka eitthvað sem Jesús kenndi um Philadelphia hluta kirkjunnar:  

... Til ... kirkjunnar í Philadelphia ... 8 ... þú hefur lítinn mátt, hefur varðveitt 
orð mitt, og ekki afneitað nafn mitt ... 11 Sjá, ég kem fljótt! Haltu fast því sem 
þú hefur, til þess að enginn taki kórónu þína. (Opinberunarbókin 3: 7,8,11) 

Jesús kennir að maður ætti að halda að sannleika Biblíunnar og ekki leyfa sér að 
vera afvegaleiða af öðrum sem hafa ekki sömu skuldbindingu um að orð Guðs.  Hin 
sanna kirkja Guðs er að halda fast við sannleika Biblíunnar, ekki taka kirkjuráð sem 
fara gegn sannri trú, né hugfallast frá því að gera verkið vegna menn. Í 21. öld, er 
það leifar af Philadelphia hluta sannkristna kirkju sem gerir þetta besta (sjá kafla 4 
fyrir einhverjar upplýsingar). 
Taka eitthvað af Jóhannesi postula: 

Það sem var frá upphafi, það sem vér höfum heyrt, það sem vér höfum séð 
með augum vorum, það sem vér horfðum á og hendur vorar þreifuðu á, um 
það er orð lífsins - 2 Og lífið var opinberað, og vér höfum séð, og bera vitni, 
og kunngjöra yður það eilíft líf, sem var hjá föðurnum og var opinberað oss -
 3 það sem vér höfum séð og heyrt, sem við boðum yður, að þér líka haft 
samfélag við oss; Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans 4 Jesús 
Krist. Og þetta sem við skrifum til þín að fögnuður yðar verði fullkominn.  (1 
John 1: 1-4) 

Takið eftir að John sagði hann kenndi það sem hann lærði frá 
upphafi. Sannleikurinn var ekki að breyta. 
Jóhannes postuli kenndi að fara, til að halda áfram, í kenningu Krists: 

Sá brýtur og ekki stöðugur í kenningu Krists hefur ekki Guð. Sá sem er 
stöðugur í kenningu Krists, hefur bæði föðurinn og soninn. (2 John 9) 

Einn er stöðugur í þeirri kenningu með því að breyta því með kenningum sem 
stangast Biblíuna. 



Jóhannes postuli greint einnig um muninn á milli trúuðu og þá sem sögðust vera 
trúr: 

Börnin mín, það er hin síðasta stund; og eins og þú hefur heyrt að 
andkristur kemur, og nú eru líka margir andkristar komnir fram, sem við 
vitum að það er hin síðasta stund 19 Þeir komu úr vorum hópi, en heyrðu oss 
ekki til. Ef þeir hefðu heyrt oss til, þá hefðu þeir áfram verið með oss; en 
þeir fóru út að þeir gætu gert augljóst, að enginn þeirra voru af okkur. (1 
John 2: 18-19) 

Takið eftir að Jóhannes postuli ritaði að þeir sem voru trúfastir hefði fylgt 
kenningum hans og venjur, en þeir sem voru andkristar myndi ekki halda áfram í 
þeim starfsháttum. 
Þó að það eru margar venjur upprunalegu kristni sem hafa verið misst af grísk-
Rómverja, kannski það ætti að vera interjected hér að eitt af elstu skrásettum 
breytingar frá venjur og kenningar postula John hefur að gera með dagsetningu og 
helgihaldi páska . Þetta var breyting sem ýmsir Greco-Roman kirkjur kynnt 
snemma 2 ND aldar og það olli deilum (Eusebius 'Kirkjan History, Book V, kaflar 23-
24). 
Þeir neituðu að halda páska á 14. th Nisan sem Jesú, postula John, og ýmsum 
öðrum trúföstum kirkjuleiðtoga sögulega gerði (megnið af þeim sem 
neitaði14. kveikt á sunnudegi). Með því snemma 2 ND aldar, Kirkja Guðs biskup 
Polycarp af Smyrna þeirri niðurstöðu að "margir" haft "rangar kenningar" og hann 
getur til trúar þeirra sem hégóma / einskis 
virði (Bréf Polycarp til safnaðarins í Filippí). 

Með því snemma 3 rd aldar, margir af grísk-Rómverja þróast í það Kirkja Guðs 
biskup Serapion frá Antíokkíu sem vísað er til sem "liggjandi sambandsmenn" 
(Serapion er bréfi til Caricus og Ponticus). 
Þótt Greco-Roman kirkjur halda bæði Polycarp og Serapion eins og þeirra eigin (og 
Serapion greinilega var tekist í Antioch með ótrúmennsku Greco-Roman leiðtoga), 
raunin er sú að þeir (og þeir sem þeir dyggilega í tengslum við ecclesiastically) hélt 
til kirkju Guðs, og ekki Greco-Roman kenningar. 

En það voru margar aðrar breytingar eftir svikarana kirkjur, fræðimenn almennt 
sammála um að Jóhannes postuli hélt páska á 14 th. Því þetta kenning er leið til að 
auðveldlega segja þeim sem hlustuðu á ritningunum, frá þeim sem mistókst að 
halda áfram í venjur Jóhannesar postula og þá sem eru með honum.  The breytt 
páskar dagsetningu til sunnudags varð almennt dómur þegar heiðingi keisari 
Constantine neyddist síðar málið. Constantine var ekki alvöru kristinn. Jafnvel 
þegar hann hafði ekki verið skírðir hvaða professed kristinnar trúar, segir hann sér 



lay biskup og neyddi Sunnudagur páska málið að vera lokið í ráði Níkeu árið 325 
e.Kr. Þegar Konstantín dó var hann grafinn í sól-guð tegund gröf . Þeir sem vildu 
vera trúr Biblíunni æfa myndi ekki hlusta á hann eða úrskurði ráðsins síns.  Hann 
hafði einnig margir myrt eftir Níkeu. 

Í gegnum sögu hafa verið tveir helstu hópar, einn sem haldin upprunalega trú, en 
hinn helsta sá sem krafa til, en gerði það ekki. 
Hvað um "postullega röð '? Nálægt upphafi 3 Rd öld, þá Roman-styðja Tertúllíanus 
skrifaði í tveimur hópum (Smyrnaeans og Romans) sem haldið tengsl við 
postulana (Tertúllíanus er Liber de praescriptione haereticorum. 32. kafla), en 
aðeins einn þeirra var og hefur verið trúr og hin var ekki. Einn hópur krafa röð frá 
Róm, og hinn, sem krafist henni frá Smyrna (í gegnum postula John að Polycarp til 
Thraseas, osfrv). 
Eins og langt eins postullega röð fer, getur það verið mikilvægt að gera sér grein 
fyrir að það er ekkert kennsla í Biblíunni um sanna kirkja hafa College of Cardinals 
né Pontifex Maximus. Báðir þeirra eru leifar af heiðni. Samkvæmt The Catholic 
Encyclopedia, titillinn Pontifex Maximus var ekki samþykkt af rómverskum biskupa 
fyrr en seint 4 aldar, en College of Cardinals ekki opinberlega mynda fyrr en 
11. öld. Hvað Róm er nú að velja efsta leiðtogi hennar einfaldlega var ekki hluti af 
upprunalegu trú. 
Þótt Biblían sýnir að Guð er hafa tilhneigingu til að vinna í gegnum efstu manna 
leiðtogi, þessi leiðtogi er sá sem hefur verið smurt með olíu (2 Kor 1:21; 1 Timothy 
4:14; 05:22; 2 Timothy 1: 6) og sem sýnir ávexti sem sýna að forysta (Matteus 7: 
15-20; 1. Tímóteusarbréf 3: 1-7). Kannski það ætti að geta að það er aðeins hin 
sanna kirkja Guðs, sem getur sannað í gegnum fyrstu samtímalegum færslur sem 
það hafði bein röð frá upphaflegu postulanna. Jafnvel Jerome fram að Jóhannes 
postuli vígður Polycarp af Smyrna (Jerome er De Viris Illustribus. 17 kafli). Greco-
Rómverjar hafa tilhneigingu til að treysta á seint 'goðsögnum "fyrir kröfur þeirra 
um Pétur og misvísandi skýrslur þeirra um Linus og Clement, auk hafa breyst 
kenningar. Margir fleiri upplýsingar um postullegu röð og viðhorfum upprunalegu 
kirkju eru í frjálsa bæklingnum okkar, áframhaldandi Saga kirkjunnar Guðs. 

 
Kirkja Guðs Vissi Biblíuna frá þeim tíma postula John 

Hvaða Christian leiðtogi þekkti alla bækur Biblíunnar frá því að síðasta bókin í Nýja 
testamentið var skrifað? 

Jæja, það væri rökrétt að Jóhannes postuli. Ekki aðeins er hann taldi hafa verið 
síðasta upprunalegu postulum að deyja, einnig er hann talinn hafa skrifað síðustu 



nokkrar bækur Biblíunnar, þar á meðal bók Opinberunarbókinni 
(Opinberunarbókin 1: 9-19). 

Þó upprunalega postularnir voru enn á lífi þeir gætu veitt upplýsingar sem kristnir 
þarf að vita persónulega og skriflega. En eftir að ætlunin (sbr Jesaja 8:16) var að 
Biblían myndi enda upp tilvera nóg fyrir menn að vera andlega heill:  

Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, 
til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, 17 til þess að guðsmaðurinn kann að 
vera heill, rækilega gjör til sérhvers góðs verks. (2 Timothy 3: 16-17) 

Myndi ekki kristin kirkja sem sannarlega byggir kenningar sínar á Biblíunni vita þá 
frá fyrsta mögulega tíma (sbr Jes 8:16)? Eða myndi það taka aldir humanly-boðað 
kirkjuþingum að ræða málið sem grísk-rómversku kirkjurnar hafa gert? 

Söguleg Sönnun og Issues 

Það er forn skjal þekktur sem Harris Fragments sem segir að Jóhannes postuli 
staðist "Canons" til lærisveinn heitir Polycarp hans (einnig þekkt sem Polycarp 
Smyrna). Polycarp var ekki Gyðingur (nafn hans er gríska), og sennilega var 
áhrifamesta Grikkjum í hinni sönnu kirkju Guðs á annarri öld. Hann var líklega 
áhrifamesti sannkristinn leiðtogi frá 135 AD (þegar Jerúsalem missti Júdas, síðast 
Jewish Bishop / Pastor hennar) til dauðadags nokkrum áratugum síðar.  

Bréf Polycarp er Filippímönnum vitna eða vísað til allra 27 bækur Nýja 
testamentisins (Letter Polycarp er Filippímönnum með Nýja testamentinu 
Biblíunnar skýringum. Trinity Journal Apologetics, júní 2008). Í bréfi til Onesímus, 
Melito af Sardes (a eftirmaður Polycarp) bróður hans beint og óbeint listi yfir 39 
bækur Gamla testamentisins sem við í áframhaldandi kirkju Guðs enn nota. Og 
listinn Melito fela ekki í sér eitthvað af svokölluðum deuterocanonical bækur að 
Roman og Eastern Orthodox kaþólskum kirkjum nú.  

Það er einnig Arabic skjal sem í raun segir að trúfastir kristnir menn í Jerúsalem í 
upphafi 2. aldar hafði öllum eða hluta af Nýja testamentinu, en að minna trúfastir 
Roman-styðja prófessorar Krists það gerði ekki og að þeir treysta á ekki -inspired 
bók (Pines S. gyðinga Kristnir af fyrstu öldum kristninnar samkvæmt nýrri 
Source, 1966). 

Kirkja Guðs frá þeim tíma postula John í Patmos (Opinberunarbókin 1: 9) Litlu-Asíu 
(seint fyrstu öld) í gegnum til Polycarp Smyrna (annar öld) hafði allt helgirit 
sem. Enn, Greco-Roman kirkjur rætt bækur um aldir, og oft fylgir ekki eru 



frumgerðir sjálfur í Nýja testamentinu sínu. Það var aðeins eftir samráði við þá í 
Litlu-Asíu og Jerúsalem (þ.mt sum í kirkju Guðs) að Greco-Rómverjar voru loks fær 
um að koma upp með the réttur Nýja testamentinu Canon. 

Myndi ekki satt kristin kirkja vita allt Canon frá elstu upphafi þess? 

The gera breytingar á mótmælendur, sem komu í gegnum Róm, ekki ganga 
Canons sínum til 16 öld, sem er líka þegar þeir byrjuðu, eins og þeir höfðu reitt sig á 
ýmsum rómverskum listum áður. Né hafði kirkjan í Róm ganga fullkomlega Canon 
sína þar til ráðið 16 th öld Trent. Þeir bækur samþykkt í kirkjuþinginu í Trent með 
bækur Gamla testamentisins sem snemma leiðtogar þeirra, svo sem Jerome 
(læknir á kirkju þeirra), taldi ekki að vera satt ritning. Hvorki gera núverandi 
mótmælendur né þau okkar í hinni sönnu kirkju Guðs taka þá sem ritning.  

Fyrir frekari upplýsingar, Biblían Fréttir Prophecy tímarit frá Endurmenntun kirkju 
Guðs út tvær skjalfest greinar í 2013 skýra frekari upplýsingar um canonization 
ritningunum. Þeir tímarit má finna á www.ccog.org vef, 
undir Bókmenntaverðlauna flipann hnappinn. 

satt Kirkjan veit sannleikann um Guðdómsins 

Hið sanna kristna kirkja hefur alltaf trúað á föður, sonar og heilags 
anda. Frumkristnu skilið að Biblían kennir föður (td Jóh 6:27; Kól 2: 2) og Son (td 
Jóh 20: 28-29; Kól 2: 2) voru guðlegar verur (Kól 2: 9) og að heilagur andinn var 
kraftur Guðs sem kemur frá föðurnum (td Matthew 10:20) og sonarins 
(Filippíbréfið 1:19). 

Í 381 AD, Greco-Rómverjar samþykkt opinberlega aðra mynd af Guðdómsins 
(Rómverjabréfið 1:20; Kól 2: 9) um séreinkenni andans. Þótt sumir Greco-
Rómverjar trúðu á "séreinkenni" andans áður, að meirihluti amk þeim "á 
Austurlandi," samkvæmt The Catholic Encyclopedia, hafði ekki samþykkt að né 
þrenningar, jafnvel nokkrum áratugum fyrr. Þetta var kennisetninga breyting að 
mikill meirihluti Greco-Rómverjabréfið samþykkt.Þrenningarkenninguna var einnig 
fullnægja með Imperial úrskurður frá ofsækja keisara Theodosius (sem í raun 
einnig fastráðin í þá endurskoðaða Greco-Roman trú eins trú Rómaveldis). 

satt Kirkjan kennir ekki Lögleysa-það styður lögmáli Guðs 

Í Gamla testamentinu, var það skrifað að lögum Guðs væri merki milli hans og 
hinna trúuðu (Mósebók 6: 1-8). Þó að sumir mótmælenda leiðtogar kenna að 



boðorðin tíu voru gerðar upp með, þetta var ekki staða Jesú, postula hans, né 
frumkristnu. 

Jesús varaði við því að "illgresið" (illgresi) yrði plantað meðal bræðranna af 
óvinum (Matt 13: 37-40). Jesús kenndi að ótrúmennsku myndi æfa "lögleysa" 
(Matteus 13:41), en síðar að útrýma (Matteus 13:42). Takið eftir eitthvað annað 
sem Jesús kenndi: 

"Ekki allir sem við mig segir:, Herra, herra, 'ganga inn í himnaríki, en sá sem 
gjörir vilja föður míns á himnum. 22 Margir munu segja við mig á þeim degi: 
Herra, herra, höfum vér ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu 
nafni og gjört mörg kraftaverk í þínu nafni '23 og þá mun ég lýsa því yfir að 
þeim, "aldrei þekkti ég yður;?! víkja frá mér, illgjörðamenn" (Matteus 7: 21-
23) 

Jesús greinilega kennir að margir myndu kalla hann "herra" og jafnvel segjast hafa 
gert kraftaverk í hans nafni, en að hann myndi segja þeim sem gerði það, en 
stunduð "lögleysa" að víkja. Þannig nákvæmar spádómar og illi særingar, af sjálfu 
sér, eru ekki merki að einblína á eins og non-Trúir hópar hafa stundum þá. 

Páll postuli greint frá því að "leyndardómur lögleysa" hafði þegar hafið á degi 
sínum (2Þ 2: 7) og að fólk ætti ekki að vera blekkt "með marklausum orðum" að fá 
þá til að óhlýðnast (Efesusbréfið 5: 6). Að "leyndardómur" er fram af Greco-
Rómverjabréfið þegar það kemur að mörgum þætti lögmál Guðs (þeir ástæðu 
kringum þá). 

Hin sanna kirkja Guðs styður lögmál Guðs (1. Jóhannesarbréf 5: 1-3). Það kennir 
að Guð sett í gang lögum, að ef hlýddi, myndi koma mannkynið mikið gott, þar á 
meðal mikla vellíðan og afkastamikill fullu lífi. 

Hin sanna kirkja Guðs boðar að Guðs lögum er ekki gert í burtu, en hefur verið 
"upphafinn" og gerði "sæmilega" (Jesaja 42:21) og stækkað frá Jesú Kristi 
(Matteus 5: 17-48). 

Hin sanna kirkja Guðs kennir hvað Biblían kennir: 

Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. (Sálmarnir 119: 105) 

Tunga mín skal mæra orð þitt, því að öll boðorð þín eru réttlæti. (Sálmarnir 
119: 172) 



Hið sanna kirkja kennir Tíu boðorð lögmál Guðs er ein stærsta gjöf hans til 
mannkyns og að boðorð hans eru réttlæti. Halda þeim endurspeglar ást. "Nú er 
tilgangur boðorðinu ást" (1. Tímóteusarbréf 1: 5). 

Þó sumir af the Greco-Roman kirkjum segjast trúa því, með samþykki þeirra 
hernaðar- "kristni" og öðrum Lawless kenningar, þeir hafa, eins og faríseum 
forðum (Matteus 15: 3-9), rökstuddar kringum lögmáli Guðs til árita venjur og 
hefðir sem eru í bága við það. 

Jóhannes skírari (Lúk 3:14) og Jesús (Jóh 18:36) kenndi gegn hernaðar- þátttöku í 
þessum aldri. Allir alvöru fræðimenn gera sér grein fyrir að fyrstu menn myndu 
ekki taka þátt í holdlegt hernaði. Kirkja Guðs leiðtoga ss Melito af Sardes skrifaði 
gegn henni, en Theophilus frá Antíokkíu skrifaði gegn kristnu jafnvel horfa ofbeldi 
íþróttir. The Continuing Kirkja Guðs kennir enn gegn hernaðar- þátttöku og horfa 
viljandi ofbeldi íþróttir á þessum aldri. 

Jafnvel þótt herinn þátttaka var dæmdur eins seint og 3 Rd öld eftir Roman Bishop 
og saint Hippolytus, innan öld dauða hans, Greco-Roman kirkjur breytt á þessum 
tímapunkti. Þeir fóru síðar svo langt að bjóða "fyrirgefningu syndanna" undir 
boðum páfa Urban II í 1095 AD til þeirra sem myndu berjast í ófriði trúarlegum 
krossferðunum. 

Jesús sagði, "Guð er andi, og þeir, sem tilbiðja hann, eiga að tilbiðja í anda og 
sannleika" (Jóh 4:24). Samt Greco-Rómverjar árita notkun ýmissa skurðgoð og 
táknum sem þeir dýrka. Boðorðin tíu (Exodus 20: 4-6) og Jóhannes postuli (1 Jóh 
5:21) varaði að eins og gerði Melito af Sardes í 2. öld. 

Þótt bók Hebrea staðfestir að sjöunda daginn hvíldardag er skipað fyrir kristna 
(Hebreabréfið 4: 1-9), flestir sem játa kristni ástæðu kringum hana.  

Páll postuli varaði við því að ráðherrar Satans væri sláandi virðast umbreyta sér í 
"ráðherra réttlætisins" (2 Kor 11: 14-15). 

Kirkjusögu, inn og út úr Biblíunni, sýnir að þeir sem gerðu það haft árangur í að 
blekkja marga. 

The True Kirkjan var ofsóttur, en aldrei Persecutor 

Jesús og Páll postuli kenndi að sannkristnir menn yrðu ofsóttir (Matteus 5: 10-12; 
10:23; 2 Timothy 3:12). Á meðan það er satt að Greco-Roman kirkjur frammi 



ofsóknir í sögu þeirra, mismunandi þeir frá hinum sanna kristna kirkja í að þeir 
voru líka oft líkamlega ofsækjendur. 

The non-militaristic í the sannur kirkjum Guðs í gegnum söguna hefur aldrei verið 
skipulögð líkamlega ofsækjendum (þó heretics og fráhvarfsmenn semsögðust vera 
hluti af þeim gæti hafa). 

Biblían kennir að "Mystery Babýlon hin mikla" var drukkinn á blóði píslarvotta 
heilögu (Opinberunarbókin 17: 4-5), þar sem það hjálpaði málstað. Biblían kennir 
að sjö hilled byggir "Mystery Babýlon hin mikla" var entangled með ríkisstjórnum 
Worlds 'Í vanheilagir bandalag, sem Guð fordæmir (sbr Opb 17: 1-9,18; 18: 1-10). 

Vegna málamiðlun með holdlegur Roman og öðrum leiðtogum, Greco-Roman 
kirkjur ekki aðeins innleitt ýmis efnahagsleg ofsóknir í gegnum söguna, þeir höfðu 
einnig sannkristnir menn drepnir fyrir að halda sömu venjur og Jesú og 
upprunalega fylgjendum hans hafði, eins og hvíldardaginn (Post 13: 13-15; 18: 4; 
Hebreabréfið 4: 9), forðast biblically óhreinum kjöt, og halda páska á 14 th. 

Mótmælenda 'reformers "líka haft fólk drepið sem mótmæltu utan biblíulega 
iðkun ungbarna skírn. 

Greco-Rómverjar einnig ofsótt kristna menn til að halda í upprunalegt biblíunnar 
kenningar eins og sannleikann um guðdómsins, halda biblíulegu helgum dögum, 
að neita að samþykkja skurðgoð / tákn / krossa, ræðir heiðna kjól Greco-Roman 
klerka, miðað Róm fulltrúa enda -Time Babýlon, kenna Guðs ríki, ræðir ekki 
biblíunnar "sakramentanna," og kenna þúsundáraríki Jesú Krists. 

Það getur líka verið athyglisvert að það eru í raun Greco-Roman 'Sér spádómar' 
sem kenna Greco-Rómverjar mun gera þetta aftur í lok tíma. 

Hin sanna kirkja Guðs hefur lengi verið ofsótt af þeim sem sögðust vera að gera 
þjónustuna Guðs. Jesús varaði um þetta í Jóhannesi 16: 2-4. 

Út trappings og útlit 

Kirkjan sagnfræðingar gera sér grein fyrir að upprunalega clergy (djáknar / 
öldunga / ráðherrar / presbyters / biskupar / umsjónarmenn) ekki vera gerð 
einstaka auðkennir klæði eins og þeim nú notuð af Roman og Eastern Orthodox 
kaþólsku klerka. 

Upprunalega kristnir leiðtogar klæddur eins og venjulegt fólk. Jesús sjálfur, hafði 
að taka fram Júdas (Mark 14: 43-46) þar sem hann var ekki klæddur mjög öðruvísi 



en aðrir. Þó að einn vildi búast kristinn leiðtogi að klæða sig á viðeigandi (sbr 
Matteus 22: 11-14), snemma leiðtogar ekki klæða mjög öðruvísi frá almenningi. 

The Greco-Roman clergy klæðast oft tegund af fötum sem prestarnir fyrir sól-guð 
Mithras klæddist. Þessi tegund af kjól var ekki samþykkt af Roman og Austur 
Rétttrúnaðar þar til þeir voru undir áhrifum frá heiðna Emperor Constantine 
í 4. öld (sem var fylgjandi Mithras og jafnvel setja Mithras 'myndina á mynt eftir 
meinta viðskipti hans). 

Hvað um mótmælenda ráðherrar? Jæja, sumir, eins og margir af Anglicans (Kirkjan 
of England), gengur samskonar klæðnaði sem Greco-Rómverja. 

Og aðrir? Jæja, hvíta kraga sem margir ráðherrar klæðast kom ekki úr Biblíunni. Þó 
var tilkynnt nútíma línur White kraga hafa verið fundin upp á 19. öld,það hefur 
verið haldið fram að sól-prestar báru einhverja útgáfu af þeim að minnsta kosti 
eins langt aftur og 1000 f.Kr. 

Ráðuneytið í söfnuðum Guðs gengur ekki prestanna kraga eins og margir af grísk-
Rómverjar gera. 

Hvað um kirkju byggingar? 

Svo virðist sem fyrstu sérstaklega smíðuð kristin kirkja bygging var reist í 
Jerúsalem út múrsteinum frá eyðilagt gyðinga musteri í 70s AD Hér er 4 th öld 
mósaík framsetning af því: 

 
Kirkja Guðs á Jerúsalem Vestur Öskjuhlíð Mt. Zion 



Ofangreind Húsið er talin hafa verið smíðuð í 1. öldinni og horfði svipað samkundum 
á þeim tíma. Það hafði parapets um öryggi (Mósebók 22: 8), en það var ekki 
innihalda krossar obelisks eða turnar. 

Krossar ekki fá samþykkt af Greco-Rómverjabréfið að minnsta kosti 150 ár eftir að 
Jesús var reistur. Hugtökin oft mistranslated í Nýja testamentinu sem "kross" og 
"krossfestingu" í raun þýtt "stöng" og "impalement, 'sömu röð, í upprunalegu 
grísku. 

Turnar, eins obelisks, voru phallic tákn auk tákn fyrir heiðnum sól-guðir. Bæti svo 
tákn í kristilegan bygging væri óviðeigandi fyrir fólk Guðs (sbr Mósebók 12: 29-
32). Þeir sannarlega í kirkju Guðs ekki setja slík tákn á byggingum.  

Hið sama á einnig við um notkun gargoyles á Greco-Roman kirkju 
byggingum. Gargoyles eru sagðir að fæla illa anda burt frá kirkjunni. Í 12 th öld, 
kaþólskur dýrlingur Bernard af Clairvaux var frægur fyrir að tala út gegn þeim sem 
skurðgoðadýrkun, enn margir frægir byggingar (eins og Kaþólska dómkirkjan 
Notre Dame) hafa Gargoyles á þeim. 

Þó að það getur verið staður fyrir viðeigandi íburðarmikill bænahús (td 1 Kings 6), 
það er skálduð saga sem ég vildi eins og til að segja hér. Í einni af "Indiana Jones" 
kvikmyndir, nokkrir menn voru að leita að bikarinn sem Jesús drakk sögn út af á 
síðasta páska hans (sbr Lk 22:20). Einn vettvangur sýndi borð við fjölmörgum 
bolla. Það sýndi einnig ýmsar beinagrindur af fólki sem kom og reyndi rangt bolli-
sem samkvæmt myndinni, velja the rangur bikarinn og byrja að fara með það leitt 
til dauða. Snúran eðli, Indiana Jones, eftir að hafa séð úrval af bolla, bæði 
íburðarmikill og látlaus, byrjaði að taka upp dýr birtist einn. Hann sagði þá 
eitthvað á þá leið að, "Jesús var smiður og lærisveinar hans voru fiskimenn. Það er 
engin leið að hann hafði jeweled gull bolla. "Svo Indiana Jones setja niður dýr 
bolla. Hann tók þá ódýrasta útlit bolli, sem var rétt Bolli samkvæmt myndinni, og 
búið. 

Lið mitt? 

Þótt Indiana Jones saga er skáldskapur, í raunveruleikanum, setja sumir of mikla 
áherslu á úti útliti í byggingum, sjónvarp kynningar, kjól, o.fl. Í bæði Gamla og Nýja 
testamentisins, Guð gerir það ljóst að hann er ekki að dæma eftir ytra útlit eins og 
menn gera (1. Samúelsbók 16: 7; Mt 7: 21-23, 23: 27-28). Páll postuli gerði það 
ljóst að þó að hann var valinn af Guði (Post 9: 10-18), var hann ekki sérlega góður 
ræðumaður (2 Kor 10:10). Hið sama var að segja um Móse (Önnur Mósebók 4: 10-



14) og Jeremía (Jeremía 1: 6). Paul, Moses, og Jeremía eru allir betur þekkt fyrir 
skrif sín. 

Kristnir menn eru hvattir til að réttilega skipta orð sannleikans (2 Timothy 2:15) og 
treysta á ritninganna viðmiðunum (John 5:39), sem eru skilyrði Guðs (sbr 2. 
Tímóteusarbréf 3:16), og ekki utan útlit (2 Corinthians 10: 7-11), þegar reynt er að 
ákvarða hver er að tala sannleikann trúmennsku og sem er satt kristin kirkja. 

The True Kirkjan boðar sanna fagnaðarerindi Guðs ríki 

Jesús kom prédikaði fagnaðarerindið um Guðs ríki:  

... Kom Jesús til Galíleu og prédikaði fagnaðarerindi Guðs ríki, 15 og segja:, 
Tíminn er fullnaður og Guðs ríki í nánd Gjörið iðrun og trúið 
fagnaðarerindinu. (Mark 1: 14-15, KJV) 

Jesús ráð fylgjendum sínum að trúa fagnaðarerindinu um ríkið. Hann talaði um 
það í dæmisögum (td Matt 13: 3-50; Mark 4: 2-12; Lúk 13: 20-21) eins og margir 
voru ekki tilbúin til að skilja leyndardóma Guðs ríkis á þessum aldri (Mark 4: 11; 
Matthew 13: 10-11). 

Jesús kenndi að fylgjendur hans væri að ræða með boðun fagnaðarerindisins um 
ríkið eins og heilbrigður: 

Og þetta fagnaðarerindi um ríkið verður prédikað um allan heim til 
vitnisburðar öllum þjóðum, og þá mun endirinn koma. (Matteus 24:14) 

Farið því og gera lærisveinum allar þjóðir, skírið þá í nafni föður og sonar og 
heilags anda, 20 og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður; Og 
sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. (Matteus 28: 19-20) 

Hann flutti fagnaðarerindið um Guðs ríki til í heiminum sem vitni þýðir að við 
erum að ná öllum þjóðum með Boðskapurinn. Og fyrir þá sem kunna að svara að 
Guð kallar (Jóhannes 6:44), leitast við þá að kenna allt, sem Jesús hafði boðið.  

Eftir upprisu hans, Jesús kenndi lærisveinum sínum um Guðs ríki: 

... Hann kynnti einnig sjálfur á lífi eftir þjáningar hans af mörgum óskeikula 
sannanir, að vera séð af þeim í fjörutíu daga og talaði um það sem lúta að 
Guðs ríki. (Postulasagan 1: 3) 



Postularnir boðuðu síðar sama boðskapur komandi veröld ríkisstjórn Guðs ríki (td 
Postulasagan 19: 8), eins og enn virkar Continuing Kirkja Guðs.Prédikaði 
fagnaðarerindið um ríkið hefur fært ofsóknir í fortíðinni og mun einnig kalla fram 
koma ofsóknir samkvæmt fjölmörgum ritningunum (Mt 24: 9-14; Mark 13: 10-13; 
sbr Lúkasarguðspjall 21: 12-19; Daníel 11: 28-35). 

Hið sanna og upprunalega boðskap fagnaðarerindisins er sá að kenna í dag:  

Ég undur að þú ert að beygja í burtu svo fljótt frá honum, sem kallaði yður í 
náð Krists, til annars fagnaðarerindi, 7 sem er ekki til; en það eru einhverjir 
að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðarerindinu um Krist. 8 En þótt jafnvel 
vér eða engill frá himni færi að boða öðrum fagnaðarerindið þér en það 
sem við höfum boðað yður, þá sé hann bölvaður. 9 Eins og vér höfum áður 
sagt, svo nú segi ég aftur, ef einhver prédikar annan fagnaðarerindið þér en 
það sem þú hefur fengið, þá sé hann bölvaður. 10 Er ég að sannfæra nú 
menn, eða Guð? Eða þarf ég að leitast við að þóknast mönnum? Því ef ég 
ánægður enn menn, ég myndi ekki vera þræll Krists. (Galatabréfið 1: 6-10) 

Margir munu ekki kenna boðskap fagnaðarerindisins um ríkið eins og það er 
frábrugðið mörgum hefðum og venjum karla. Jesús kemur aftur að úrskurða um 
jörðu (sbr Lk 19: 11-12; Matt 6:10; Opinberunarbókin 5: 9-10; 20: 4-6) og mun 
koma verðlaun fyrir dýrkenda hans með honum (Jesaja 40 : 10; 62:11).  

Því miður, í stað þess að kenna það sem Jesús kenndi um fagnaðarerindið um 
Guðsríki, margir í staðinn aðallega kenna um útgáfu þeirra af persónu Jesú (sjá 
einnig ókeypis bæklingur okkar fagnaðarerindið um Guðs ríki). Sumir ranglega 
stuðla að hugmynd að alþjóðlegt samstarf mun koma á friði og velmegun á 
jörðinni. 

Auk þess eru margir að segja fólki að snúa við útgáfu 'Mary'-að of er falskur 
fagnaðarerindi (Galatabréfið 1: 6-9). Biblían kennir að snúa sér til Guðs (Joel 2:13; 
Postulasagan 26:20), og Saga kirkjunnar sýnir okkur að fyrstu menn ekki snúa til 
né heiðrum móður Jesú Mary (sjá einnig ókeypis bækling,áframhaldandi saga af 
the Kirkja Guðs). 

Var True kirkjan átti að vera stór? 

Kaþólska kirkjan er stærsta kirkja með fullyrtu tengsl við kristni. Þótt það gerist 
stundum vísa til sig sem "kirkju Guðs," er stærð sönnun þess að það er hin sanna 
kirkja Guðs? 



Eða gæti lítill hópur og / eða safn af tiltölulega litlum hópum í raun að vera 
framhald af sönnu kirkju? 

Í 21. öld, myndi sanna kirkja Jesú vera spotts af heiminum eða vera meiriháttar 
leikmaður afar þátt í pólitískum vettvangi heimsins? 

Jæja, Jesús og postularnir kenndu að sanna kirkja væri lítill: 

Óttist ekki, litla hjörð, því að það er gott föður yðar hefur þóknast að gefa 
yður ríkið. (Lúkas 12:32) 

Jesaja hrópar einnig út um Ísrael: "Þótt tala Ísraels sona væri eins og sandur 
sjávarins, Leifar mun hólpinn 28 Hann mun klára verkið og skera það stutt í 
réttlæti, því að Drottinn mun gera. stutt verk á jörðunni (Rómverjabréfið 9: 
27-28). 

Jafnvel svo þá á þessa tíma er leifar orðnar eftir útvalið af 
náð. (Rómverjabréfið 11: 5) 

Jesús kenndi sérstaklega að aðeins fáir myndu finna leið til eilífs lífs í þessum 
heimi eins og flestir myndu fara víðtæka leið sem leiðir til glötunar (Matteus 7: 13-
14, 20:16). Hann kenndi einnig að margir myndu reyna að komast inn, en ekki 
fundið það (Lúk 13:24). 

Ef mjög lítill líkami trúaðra gæti verið satt og mest trúr kirkju, er það ekki 
skynsamleg að Guð er aðallega að vinna í gegnum tiltölulega fáir á kirkjunnar 
aldri? Flestir játa kristnir virðast efast því. 

Eins og spáð, margir hafa yfirsést hvernig Guð virkar (Sakaría 4: 6-9; Jóhannes 
6:44) og "fyrirlitið dag litlum hlutum" (Sakaría 4:10).  

Gat True kirkjan Verið í einni borg? 

Var í höfuðstöðvum sanna kristna kirkja að vera í einni borg, svo sem Róm eða 
Konstantínópel? Margar milljónir virðast hugsa svo. 

En samkvæmt Páli postula, sem var ómögulegt. Takið það sem hann skrifaði (ein 
mótmælenda og tveir þýðingar kaþólsku Ritningarinnar eru sýndar hér að neðan): 

Því að hér höfum við ekki borg er stendur, heldur leitum einn að 
koma. (Hebreabréfið 13:14, NKJV) 



Að vér höfum hér ekki fasta borg, en við leitum það sem er að koma 
(Hebreabréfið 13:14, Rheims NT). 

Það er engin varanleg borg fyrir okkur hér, við erum að leita að einu sem er 
enn að vera. (Hebreabréfið 13:14, New Jerusalem Bible, NJB). 

Augljóslega Paul er að kenna að það myndi ekki vera varanlegt borg fyrir kristna, 
þar borg sem er að koma ( "nýja Jerúsalem" í Opinberunarbókinni 21: 2).Þannig 
Páll er að kenna að enginn maður borg, þar á meðal Róm, gæti verið borgin 
varanleg höfuðstöðvum 'fyrir trúuðum. 

Samkvæmt Nýja testamentinu, sannar kenningar (1. Tímóteusarbréf 4:16; 2. 
Tímóteusarbréf 3: 14-16; Galatabréfið 2: 5; Kól 1: 21-23; Jude 3; Postulasagan 14: 
21-22) og bróðurleg ást (filadelphia í upprunalegu grísku Heb 13: 1), ekki 
landfræðilega staðsetningu, eiga að halda áfram. TheContinuing Kirkja Guðs hefur 
haldið áfram með upprunalegu postullegu kenningar og leitast við að æfa 
Philadelphian ást. 

Leyfðu okkur að líta frekar á það sem Jesús kenndi framtíð forystu kirkjunnar um 
staðsetningu: 

... Og þú skalt vera odious öllum mönnum vegna nafns míns, en sá sem 
þrauka til enda, mun hólpinn verða 23 Og er þeir ofsækja yður í einni borg, 
þá flýið í aðra (Matteus 10:. 22-23, DRB ). 

Þú verður almennt hataðir vegna nafns míns; en einhver sem staðfastur er 
allt til enda, mun hólpinn verða 23 Ef þeir ofsækja yður í einni borg, hælis 
í næsta. og ef þeir ofsækja yður í það, hælis í öðru. Sannlega segi ég yður, 
munu ekki hafa farið umferð af borgum Ísraels áður að Mannssonurinn 
kemur. (Matteus 10: 22-23, NJB) 

Kristnir menn eru að þrauka og halda áfram í trúnni. Jesús hefur ekki enn komið 
og hvað kristnir hafa verið í Palestínu hafa verið elt gegnum allar borgir í þeim 
landsvæðinu þar sem Jesús sagði þetta (krossferðirnar hjálpaði tryggja þetta).  Þess 
vegna Jesús var augljóslega að vísa til fleiri borgum en þeir sem eru á sviði 
Palestínu. (Með "borga Ísraels" þetta nær ættkvíslir Ísraels, sem dreifðum á 
Jakobsbréfið 1: 1. Og ekki aðeins þeim í umhverfinu almennt kallað Ísrael eða 
Palestínu fyrir kristna menn að leita hælis í) 

Því miðað við það Jesús og Páll postuli kenndi, kirkjur sem eiga fasta borg 
postullega röð fyrir nærri 2000 árum gat ekki sannkristinn kirkju. Enn, þar sagan 



sýnir að höfuðstöðvar hinnar sönnu kirkju Guðs hefur breyst í gegnum aldirnar frá 
upphaflega í Jerúsalem (Postulasagan 2) að hugsanlega í Antioch (Postulasagan 
11:26) til Efesus til Smyrna til Evrópu (ýmsar borgir) til ýmissa staða í Norður-
Ameríku, þetta er merki um að hópur eins og Endurmenntunkirkju Guðs (sem er 
nú byggt í fimm borgum svæðinu í Kaliforníu) gæti verið satt kristin kirkja.  

Svona, þetta skortur á "fasta borg" er einnig a 'sönnun' sem útilokar svokallaða 
"postullega sér" af þeim kirkjum sem segjast samfellu multi-aldar í Róm, 
Antíokkíu, Jerúsalem, Alexandríu, Konstantínópel og víðar.  

Kannski það ætti líka að nefna að Biblían fordæmir sérstaklega "borgin mikla" sem 
situr á sjö hæðum (Opinberunarbókin 17: 9, 18). Róm og Miklagarði eru talin vera 
'sjö hilled' borgum, þar sem fimm borgum svæði Kaliforníu er ekki.  

Sabbath Gæsla var kennt og var að halda áfram 

Þó að flestir sem segjast Kristni athöfn eins sunnudaginn er hvíldardagur fyrir 
kristna, sem er hvergi kennd í Biblíunni. Sunnudagur, sjálft, inn í játa kristna 
heiminn í gegnum málamiðlanir með heiðnum stjórnvalda og heiðna sól-guð 
tilbeiðslu. 

Gamla testamentið kennir að sjöunda daginn hvíldardagurinn var merki milli Guðs 
og fólks síns (Exodus 31: 13-18). 

En hvað um Nýja testamentinu? The New Testament sýnir greinilega að Jesús (Lúk 
4:16, 21; 6: 6; 13:10) auk postularnir og trúr (Postulasagan 13: 13-15, 42-44; 17: 1-
4; 18 : 4; Hebreabréfið 4: 9-11) héldu sjöunda daginn hvíldardaginn (sem er kallað 
laugardagur á ensku dagatöl). 

Þótt sumir segja að þessi dagur tilbeiðslu var breytt og var ekki ætlað að vera fyrir 
kristna, eftir því sem Nýja testamentið sjálft kennir í raun (með einni mótmælenda 
og tveimur kaþólsku þýðingar sjást hér að neðan): 

Það er enn þá hvíldardagur-hvíld fyrir lýð Guðs 10 fyrir þá sem slær hvíld 
Guðs einnig hvílir frá eigin verkum hans, eins og Guð hvíldist eftir sín 11Við 
skulum því, kappkosta að slá þessi hvíld,. þannig að enginn lækki með því 
að fylgja fordæmi þeirra óhlýðni (Hebreabréfið 4: 9-11, New International 
Version). 

Það verður samt að vera, því, sjöunda daginn hvíla frátekið fyrir fólk 
Guðs, 10 þar til að slá inn hvíldarstað er að hvíla eftir vinnu, eins og Guð 



hvíldist eftir sín verk. 11 Við skulum því, sækja fram til að slá þennan stað 
hvíld, eða sumir af þú might afrita þetta dæmi um synjun að trúa og 
glatast (Hebreabréfið 4: 9-11, NJB). 

. Því það er vinstri sabbatisme fyrir lýð Guðs 10 Því að sá, sem gengur inn til 
hvíldar hans, og sá hefir hvíld frá verkum sínum, eins og Guð hvíldist eftir 
sín 11 skulum skunda því að ganga inn til þessarar hvíldar. að láta nokkurn 
falla í sama dæmi um tortryggni (Hebreabréfið 4: 9-11, The Original og 
True Rheims Nýja testamentið á Anno Domini 1582). 

Sagan sýnir að hvíldardagurinn-gæsla var haldið í gegnum söguna, þrátt 
condemnations af breskum yfirvöldum og ráðum manna. Sabbath-gæsla 
útbreiðslu frá upphaflegu kirkjunni í Jerúsalem til Litlu-Asíu, Afríku, Evrópu og Asíu 
í fyrstu öldum AD Sabbath-gæsla er skjalfest að hafa átt sér stað í gegnum aldirnar 
og kom til Vestur heilahvelum eigi síðar en 1600s. 

Aðeins kirkja sem hélt áfram að halda hvíldardaginn til 21. aldar gæti verið satt 
kirkja fyrir lýð Guðs samkvæmt Nýja testamentinu (Hebreabréfið 4: 4 sýnir þessi 
Sabbath hvíld tengist sjöunda degi). 

Ein ástæða þess að margir í dag skilja ekki hvað Heilagur Biblían kennir um þetta 
er að tilteknar þýðendur hafa viljandi mistranslated gríska 
tímasabbatismos (ςαββατισμóς) fannst í Hebreabréfinu 4: 9. The mótmælenda KJV 
og NKJV rangtúlka það sem gerir breyttu útgáfu af Rheims Nýja testamentinu, 
einnig þekktur sem Challoner útgáfa (breytt í 18 öld). Allir þrír rangtúlka orð eins 
og 'hvíld, "en það er öðruvísi gríska tíma (transliterated eins  katapausin), þýtt 
sem" hvíla "í Nýja testamentinu. Sabbatismos átt greinilega við" hvíldardegi-hvíld' 
og heiðarleg fræðimenn munu allir viðurkenna að . Vegna mistranslations, flestir í 
dag átta sig ekki að sjöunda daginn hvíldardag var sérstaklega skipað fyrir kristna í 
Nýja testamentinu. 

Heilög Days og Plan Guðs hjálpræðis 

Í Mósebók 1:14 Guð segir að hann hefur gert tilteknar ljósin (eins og sólin og 
tunglið) til að merkja burt helgum dögum / trúarlegar 
hátíðir (Orð Guðsþýðing), enn fáir sem segjast Jesú halda þeim. 

Hátíðir Guðs og helgar samkomur eru öll skráð í Biblíunni í 23. kapítula í bók 
Mósebók. Þeir eru sjöundi dagurinn er hvíldardagur, páskar, dagar ósýrðu 
brauðanna, hvítasunnudag, hátíð lúðra í Friðþægingardagsins laufskálahátíðinni, 



og Last Great Day. Þó að margir Moderns myndi kalla þá "Jewish" Staðreyndin er 
sú að Jesús og lærisveinar hans, og snemma trúu þeirra fylgjendur haldið 
þeim. Þannig eru þeir haldið af þeim í Endurmenntun kirkju Guðs. Þessi biblíuþemu 
Holy Days benda í átt að fyrsta og endurkomu Jesú og hjálpa sýna áætlun Guðs 
hjálpræðis. 

Margir Moderns vildi vera undrandi að vita að frumkristnu ráð fyrir að næstum 
allir sem lifað væri hólpinn og vera hluti af eilífa ríki Guðs. Jafnvel snemma Greco-
Roman stuðningsmenn ss Irenaeus Lyon, origen frá Alexandríu, Gregorys frá Nyssa 
og Ambrose Milan kenndi amk hluta af þeirri kenningu. 

Hluti af þeirri ástæðu að þessi kenning var 'glataður' var að færri og færri Greco-
Rómverja myndi almennilega halda Biblíunnar helgu daga, sérstaklega eftir að þeir 
breyst páska í 2. öld. Næstum allir heilagir dagar voru fordæmd af Orthodox 
biskups John Krýsostomus, keisara Theodosius (sem lýst dauðarefsingu fyrir þá 
sem myndu þora að halda áfram að halda biblíulega dagsetningu páska), auk gerði 
ráðinu um Laódíkeu í lok 4. aldar . Yfirlýsingar, auk ofsóknum, eftir heiðna Emperor 
Constantine fyrr í þeirri öld, svo sem "Við skulum þá hafa ekkert sameiginlegt með 
svívirðingum gyðinga hópnum," einnig gegnt hlutverki.  

Önnur ástæða fyrir tap á þekkingu á áætlun sáluhjálpar var fordæmingu 
Origenism í 5. og 6. th öld. Þó Origen hafði marga galla (jafnvel hjálp skilning hans), 
með hann í kenningum sínum tækifæri til hjálpræðis fyrir þá ekki vistuð eða 
incorrigibly vondur í þessum aldri. Kaþólska Kenningin um hreinsunareld virðist 
hafa verið samþykkt eins og a non-Biblíunni val einhvern tíma eftir Origenism var 
dæmdur (þótt Eastern Orthodox og mótmælendur ekki sætta Purgatory).  

Hefð er kirkjan Róm og mótmælenda kirkjur hafa tilhneigingu til að kenna að nú er 
aðeins dagur hjálpræðisins og að allt er ekki vistað í þessum aldri mun brenna að 
eilífu í Hades / Gehenna (þó með núverandi Samkirkjulegu og Interfaith hreyfingar 
fara um þetta má breyting). Austur Orthodox hafa lengi haft efasemdir um það, og 
hafa fram að Guð gæti bjargað mikið af the hvíla af mannkyninu á þeim tíma sem 
hvítt hásæti dómsins (sbr Opb 20: 11-13), en eru ekki viss (Florovsky G. síðustu 
hlutir og síðustu atburðir. C. 1979. Missionary Bæklingur # E95h Holy Protection 
Rússneska rétttrúnaðarkirkjan. Los Angeles). Hluti af the ástæða fyrir Rétttrúnaðar 
skort á vissu er að þeir gera ekki raunverulega halda Biblíunnar helgu daga né gera 
þeir skilja hið sanna merkingu sem þeir hafa fyrir kristna. Áætlanir Guðs helgum 
dögum hjálp mynd Guðs fyrir mannkynið. 



Við í Endurmenntun kirkju Guðs að halda sömu biblíulegu helgum dögum og Jesú, 
lærisveina hans, og trúföstum fylgjendum þeirra ss Gentile-svæði kirkju Guðs 
leiðtoga Polycarp Smyrna og Melito á Sardis haldið. 

Gæsla biblíulegu helgum dögum minnir sannkristna menn sanna áætlun Guðs 
hjálpræðis og náð. The Continuing Kirkja Guðs skilur hvernig hvert helgum dögum 
binda með áætlun Guðs hjálpræðis (sjá einnig ókeypis bæklingur okkar Ætti Þú 
Virða Guðs helgum dögum eða Demonic Holidays?) 

Biblían kennir skýrt að Jesús Kristur var páskalambinu slátrað fyrir okkur og að við 
erum að halda að veislum með ósýrðu brauði (1 Kor 5: 7-8). The dagar ósýrðu 
brauðanna hjálp myndinni sem við erum að leitast við að setja synd og hræsni út 
úr lífi okkar (sbr Mt 16: 6-12; 23:28). 

Jafnvel Greco-Roman kirkjur viðurkenna að hvítasunna, einnig nefndur 
viknahátíðinni (Mósebók 23: 15-16) og á degi frumgróða (Fjöldi 28:26) í Gamla 
testamentinu, hafði Christian þýðingu. Hugmyndin kristinna vera frumgróði er 
staðfest í Nýja testamentinu (James 1:18). Í forn Ísrael, það var minni uppskeru í 
vor og stærri uppskeru í haust. The Spring Holy Day hvítasunna, þegar rétt skilið, 
hjálpar mynd að Guð er bara að kalla sumir nú að sáluhjálp (Jóhannes 6:44, 1 
Korintubréf 1:26; Rómverjabréfið 11:15) með stærri uppskeru kemur síðar (Jóh 7: 
37- 38). 

Almennt, gera Greco-Roman kirkjur halda ekki biblíulegar helgum dögum sem eiga 
sér stað í haust. Ef þeir gerðu, þeir gætu betur grein fyrir því að Hátíð lúðra 
myndum koma refsa inngrip Guðs á jörðu og endurkomu Jesú Krists gegnum sjö 
lúðra úr kafla Opinberunarbókarinnar 8 & 9 og 11: 15-19. Þó Greco-Roman kirkjur 
yfirleitt sammála um að lúðrana í Opinberunarbókinni að gera með þeim málum 
(sumir sjá þessar lúðra og allegóríski), sjá þeir enga ástæðu til að fylgjast Biblíunni 
hátíð lúðrana. 

Næsta Fall heilagur dagur er dagur friðþægingar. Í Gamla testamentinu, í dag með 
athöfn þar sem Azazel geit var sendur til eyðimerkurinnar (Mósebók 16: 1-10), en 
kristnir sáu þetta að senda á Azazel geit burtu myndirnar sá tími árþúsund þegar 
Satan væri bundið fyrir þúsund ár í botnlausa gryfju (Opinberunarbókin 20: 1-
4). Þetta þýðir að hann mun ekki vera fær um að freista og blekkja á þeim tíma.  

Laufskálahátíðin myndirnar andlega og efnislega gnægð sem mun eiga sér stað á 
þúsund ára valdatíma Jesú Krists þegar fólk verður lögum Guðs að halda, án þess 
að blekking Satans (Opinberunarbókin 20: 1-6). Þetta er í mótsögn við það sem er 



að gerast nú í heimi blekkt af Satan (Opinberunarbókin 12: 9).Djöfladýrkunar 
blekking er hluti af því hvers vegna flest sem játa kristni hefur verið afvegaleiða 
með rangar ráðherrum (2 Kor 11: 14-15). 

The síðastur af Biblíunni helgum dögum (Mósebók 23: 36b) er oft nefnt í Guðs 
kirkju hringi eins Last Great Day. Taktu það sem Jesús kenndi á það: 

Á síðasta degi, að mikill dagur hátíðarinnar, stóð Jesús þar og kallaði út og 
mælti: "Ef einhver þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. 38 Sá sem trúir á 
mig, eins og ritningin segir, úr hjarta sínu mun renna lækir lifandi vatns. 
" (Jóh 7: 37-38) 

Það er með uppfyllingu Last Great Day að allir sem ekki hafa haft tækifæri til 
hjálpræðis mun sannarlega hafa þessi tækifæri, og næstum allir vilja samþykkja 
þessi tilboð. 

Næstum allir menn sem lifað mun hólpinn! 

Biblíuleg Sannleikurinn er sá að vegna kærleika Guðs, Jesús kom til að deyja fyrir 
alla: 

Því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver 
sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í 
heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast. (Jóh 3: 
16-17) 

Svo gerði kærleiksríkur Guð sendi son sinn til að deyja fyrir ættingja fáir eða 
heiminum? 

Mótmælendur, sem oft vitna í John 3:16, hafa tilhneigingu til að kenna að 
heimurinn mætti frelsast en að mikill meirihluti sem lifað mun þjást í kvölum 
eilífu. Er að gerð áætlun sáluhjálpar að Guð sem er alvitur og er kærleikur myndi 
koma upp með? Biblían styðja þá hugmynd að allir geti verið vistaður núna? Ef 
ekki, er það sanngjarnt? 

Þar sem Guð er allt vita og allt öflugur og er kærleikur (1 Jóh 4: 8,16), hefði Guð 
hefur fyrirhugað flestir sem lifað að eilífra kvala? 

Nei 

Vissulega er Guð vitur nóg að hafa áætlun sem raunverulega virkar.  



Rómverjabréfið 9: 14-15 segir: 

"Hvað eigum vér þá að segja? Er Guð óréttvís? Vissulega ekki! 15 Því hann 
segir við Móse:" Ég mun miskunna þeim, sem ég vil líkna, og ég mun 
miskunna mig yfir þeim, sem ég mun hafa samúð. " 

Við vitum að Guð kaus hluta Ísraels í Gamla testamentinu til hjálpræðis í þessum 
aldri, og fáir, ef nokkur, aðrir. Ef það verður allt, hvernig er það ást? 

Biblían kennir að margir hafa verið viljandi blindað á þessum aldri (John 12: 37-
40). Þeir sem voru blindaðir á þessum aldri hafa enn tækifæri (sbr Jóhannes 09:41; 
Jesaja 42: 16-18). Tilkynning einnig: 

Ég mun aftur gera undursamlega með þennan lýð ... 24 Þessir líka sem ustu í 
anda mun koma til skilnings, og þeir sem kvarta vilja læra kenningar.(Jesaja 
29: 14,24) 

Það er ekki í manngreinarálit (Rómverjabréfið 2:11). Það verður tækifæri fyrir alla 
sem "öllum endimörkum jarðarinnar skulu sjá hjálpræði Guðs vors" (Jesaja 52:10).  

Það er aðeins eitt nafn undir himninum sem mönnum er hægt að vista 
(Postulasagan 4:12) og það er Jesús Kristur (Postulasagan 4:10). Þar sem flest 
mannkyns hefur aldrei heyrt sannleikann um Jesú, og "allt hold mun sjá hjálpræði 
Guðs" (Lúk 3: 6), það verður tækifæri fyrir alla til að öðlast hjálpræði (Jesaja 52:10, 
56: 1) -either á þessum aldri eða aldri til að koma (sbr Matteusarguðspjall 12: 31-
32, Lúk 13: 29-30). Þetta framtíðar aldri kemur eftir seinni upprisu (eins og 
sannkristin á þeim tíma eru hækkaðir á fyrri upprisunni á Opinberunarbókinni 20: 
5-6) og felur í sér tímann á hvíta hásæti dómsins (Opinberunarbókin 20: 11-
12). Jesaja (Jesaja 65:20), sem og Roman og Orthodox kaþólskur dýrlingur 
Irenaeus, kennt, að þetta tiltekna aldri til að koma yrði um hundrað ár langur. 

The New Testament sýnir að Páll postuli fram Biblíunnar helgum dögum (td 
Postulasagan 18:21, 20: 6,16, 27: 9; 1 Corinthians 5: 7-8). Paul dæmdur innlimun 
heiðnu venjur Biblíunnar observances (1 Kor 10: 20-23). Sjálfur Páll undir lok lífs 
síns, sem hann hélt alla starfshætti Gyðingar sem þarf til að halda (Postulasagan 
28: 17-19). Það hefði þurft að fela öll hin helgu daga sem skráð eru í Mósebók 23.  

Sem reglu, gera Greco-Roman kirkjur fylgja ekki hvatningu Páls postula að líkja 
eftir honum eins og hann líkti Kristur (1. Korintubréf 11: 1), og þeir halda ekki allir 
Biblíunnar helgum dögum. 



Þess í stað, hafa tilhneigingu Greco-Roman kirkjur til að halda daga sem varið er til 
ýmissa heiðnum guðum (Satúrnus, Mithras, Pan, Ishtar, Diana, Strenua, Janus, 
osfrv) "endurpakkaðir" með ytra trappings krafa til vera kristinn. Staðreyndir sögu 
sanna að fyrstu sannkristna menn ekki halda jól, sunnudagur, Valentine, páska, 
uppstigningu Maríu, o.fl. 

Myndi sanna kristna kirkja málamiðlun með paganism? Ef ekki, hvers vegna flest 
held að viðkomandi er hóparnir tákna satt kristni? Myndi svokölluðu kristnir hópar 
fylgja starfshætti sem Jesús og postularnir gerðu? 

Vissulega ekki Greco-Roman-mótmælenda sjálfur. Né aðrir hópar, svo sem Kirkju 
Jesú Krists hinna Síðari daga heilögu (sem hafa bætt fleiri bækur í Biblíunni), 
baptistar (sem segjast undan siðaskipti, enn deila mikið af villutrúar- kenninga 
með mótmælenda), messíanskra Gyðinga (sem kenna hefðir manna svipaðar þeim 
sem Jesús fordæmdi í Mark 7: 6-13), og Votta Jehóva (sem afneita Goð Jesú 
Krists). 

Það er aðeins Sabbatarian kirkja Guðs hópar sem halda helgum dögum sem hægt 
er að byrja að réttilega kröfu til contend fyrir upprunalegu trú og hugsanlega talist 
"Philadelphian kristnir" á þessum tíma. 

Standast og fordæmir Samkirkjuleg og Interfaith Hreyfing  

Margir trúarlegum og pólitískum leiðtogum á 21. öld eru að stuðla að samkirkjuleg 
og Interfaith hreyfingar. Samkirkjulegu hreyfingarinnar reynir að telja að allir 
játaðist kristnir trúarbrögð eru jafnir fyrir Guði, enn Biblían varar rangar 
ráðherrum (2 Korintubréf 11: 14-15) og falskur "Mystery Babylonian" trú sem 
felur stjórnmálaforingja heimsins (Opinberunarbókin 17: 1-9). Jesús kom ekki að 
færa alþjóðlega einingu í þessum aldri, en Division (Luke 0:51).Kristnir menn eru 
að flýja úr spáð Babýlon (Sakaría 2; 6-7; Opinberunarbókin 18: 4) og vera 
óflekkaðan af heiminum (Jakobsbréfið 1:27). 

Fleiri og fleiri leiðtogar eru einnig stuðla einingarhyggju, þar á meðal í þessu með 
Interfaith einingu, sem í raun reynir að gefa í skyn að öll trúarbrögð eru jafnir fyrir 
Guði. Þetta er blygðunarlausa lygi eins og það er aðeins í gegnum Jesú nafni sem 
allir geta verið vistuð (Postulasagan 4: 10-12). Skerða kenningar, o.fl. í þeim 
tilgangi að einingu er svikull og rangt: Bölvaður er sá, sem gerir verk Drottins 
rangan (Jeremía 48:10). 



Þeir stuðla samkirkjulega / Interfaith trúarlega einingu virðast ekki gera sér grein 
fyrir að bæði Gamla og Nýja testamentisins kenna að sanna einingu trúarinnar 
gerist ekki fyrr en eftir að Jesús kemur aftur: 

Till við öll að koma til einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs, að 
fullkominn maður, að mælikvarði á vexti af fyllingu Krists. (Efesusbréfið 
4:13) 

"Syngið og gleðjast, dóttirin Síon! Því sjá, ég kem og vil búa mitt á meðal 
yðar," segir Drottinn. 11 "Margar þjóðir skulu byrjuðu Drottni á þeim degi, og 
þeir skulu verða mín þjóð. og ég mun búa meðal yðar Þá munt þú vita, að 
Drottinn allsherjar hefir sent mig til þín 12 og Drottinn mun taka það til 
eignar Júda til eignar hans í landinu helga, og mun aftur útvelja Jerúsalem 
(Sakaría 2...: 10-12) 

Tilkynning er ein sönn trú: 

Það er einn líkami og einn andi, rétt eins og þú varst kallaður í einum 
vonar; 5 Einn er Drottinn, ein trú, ein skírn, 6 einn Guð og faðir allra, sem er 
yfir öllum, með öllum og í yður öllum. (Efesusbréfið 4: 4-6) 

Það ONE trú er hin sanna kirkja Guðs Kristin trú, ekki nokkur málamiðlun, 
Interfaith, samkirkjulegt, Babylonian mishmash (Opinberunarbókin 17) sem Jesús 
mun eyðileggja (sbr Opinberunarbókin 19). 

Eins og langt eins og sannur kristinn einingu, Biblían sýnir að það verður að vera 
skilrúm í kirkju Guðs (sbr Op 2 & 3) þar til Jesús kemur aftur.  

Þó að við í Endurmenntun kirkju Guðs tel að það ætti að vera cordial samskipti 
meðal allra eins mikið og hægt er (sbr Rómverjabréfið 12:18), það þýðir ekki að 
við teljum öll trúarbrögð sem jafngildir sönnu kirkju Guðs, hið sanna Kristin 
trú. Við fylgjum einnig fordæmi Jesú og mun fordæma þá sem reiða sig meira á 
hefð en Bible (Mark 7: 9-13). 

Merki, sannanir, og vísbendingar 

Í stuttu máli, hér er listi af einkennum, sannanir, og vísbendingar sem hjálpa að 
bera kennsl á sanna kristna kirkju sem það: 

1. Setur orð Guðs ofan hefðir manna og þess vegna hefur ekki bætt við 
kenningar sem eru andvígir Biblíunnar (sbr Matthew 15: 3- 9). 



2. Notar Biblíunni nafnið "Kirkja Guðs" (td Postulasagan 20:28; 1. 
Tímóteusarbréf 3: 5). 

3. staðhæfir ákaft fyrir upprunalegu trú (Jude 3), jafnvel undir hótunum 
ofsókna (td Post 5: 27-32). 

4. Ummerki Biblíunni kenningar sínar um sögu (sbr 1. Jóh 2: 6).  

5. Heldur páska á 14 th af Nisan (Mósebók 23: 5; Matthew 26:18). 

6. Hefur þekktur sem bækur voru hluti af Biblíunni frá því postula John (sbr 
2 Timothy 3: 16-17; Opinberunarbókin 1: 9-19; 22: 18-19; Jesaja 8:16). 

7. Kennir sannleikann um Guðdómsins (Rómverjabréfið 1:20; Kól 2: 2,9).  

8. Kennir og heldur elskandi lögmál Guðs (1. Jóhannesarbréf 2: 4). 

9. móti þátttöku í holdlegt hernaði í þessum heimi (Jóhannes 18:36, Luke 
3:14). 

10. Hefur verið ofsóttir, en aldrei líkamlegt ofsækjandi (John 15: 20-21; sbr 
18:36). 

11. Hefur ekki samþykkt ytra trappings heiðni í skilmálar af kirkjusögu kjól 
eða byggingar (sbr Mósebók 12: 29-30). 

12. prédikar fullt fagnaðarerindi um ríkið (Matteus 24:14; 28: 19-20). 

13. Er "litla hjörð" (Lúkas 12:32; Rómverjabréfið 11: 5; sbr 
Opinberunarbókin 14: 1-9). 

14. Ummerki líkamlega staðsetningu hennar í gegnum margar leiða borgum 
(Hebreabréfið 13:14) og sjö kirkjum kafla Opinberunarbókarinnar 2 & 3.  

15. Hefur tákn Biblíunni hvíldardegi (Exodus 31:13; Heb 4: 9). 

16. Skilur áætlun Guðs hjálpræðis sakir Jesú Krists eins og á myndinni í 
gegnum helgum dögum (1 Kor 5: 7-8; James 1:18) 

17. Kennir gegn athugun heiðinna frídaga (1 Kor 10: 20-22). 

18. Mun ekki samræma með endatímasigur samkirkjulegu Babýlon 
(Opinberunarbókin 13: 4-10; 18: 4) 



Aðeins Sabbatarian Kirkja Guðs hópi uppfyllir öll þessi skilyrði. The Greco- 
rómversku kirkjurnar ekki raunverulega skilja Guð eða áætlun Guðs né gera þeir 
tákna sanna kristna kirkju. 

 
3. Hvað gerðist á Nýja testamentisins? 

Annað en þetta opnun málsgrein í skáletrun og lokaverð málsgrein í skáletrun, var 
þessi kafli skrifaður af seint fyrrum kirkju Guðs rithöfundur Dr. Herman Hoeh og 
var birt árið 1985. Dr. Hoeh gefur taka hans um hvað gerðist til að sanna kristna 
kirkju í Nýja testamentinu sinnum og hækkun á ótrúmennsku kirkjur oft vitna KJV. 

Kristur sagði: "Ég mun byggja kirkju mína" (Matt 16:18). Hann gerði byggja það - 
ein kirkja, ráðinn til að prédika og birta guðspjalls síns - mjög skilaboðin sem hann 
kom frá Guði - öllum heiminum. 

En hvað við finnum í dag? Hundruð mismunandi og ósammála kirkjum, allt 
stofnaði menn, hver játa að kenna sannleikann, enn contradicting og ósammála 
öllum hinum. 

Kirkjan í spádómi 

Þó að flestir í dag ætla að sanna kirkja var hratt til að vaxa stór, til að verða öflugur 
stofnun, höfðu mikil áhrif á heiminn, sem gerir þetta betri heim, verða stöðugleika 
áhrif siðmenningu heimsins, reyndar Kristur stofnaði kirkju sína fyrir ekki slík 
markmið. Í endanlegri bæn hans fyrir einn kirkju hans, Jesús bað: 

. "Ég bið fyrir þeim Ég bið ekki fyrir heiminum ... Heilagi faðir, varðveit þá í þínu 
nafni þeirra, sem þú hefur gefið mér, svo að þeir verði eitt eins og við erum ... Ég 
hef gefið þeim orð þitt, og heimurinn hataði þá af því að þeir eru ekki af 
heiminum, eins og ég er ekki af heiminum. ég bið ekki, að þú ættir að taka þá úr 
heiminum, heldur að þú ættir að halda þeim frá hinum vonda. þeir eru ekki af 
heimurinn, eins og ég er ekki af heiminum "(Jóh 17: 9-16). 

Þeir af kirkju hans er lýst sem gestir og útlendingar í þessum heimi - sendiherrar 
Krists - sem er framandi þessum heimi - enn aldrei af heiminum. 

Þetta sanna kirkja Guðs var að vera ofsóttir - tvístrast. "Hafi þeir ofsótt mig, munu 
þeir líka ofsækja yður," sagði Jesús við lærisveina sína (Jóh 15:20). "Allir sem þrá 
að lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesú, munu ofsóttir verða" (II 
Tímóteusarbréf 3:12). 



Á nótt Jesús var tekinn til krossfestingar, sagði hann, "Ritað er: Ég mun slá hirðinn, 
og sauðirnir munu tvístrast" (Mark 14:27). Eftir hann var Shepherd, var 
krossfestur, var "sauðfé" - kirkja hans - væri að verða dreifður. 

Áður að sama kvöld, hafði Jesús sagði við lærisveina sína: "Þú verður dreift" (Jóh 
16:32). 

Þetta ofsóknir og dreifing hófst snemma. Tilkynning Postulasagan 8: 1: ". Á þeim 
tíma mikil ofsókn myndaðist gegn kirkjunni sem var í Jerúsalem, og þeir voru allir 
dreifðir út um byggðir Júdeu og Samaríu nema postularnir" 

Hvergi er einhver spádómur að hinn eina sanna kirkja ætti að verða mikill og 
öflugur, höfðu áhrif í þessum heimi. Frekar Jesús kallaði það "litla hjörð" (Lúk 
12:32). Fyrirlitinn, ofsóttir, dreifðir um heiminn - aðskilið frá the veröld ... 

Þú hefur ekki lesið mikið af sögu þeirrar kirkju. Jafnvel sagnfræðingar hafa aldrei 
vitað hvar á að leita að sönnu kirkju - því að þeir vita ekki hvað hin sanna kirkja er.  

Broad meirihluti blekkt 

Á hinn bóginn, í heiminum, allir spádómar sagt fráfalls blekkingar og skiptingu.  

Jesús spáði mjög fyrstur atburður að koma á heiminn - frábær blekkingar - 
climaxing, í dag er nú bara á undan, í þrengingunni miklu.  

"Gæt þú," sagði hann, "að enginn villa yður Margir munu koma í mínu nafni og 
segja:, Ég er Kristur!` Og skal blekkja marga. "(Matteus 24: 4-5, Leyft Version). 

Tilkynning vandlega: Það var ekki fáir sem voru að vera blekkt, en margir. Það var 
fáir sem voru að verða sannkristna menn! 

Jesús myndinni þessa sömu skilyrði þegar hann sagði: "Wide er hliðið og breið er 
vegurinn sem liggur til glötunar, og það eru margir sem fara í með henni Þar 
þröngt er það hlið og erfitt er leiðin sem leiðir til lífs og. það eru fáir sem finna 
hann "(Matteus 7: 13-14). 

Það er ekki það sem heimurinn telur, er það? Sennilega það er ekki það sem þú 
hefur heyrt og komið að gera ráð fyrir. En það er það sem Kristur sagði.Hvernig 
blekkt þessi heimur hefur orðið! 



Satan er á myndinni í Biblíunni sem guð þessa heims. Hann virðist ekki eins anda, 
en eins og guð - eins og engill af ljós. Og í Opinberunarbókinni 12: 9, lesið þér um 
"Satan, sem blekkja allan heiminn." 

Já, margir myndu koma í nafni Jesú, boða að Jesús er Kristur - já, prédika Krist til 
heimsins. Og enn, án þess að átta sig á því, að blekkja heiminn.  

Postularnir vissu hvað myndi gerast 

Postularnir, fyrirmæli beint af Jesú Kristi sjálfum, varaði söfnuðinn við brottför frá 
trúnni sem myndi byrja að eiga sér stað við lok þjónustu sína. 

Varla 20 árum eftir krossfestingu Jesú, Páls postula, í einni af bréfum hans fyrstu 
innblásnum, varaði kristnir ekki að vera blekkt af fölskum prédikun eða rangar 
bréfum þykjast að vera frá postulunum: "Látið engan villa yður á nokkurn hátt því 
að þeim degi [þegar íhlutun Guðs í mannlegum málefnum, þegar Jesús Kristur 
mun koma aftur til að stjórna þjóðum] mun ekki koma nema fráhvarfið kemur 
fyrst "(II Þessaloníkubréf 2: 3). 

Í Postulasögunni 20: 29-30, kennari heiðingja útskýrir hvernig fráhvarfið myndi 
byrja. Hann safnaði öldunga (ráðherra) kirkjunnar í Efesus að skila þeim endanlega 
skilaboð um ábyrgð sína yfir söfnuðunum. "Fyrir", sagði Paul, "Ég veit, að eftir 
brottför mína Savage vargar munu koma inn á meðal yðar, og eigi þyrma 
hjörðinni. Einnig úr hópi sjálfra yðar munu rísa upp, tala fláræði." Hvers 
vegna? "Til að tæla lærisveinana á eftir sér." Til að fá persónulega eftirfarandi fyrir 
sig. Til að byrja nýtt kirkjudeildum! 

Ert þú grípa fullu mikilvægi þessara tveggja versum? Öldungarnir eða ráðherrar 
voru sérstaklega saman vegna þess að strax eftir Paul myndi yfirgefa Efesus, það 
myndi koma innan söfnuðum kirkjunnar rangar ráðherrar, úlfar í sauðaklæðum, 
að gera bráð kristinna. Og jafnvel frá þeim öldunga þegar í kirkju safnaðarins 
sumir vilja umhverfa kenningu Jesú til að tryggja að eftirfarandi fyrir sig.  

Í leiðbeina the Evangelist Tímóteus, Páll kennt honum að "sannfæra, ávíta, áminn 
með öllu langlyndi og fræðslu að þann tíma mun koma þegar þeir vilja ekki þola 
hljóð kenningar, en í samræmi við eigin langanir þeirra." - Langaði til að gera það 
sem þeir vinsamlegast - "... þeir munu hlaða upp fyrir sig kennara" - hvetja 
ráðherra sem mun prédika það sem þeir vilja heyra - "og þeir munu snúa eyrum 
sínum burt frá sannleikanum, og að snúið til hliðar til að ævintýrum" (II 
Tímóteusarbréf 4: 2 -4). Þetta var á dögum postulanna og boðskapinn. Margir sem 



fellowshipped í staðbundnum söfnuðum frumkirkjunnar, eftir um það bil tvær 
kynslóðir, ekki þola hljóð kenningar vegna þess að þeir höfðu í raun ekki iðrast og 
þess vegna hefði aldrei fengið heilagan anda. Þeir followedteachers sem, fyrir 
sakir af peningum, ánægður óskir sínar með því að boða dæmisögur - the tæla 
dæmisögur af dulspeki og sól tilbeiðslu sem voru að ríða Roman Empire. 

Þegar Páll skrifaði annað bréf sitt til Grikkjum fæddur Þessaloníkumanna, bauð 
hann þeim um "leyndardóm ranglætis" sem "eyðir þegar vinna" (II 
Þessaloníkubréf 2: 7, AV). Tilkynning: Kenningar lögleysa voru við vinnu í dag 
Páls. The Roman Heimurinn var fyllt með dulúð trúarbrögðum sem stöfuðu af 
gömlu sól tilbiðja leyndardóma. 

Margir þeirra komist að því að talið nafn Jesú sínum eftir aukinni.  

Jude þurfti að fela í bréfi sínu áminningu að sérhver kristinn maður ætti "contend 
ákaft fyrir trú sem var eitt skipti fyrir öll verið í hendur heilögu. Fyrir nokkrir menn 
hafa stiklar í óséður, sem fyrir löngu var merkt út fyrir þessi dómur óguðlegir 
menn verða, sem snúa náð Guðs vors til saurlífi og afneita eina Drottinn Guð og 
Drottinn vor Jesús Kristur .... Þetta eru líkamlegur einstaklingar, sem valda 
sundrungu, ekki hafa andann "(Jude 3-4, 19). Þeir kenndu yfirbótar, ekki iðrun. 

Jude segir þessar prédikarar aðskilin fylgjendur sína frá líkama trúaðra.  

Með tímanum John skrifaði bréfum hans, hafði hann þetta sorglegt mið til að fela 
um þá sem í fyrstu stiklar í óséður: "Þeir komu úr vorum hópi, en þeir voru ekki af 
okkur, því að ef þeir hefðu heyrt oss til, þá hefðu þeir áfram með okkur, en þeir 
fóru út að þeir gætu gert augljóst, að enginn þeirra voru af okkur "(I Jóh 2:19).  

Þó að þessi fjölmörgum afvegaleiðendur, sem kallast Gnostics, vinstri hina sönnu 
kirkju, teikna burtu lærisveinana á eftir þeim, Eftirfarandi þeirra ekki endast meira 
en nokkrar aldir. 

Það var hins vegar enn hættulegri fráhvarf að infiltrated sönnu kirkju. 

Sannkristnir menn neyðist út 

Pétur varaði kirkjur sem margir myndu afvegaleiða. Það voru falsspámenn meðal 
kristinna sem myndi koma í villukenningum og "og margir munu fylgja 
eyðileggjandi leiðir þeirra, vegna þeirra vegur sannleikans verður lastmæltu" (II 
Pétursbréf 2: 2). 



Stafirnir Páls var snúinn að gefa aðra merkingu en ætlað (II Pétursbréf 3: 15-
16). En í stað þess að fara á staðbundnum söfnuðum og mynda eigin sects þeirra, 
sem aðrir höfðu gert í fyrstu, þessir fölsku prédikarar héldust innan safnaðanna og 
fljótlega fór að reka sannkristna menn. 

Í bréfi Jóhannesar postula til Gajus, lesum við: ". Ég skrifaði til safnaðarins, en 
Díótrefes, sem elskar að hafa yfirburði meðal þeirra, tekur eigi við okkur Því ef ég 
kem, mun ég kalla í hugann verkum hans sem hann gerir, prating gegn okkur með 
skaðlegum orðum. og ekki sáttur við það, er hann sjálfur ekki á móti bræðrunum 
og bannar þeim sem vilja, setja þá út úr kirkjunni "(III Jóhannes 9-10). 

The sannkristnir menn, sem einn samsettir hina sönnu kirkju, voru að setja út á 
sýnilegum, skipulögð safnaða! 

Þetta voru dreifðir þær hverjir John sagði, "Því heimurinn þekkir oss ekki" (I Jóh 3: 
1). 

Nafnið Christian var verið borinn burt af leiðtoga sem stiklar í félagsskapnum 
kirkjunnar Guðs, fanga söfnuðunum og í nafni Krists, blekkti margir í eftirfarandi 
'falskenningar þeirra eins og ef það væri Gospel Krists. (Hoeh H. Hvers vegna svo 
margir Sértrúarsöfnuðir. Good News tímarit, maí 1985) 

Frekari upplýsingar um aðskilnaðarins milli sannkristinna manna og annarra sem 
voru í raun ekki trúir, sjá free bækling okkar "áframhaldandi History of the Kirkjan 
Guðs." 

4. Hvaða kirkja Guðs er mest trúr? 

Þar sem kirkjan Guðs er satt kristin kirkja, eru allir slíkir hópar sama? Það eru skora 
af hópum segjast vera kirkja Guðs (þar á meðal, jafnvel, kirkjan í Róm) og margir af 
þeim sem segjast bestu tákna Philadelphian leifum kirkju Guðs.  

Hvernig ættir þú að fara um að ákveða hver einn? Eru sannanir, vísbendingar, og 
merki til að aðstoða þig? 

Vissulega eru. 

Og á meðan Guð kallar fólk (Jóhannes 6:44), hann gefur einnig þeim möguleika að 
gera val. Og velja rétta kirkju Guðs er mjög mikilvægt. Þetta er eitthvað sem ég hef 
lært af reynslu. 

sumir Bakgrunnur 



Í lok unglinga mínum, ég áttaði að sanna nafn sönnu kirkju var "Kirkja Guðs" eins 
og heilbrigður eins og a nokkrar af öðrum sannanir, vísbendingum og einkennum í 
þessum bæklingi. Innan nokkurra vikna flytja út úr húsi foreldra minna, ég varð að 
sjá flugmaður sem skráð eru Staðsetningu "Kirkja Guðs" þjónustu sem haldin var á 
laugardag. 

Svo, að hvíldardagurinn ég sótti það sem ég taldi væri hin sanna kirkja Guðs 
þjónustu. Þess í stað, eftir um hugsanlega 100 th tíma prestur sagði "Jesús" í einskis 
(tilgangslaust) endurtekningu, áttaði ég að þetta gæti ekki hugsanlega verið 
biblíulega og sanna kirkja Guðs (sbr Matteus 6: 7), svo ég gekk út þjónustunnar.  

Frá þeim tíma, áttaði ég að það var mikilvægt að velja rétta "Kirkja Guðs" 
félagsskap og stuðning. 

Eftir að læra meira um efni kirknanna í köflum 2 og 3 í Opinberunarbókinni, lauk 
ég einnig að mest viðeigandi kirkjan Guðs myndi vera bundin við Kirkju Guðs 
Philadelphia, sem fjallað er um í Opinberunarbókinni 3: 7-13. 

Philadelphian Draumar og viðhorf 

Ýmsar guðfræðingar hafa haldið í stöðuna sem kirkjurnar sem nefnd eru í fyrstu 
þremur köflum Opinberun fulltrúa ekki aðeins alvöru kirkjur, heldur einnig yfirlit 
yfir sjö 'eras "í sögu hinnar sönnu kirkju frá þeim tíma Jóhannesi postula til 
endurkomu Jesús Kristur. Mest trúr þessara kirkna í lok, samkvæmt orðum Jesú, 
var Philadelphia hluti. 

The Philadelphia tímum var talið af sumum að hafa byrjað árið 1933 undir manna 
forystu seint Herbert W. Armstrong (fyrir frekari upplýsingar um sögu, 
vinsamlegast sjá frjálsa bækling Endurmenntun sögu kirkjunnar Guðs) og að 
yfirgnæfandi hennar endaði nálægt tími dauða hans árið 1986. Samkvæmt 
Biblíunni, þó leifar þess Philadelphia kirkju enn þörf til staðar fyrr en í lok kirkju 
aldri (sbr Hebreabréfið 13: 1; Opinberunarbókin 3: 10-11). 

Myndun Radio kirkju Guðs (sem var síðar nafnið Worldwide kirkju Guðs) og 
upphaf Philadelphia tímum kirkju Guðs var á undan með tveggja hluta Yfirlýsing 
draumi sem Herbert Armstrong trúði Guð gaf konu sinni og það var síðan staðfest 
(The Autobiography Herbert W. Armstrong, 1973, bls. 187,193-194). Hann taldi að 
hann uppfyllti hvað væri fyrsti hluti þeirrar draumi (Armstrong HW. Bræðranna og 
co-verkamaður bréfi, 28. nóvember 1956). 



Á sama hátt, myndun Endurmenntun kirkju Guðs var undan draumum (tvö Bob 
Thiel og annan til Fesilafai Fiso Leaana) sem voru síðar staðfest.  Við erum einnig 
að uppfylla seinni hluta boðun draumi Loma Armstrong. Engin önnur satt Cog 
hópurinn sem segist leiða leifum Philadelphia hluta Cog hefur gert þessar kröfur, 
þrátt fyrir að draumar eru lofað að vera gjöf Andans í síðustu daga á 
Postulasögunni 2: 17-18 (fyrir . smáatriði, sjá Áframhaldandi sögu kirkjunnar 
Guðs) Margir Laódíkeumanna bregðast við eins fornu saddúkear og munu ekki 
sætta sig hvernig Guð virkar (Markús 12: 23-32). 

Í hans október 1979 Plain Truth grein sem heitir 7 sönnun á sannri Guðs 
kirkju, sem seint Herbert W. Armstrong skráð sjö fylgigögn, sem hann fann 
Philadelphia hluti hinnar sönnu kirkju Guðs myndi hafa. Meðal vita / kennsla 1) 
Hver og hvað er Guð ?, 2) Ríkisstjórn Guðs og sköpun heilagur og réttlátur 
Character, 3) Hver og hvað er maðurinn ?, 4) The Truth About Ísrael, 5) hið sanna 
fagnaðarerindi, 6) Hvað og hvers vegna kirkjan ?, og 7) Forgangur kennslu 
valdatíma Guðs ríki. Hann fann að, þá Worldwide Kirkja Guðs höfðu allir af 
þeim. Við í Endurmenntun kirkju Guðs gera eins vel. 

Sérstaklega í tengslum við þá sem við kennum:  

1) Sú skoðun að fyrstu kristnu höfðu á Guðdómsins, 

2) Stjórnvöld Guðs (hierarchic hjá föðurnum sem hæst í vald og starfar 
undir elskandi lögum hans) og markmið hans á að þróa réttláta eðli 
(Rómverjabréfið 5: 4; Matt 5:48) með kenningarinnar aðstoð frá ráðuneyti 
hans (Efesusbréfið 4: 11-16), 

3) Að Guð viljandi búin menn líkamlega (Mósebók 2: 7) og að þeir sem hann 
kallar (Jóhannes 6:44) getur orðið andlega (1 Kor 15: 45-48) í fjölskyldu 
Guðs (Efesusbréfið 3: 14-19) , 

4) Deili nútíma Ísrael og hvernig það bindur í með spá (sbr Mósebók 48, 49; 
1. Konungabók 12: 19-20; Jakobsbréfið 1: 1; Jeremía 30: 7; Daniel 11:39), 

5) fagnaðarerindi Krists um ríkið (Mark 1: 14-15; Postulasagan 1: 1-3), 

6) Að kirkjan er að vinna Guðs (Matteus 24:14; 28: 19-20; Jóh 6:29; 
Opinberunarbókin 3: 7-13; 1 Kor 12: 1-31; 16: 9; 2. Korintubréf 6: 14-18; 
Efesusbréfið 5: 25-32) í sannleika (Sálmur 33: 4; Jesaja 61: 8; John 17:17, 2 
Timothy 2:15), 



7) Rétt forgangsverkefni prédikaði fagnaðarerindið um ríkið til heimsins 
sem vitni (Matteus 24:14) og bráðum-komandi öld (Opinberunarbókin 20: 
4), en að kenna lærisveinum allt, sem Jesús hafði boðið (Matteus 28:19 -
20). 

Ath: Eftir dauða Herbert Armstrong, manna eftirmaður hans tóku fráhvarf og 
hafnaði mest af einstaka kirkju Guðs kenningar. Hið sanna kirkja áfram eins og 
margir vinstri að skipulag og margar aðrar stofnanir hafa síðan myndast. Fráhvarf 
hefur gerst frá Nýja testamentisins (td 1 John 2: 18-19) og er ein ástæðan fyrir því 
að rekja sanna kristna kirkju sögu getur verið erfitt.  

Þó að margir Kirkja Guðs hópa hafa leiðtogar sem segjast flestir eða allir þessir sjö 
stig, næstum allir hafa mistekist að sannarlega æfa stig Herbert Armstrong 2, 6, og 
7, og hafa misskilið sumir hinna. Að minnsta kosti einn hópur sem telur það er 
leiðandi í 6 og 7 hér að framan, vísvitandi og af ásetningi, hefur gert það 
heyrinkunnugt með efni það vissi felast kenningaratriði villur sem voru ekki 
sannleikurinn. Að vilji til að breiða rangar skilaboð sýnir að þeir eru ekki leiðandi 
endanlega áfanga Guðs verk-verk Guðs verður gert í sannleika á Sálmi 33: 
4. Drottinn sagði: "Ég mun beina starfi sínu í sannleika" (Jesaja 61: 8), og þeir sem 
vísvitandi birta og dreifa kenningaratriði villur augljóslega eru ekki að taka við 
stefnu Drottins. 

Margir aðrir hópar í borginni stig 6 & 7. Enn, hér er líka eitthvað sem Herbert W. 
Armstrong skrifaði tengist stig 6 og hluta 7. lið: 

Í Matteusarguðspjalli 28: 19-20, til Guðs 1) að fara og prédika 
fagnaðarerindið (bera saman við útgáfu Markúsar, sömu orðum Jesú, Mark 
16:15); 2) skíra þá sem iðrast og trúa; síðan eftir það, 3) að kenna þeim að 
virða boðorð "(sjálfsævisaga Herbert W. Armstrong, bls. 523). 

Tilgangur kirkjunnar, 1) prédikaði komandi ríki Guðs til heimsins og 2) hann 
sauða. 

The "einfari" - á "einstaklingur Christian," sem vill að klifra upp í ríki 
einhvern annan hátt en með Kristi og leið hans gegnum kirkju hans - er ekki 
verið þjálfað í HÁTT Krists þjálfunar, til að ráða og ríkja með Kristi í ríki 
hans! (Mystery af miðöldum, p.270). 

Herbert Armstrong einnig kennt, "með nútíma aðstöðu fyrir fjölmiðlun - prentvél, 
útvarpi, sjónvarpi, jafnvel síma sem maður getur náð öðru í hvaða heimshluta á 



nokkrum mínútum eða minna - er hægt að ná til fleira fólks með langt en öll fyrstu 
postulanna öld samanlagt "(7 sannanir True Guðs kirkju, sem er hluti 6. Plain 
Truth, ágúst 1979). 

Við í Endurmenntun kirkju Guðs eru að nýta 21. aldar aðferðir fjölmiðlun, þ.mt 
prentvél, útvarp, YouTube sjónvarpi, síma, og auðvitað internetið, sem getur 
jafnvel verið hraðar en eyðublöðum fjölmiðlun sem Herbert Armstrong er notað 
. Við höfum náð mörgum milljónir með fagnaðarerindið um ríkið og hafa tegund 
boðun og spámannlegu sannleika sem Jesús sagði ætti að vera viðmið til að vita 
hið sanna frá rangar í Mt 7: 15-18. 

Hvað varðar kenningarlegum sannleika, Herbert Armstrong skrifaði, "að minnsta 
kosti 18 undirstöðu og nauðsynleg sannindi hafa verið endurreist á sönnu kirkju 
frá" árið 1933 (Leyndardómur miðöldum, 1985). Allir þessir "endurreista 
sannleika" eru í opinberri yfirlýsingu viðhorfa í Endurmenntun kirkju Guðs (í boði á 
netinu á www.ccog.org). Það er ekki málið fyrir flest (ef ekki öll) af hópum sem 
leiðtogar voru einu sinni hluti af gamla Worldwide kirkju Guðs. Ennfremur, flestir 
sem segjast trúa þeim ekki einu sinni að nota listann sem seint Herbert W. 
Armstrong raun gaf (sjá sermon heitir Missionhans á Philadelphia kirkjunnar 
Era, gefið Desember 17, 1983), en í staðinn að treysta á lista unnin eftir dauði 
hans með leiðtogi sem ekki halda fast við þá Philadelphian kenningum (Guð 
endurreisti þessar 18 sannindi:? þakklát ertu þá Worldwide News, ágúst 25, 1986). 

Jesús varaði Philadelphians að "Haltu fast því sem þú hefur, til þess að enginn taki 
kórónu þína" (Opinberunarbókin 3:11), og þetta myndi virðist hafa að fela  á 
kenningu sannleika sem voru endurreist á Philadelphia hluta kirkju Guðs. Biblían 
varar einnig að fólk sem virðast vera trúaðir vilja "falla burt" frá sannleikanum og 
á meðan það hefur gerst í fortíðinni, það mun aftur gerast í framtíðinni (sbr Daniel 
11: 30-35; 1. Tímóteusarbréf 4: 1 ). Sumir sem einu sinni sögðust vera 
Philadelphians hafa ekki haldið fast við þá kenningu heldur.  

Flestir hópar með leiðtoga einu sinni hluti af gamla Worldwide kirkju Guðs hefur 
ekki sett almenningi boða Guðs ríki til í heiminum sem sanna efst sinn forgang 
(Matt 24:14; 28:19), ekki að fullu skilið allt í aftur sannleika, og hafa ekki metið 
sannleikann nóg; þar sem þeir hafa sýnt að þeir eru ekki handhafa hvað hefur 
verið kallað "Philadelphia möttul" (forysta vald). Hópurinn við umræddum skikkju 
er einnig táknað með "konu" í Opinberunarbókinni 12: 14-17. 

The Bók af Hebrea kennir: 



Látum Bróðurkærleikurinn áfram. (Hebreabréfið 13: 1) 

Hvers vegna koma að hérna? Vegna þess að orðið þýtt sem "bróðurkærleika" er 
gríska útgáfan af orðinu Philadelphia. Philadelphia var að halda áfram, jafnvel inn í 
þetta Laodicean tíma, og vera til staðar (að einhverju leyti) um sögu kirkju 
Guðs. Philadelphians eru djúpt umhyggju fólk. Philadelphians hugsa um hina 
fátæku og unreached. 

Taktu tvær einkenni sannarlega trúr kirkju sem Páll postuli skrifaði um:  

15 ... Guðs hús, sem er söfnuður lifanda Guðs, stólpi og jörð sannleikans.  (1. 
Tímóteusarbréf 3:15) 

15 Verið duglegir á að reynast Guði sem verkamaður, er ekki þarf að 
skammast sín og fer rétt með orð sannleikans. (2. Tímóteusarbréf 2:15) 

Hinir trúuðu Philadelphia leifar, er "konan" í Opinberunarbókinni 12: 14-16 er 
hópurinn sem alltaf leitast við að réttilega skipta (greina) sannleikans orð og er 
stoðin og jörð sannleikans. Ástæðan fyrir því að ég þurfti að fara áður en kirkjan 
Guðs skipulag mitt er að þeir brutu ítrekað loforð og einnig, vísvitandi og af 
ásetningi, hélt áfram að senda út prentuð upplýsingar sem þeir vissu var ekki satt 
(sbr Jeremiah 48:10; Sálmarnir 33: 4 ; Sálmarnir 101: 6-7; Jesaja 61: 8) sem er lýst í 
öðrum stöðum (td www.cogwriter.com). Því þetta sannfært mig um að þeir gætu 
ekki lengur besti tákna Philadelphia leifum kirkju Guðs og gæti ekki verið notuð af 
Guði (sbr Jesaja 61: 8; Sálmur 101: 7) til að leiða átak til að uppfylla Matteus 24:14 
osfrv það er hvers vegna það var nauðsynlegt fyrir áframhaldandi Kirkja Guðs til 
að mynda. 

Eins og langt eins og the stoðin og jörð sannleikans fer, Endurmenntun Kirkja Guðs 
hefur meiri dýpt og upplýsingar um sögu frumkirkjunnar Guðs en nokkur annar 
kirkja Guðs hópi. Við erum byggð á grunni Jesú Krists, postulanna og 
spámannanna (Ef 2:20). Við kennum meira af því snemma fylgjendur Jesú kenndi 
en nokkur önnur kirkja Guðs hópi. Við höfum einnig reynt að kenna öllum hlutum 
Jesús bauð í prédikunum okkar og í fjölmiðlum (sbr Matteus 28: 19-20). Við verja 
einnig umtalsvert magn af tekjum okkar til fátækra (Galatabréfið 2:10). Auk þess 
eru spámannleg skýringar okkar í meira dýpi, og eru meira Biblíunni, en nokkur 
önnur þekkt kirkju Guðs hóps (sbr 2. Pétursbréf 1:19).  

Hvað um Spádómur? 

Er spádómur mikilvægt? 



Vissulega. 

Í fyrsta skráð ræðan, sem gerðist eftir kraftaverki (Postulasagan 2: 1-11), Pétur 
postuli bundin fréttir atburði með Biblíunni spá (Postulasagan 2: 14-40). Að hluta 
til vegna manns voru meðvitaðir um þá atburði sem Peter rædd, margir greitt 
athygli og þúsundir voru umbreytt (Postulasagan 2:41).  

Þó kraftaverk ekki undan flestum öðrum skráð prédikunum í Nýja testamentinu, 
hátalarar reyndi að binda viðburði spádóms og öðrum hlutum Biblíunnar til betri 
ná til markhópa þeirra (td Postulasagan 17: 22-31). 

Það kann að vera mikilvægt að gera sér grein fyrir að fyrstu skilaboðin sem er 
skráð sem Jesús boðaði (fagnaðarerindið um ríkið í Mark 1:14) og síðustu 
skilaboðin Jesús gaf (Opinberunarbókinni) voru spámannleg. Ýmsar skilaboð að 
hann gaf (td Matt 24, Luke 21) voru bundin við komandi atburðum heimsins.  

Spádómur er tákn fyrir trúaðra: 

Þannig tungutalið tákn ekki fyrir trúuðum en vantrúuðu, en spádómur er 
tákn ekki fyrir vantrúuðum heldur trúuðum. (1 Kor 14:22, English Bible) 

Því tungutalið til tákns, ekki þeim sem trúa, en hinum vantrúuðu; En 
spámannlega er ekki fyrir vantrúuðum en fyrir þá sem trúa (1 Kor 14:22, 
NKJV) 

Biblían sýnir að það væri mismunandi gerðir af tungum (1 Kor 12:28), og 
sjálfboðaliða þýðendur okkar og aðrir í Endurmenntun kirkju Guðs að hjálpa fylla 
það. En eftir því spádóm sem felur í sér rétt útskýra spádóminn, er ætlað að vera 
tákn fyrir þá sem trúa. Við í Endurmenntun kirkju Guðs skil og útskýrt betur marga 
þætti spá en aðrar Cog hópa. 

Þýðir þetta að spádómur er mikilvægasta einkenni hinnar sönnu kirkju? Nei, ást er 
(sbr 1 Korintubréf 13: 1,8). 

Enn, að stunda ást er einnig bundin í með spá í Biblíunni (1 Kor 14: 1).  Þeir sem 
sannarlega hafa ást á sannleikanum verður hlíft frá sumir spáðu atburðum 
samkvæmt 2. Þessaloníkubréf 2: 9-12. 

Í dag, gegnheill samfélagslegar breytingar eiga sér stað. Margir þeirra eru spáðu í 
Biblíunni. Jafnvel þótt á milli kannski fjórðungur til þriðjungur af Biblíunni öllu er 
spámannleg, flestir hópar einfaldlega skil ekki þann sannleika um ýmis helstu 



spádóma Biblíunnar - helstu spádóma sem Jesús hvatti fylgjendur sína á endanum 
að skilja (td Matt 24:15; Mark 13:14). 

Sumir, þrátt fyrir að segjast trúa á Biblíuna, annaðhvort afslátt eða sjást 
spádómur. En það er ekki ætlað að vera raunin fyrir sannkristnum mönnum: 

"Horfðu á fíkjutrénu, og öll trén. 30 Þegar þeir eru nú þegar verðandi, þér 
sjáið og þekkið yður að sumarið er nú nálægt. 31 Þannig skuluð þér líka, 
þegar þér sjáið þetta verða, að vita að Guðs ríki er nálægt. 32 Sannlega segi 
ég yður: þessi kynslóð mun ekki líða undir lok, uns allt er komið 
fram. 33Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir 
lok líða. 

"Hafið gát á sjálfum yður, svo að hjörtu yðar þyngist ekki við svall, 
ofdrykkju, og áhyggjur þessa lífs og komi svo dagur sá á þér óvænt. 35 Því að 
það mun koma eins og snara um alla þá sem búa á the andlit af the öll 
jörðin. 36 Vakið því allar stundir og biðjið, að þér megið teljast verðugur þess 
að flýja allt þetta sem koma til að fara framhjá, og standast frammi fyrir 
Mannssyninum. " (Lúkas 21: 29-36) 

Takið eftir að Jesús kenndi að fylgjendur hans mun alltaf þurfa að borga eftirtekt 
til atburða og spádóma sem tengjast endurkomu hans. Jesús sagði ítrekað 
fylgjendum sínum að horfa á atburðum heimsins sem myndi uppfylla spádóm í 
öðrum ritningum, svo sem Matteus 24:42, 25:13; Mark 13: 9,33,34,35,37 og 
Opinberunarbókin 3: 3. Jesús ætlast fylgjendur hans til að horfa á.  

Jesús kenndi einnig að Heilagur Andi, "andi sannleikans," myndi aðstoða hina 
trúuðu í að skilja allt sannleikann, þar á meðal spámannlega sjálfur: 

Ég hef samt margt að segja yður, en þér getið ekki borið það nú. Hins vegar 
þegar ... andi sannleikans, er kominn, {það} mun leiða yður í allan 
sannleikann; ... Mun segja þér ókomna tíma. (Jóhannes 16: 12-13) 

Having Heilagan anda og rétt að leiddi af heilögum anda hjálpar okkur að skilja 
spádóma. 

Biblían kennir einnig: 

Slökkvið ekki andann. Ekki fyrirlíta spádómar. (1 Þessaloníkubréf 5: 19-20) 



Samt margir, þar á meðal í hinum ýmsu kirkju Guðs hópa, virðast ekki trúa því að 
andi Guðs er núna að vinna spámannlega núna. Margir einnig tilhneigingu til að 
fyrirlíta Biblíunni spádóma og oft, rétt skýring þeirra (s). 

Eins og á þessari jörð, Guð hefur trúr sínu og sannir þjónar sem eru rétt að boða 
endatímasigur spámannleg viðvaranir sem þarf að fara fram núna. 

Biblían kennir: 

Nei, Drottinn Guð gjörir ekkert, nema hann sýnir leyndarmál hans til þjóna 
sinna, spámannanna. 8 A ljónið öskrað! Hver skyldi ekki óttast?Drottinn Guð 
hefur talað! Hver getur ekki spá? (Amos 3: 7-8). 

Þrátt fyrir þetta, auk New Testament kenningar á spámanna (td Postulasagan 2: 
17-20; Efesusbréfið 4:11; 1 Kor 14), flest 21. öld Kirkja Guðs hópa trúi ekki að það 
eru nú einhverjar spámenn og þeir illa misskiljið helstu þætti Lokatími Biblíunni 
spá. 

Ennfremur, allir nema einn af kirkju Guðs hópa (CCOG er ein undantekning) sem 
taka að Guð hefur að minnsta kosti einn spámaður, hafa hlustað á talið 
spámannlegu einstaklinga sem hafa greinilega kennd spámannlegu og kenningar 
villur, þar sem þeir voru / eru falsspámenn.  

The Continuing Kirkja Guðs er Philadelphian Leader 

Þeir sem vilja vera hluti af the trúr leifar Philadelphia myndi vilja vera með kirkju 
Guðs hóps sem: 

1. Gerir prédikaði fagnaðarerindið um ríkið og vitni forgang sína (Matteus 
24:14; 28: 19-20). 

2. Styður fátækum bræðrum (Galatabréfið 2:10), þar á meðal ekkjur og 
munaðarlaus (Jakobsbréfið 1:27), einkum í fátækari héruðum eins og Afríku 
og Asíu. 

3. æfir Sannlega biblíulega stjórnarhætti (1 Kor 12:28), þar á meðal 
Matteusi 18: 15-17. 

4. Hefur boðun, guðfræðilegar, spámannleg, og elskandi ávöxtum Jesús 
talaði um (John 7: 16-20; 13:35; Lúk 4:18; 14:13; Matt 24:14; 28: 19-20; 
Opinberunarbókin 3 : 7-13). 



5. Varar þeir sem halda að þeir séu í kirkjunni að ekki falla í burtu (1. 
Tímóteusarbréf 4: 1). 

6. Hefur andlegar gjafir, þar á meðal að fá drauma, á síðustu dögum 
(Postulasagan 2: 17-18). 

7. Skilur söguleg og núverandi hlutverk kirkjum Op 2 & 3.  

8. Útskýrir og skilur Biblíunni spá nógu vel (td Daníel 11: 29-45; Matteus 24) 
til að vita hvenær á að flýja (Matteus 24: 15-20, Opinberunarbókin 3:10, 12: 
14-16) áður en Great Tribulation (Matteus 24:21). 

The einn hópur sem best táknar leifum Philadelphia hluta kirkjunnar Guðs 
(Opinberunarbókin 3: 7-13) á 21. öld er áframhaldandi Kirkja Guðs. 

Jesús varaði Laódíkeumanna sem þeir hafa volgur verk og þarf að iðrast eða takast 
á við afleiðingar (Opinberunarbókin 3: 14-22). Á spámannlega hlið, raunin er að 
Laodicean kirkjur hafa a fjölbreytni af spámannlega misskilningi. 

Þar Laódíkeumanna tákna megnið af kristnum mönnum í tíma endalokanna (þeir 
tákna sjöunda kirkju eða hóp af kirkjunum í Opinberunarbókinni 1-3), það verður 
að vera ástæður fyrir því að þeir vilja ekki sjá allt það sem er að gerast 
spámannlega og hvað mun sannarlega leiða til the byrjun af the Great Tribulation. 

Innan Laodicean stofnanir sem virðast vera hluti af kirkju Guðs, það eru margs af 
spámannlegu stöðum sem eru haldnir sem kemur í veg fyrir þá frá að vita þegar 
mikla þrenging hefst. 

Átján af þeim rangar skoðanir eru hér fyrir neðan: 

1. Margir Laodicean hópar ekki opinberlega kenna og / eða trúi ekki á þeirri 
hugmynd að eras kirkjunnar tengjast söfnuðunum í kafla 
Opinberunarbókarinnar 2 & 3, jafnvel þótt þeir kenna stundum um kirkjum 
Op. Margir taka meira af preterist (síðasta / historical) ljósi þessara kirkna, 
þrátt fyrir að margir yfirlýsingar sem gerðar eru á þeim þurfti að hafa í 
framtíðinni spámannleg afleiðingar (td Opinberunarbókin 1:19; 02:22; 3: 3; 
3:10) . Vegna þess að ýmsir hópar kenna ekki ákveðnar spámannlega þætti 
þetta ekki margir sjá ekki eigin vandamál sín og verður að fara í gegnum 
þrenginguna miklu. 

2. Laodicean hópar trúi ekki að fagnaðarerindi um ríkið þarf samt að vera 
boðað til heimsins sem vitni á Matteusi 24:14, í raun ekki að gera það í 



forgang, og / eða gera það á þann hátt sem sýnir þeir hafa ófullnægjandi ást 
á sannleikanum (sbr Jeremía 48:10; Sálmarnir 33: 4), þannig að þeir hafa 
ekki né leiða alvöru Philadelphian verkið. Sem aðeins Philadelphians lofað 
að vernda frá klukkustundar réttarhöld sem munu koma á allan heiminn, 
Laódíkeumanna mun ekki skilja þegar Matthew 24:14 er fullnægt eða þegar 
að flýja á Mt 24:15. 

3. víða haldið Laodicean skoðun er kenningin sem mikla þrenging getur ekki 
byrjað fyrr en konungur norðursins skapast King of the South í Daniel 
11:40. Þessi skoðun overlooks staðreynd að þar sem mikla þrenging felur 
tíma neyð Jakobs (Jeremía 30: 7), þá byrjar það með USA og þess Anglo-
Saxon bandamenn eins og Bretlandi fá ráðist (sbr Daniel 11:39). Sumir 
hópanna loða við þessa myndaröð villu, því það var einu sinni í eigu seint 
Herbert W. Armstrong, sem breytti sýn hans með 1979 (þeim tíma sem við 
erum í, nú. Pastor framkvæmdastjóra Report-Vol. 1, nr 15, Nóvember 20, 
1979). Þar sem konungurinn norður mun útrýma þeim af sterkustu virkjum 
(Bandaríkin, Kanada, osfrv) í Daníel 11:39, áður en ráðast inn í King of the 
South í Daníel 11:40, þeir sem halda þessari skoðun mun ekki vita þegar 
mikla þrenging hefst fyrr en eftir að það er hafið. 

4. Ýmsar Laódíkeumanna telja að endanleg stillingar Beast orku í 
Opinberunarbókinni 17: 12-13 verður að samanstanda af nákvæmlega tíu 
eða ellefu nú skilgreindar þjóða. Þetta er gallað af mörgum ástæðum, þar á 
meðal sú staðreynd að grísku skilmálar 'þjóðir' er ekki í þeim köflum og 
kaflar eru að segja um tíma tveimur framtíðinni 
reorganizations. Endurskipulögð konungsríki ekki alltaf að vera innan áður 
landamæri og það er líklegt til að vera raunin í framtíðinni. Þótt 
Evrópusambandið, sem nú eru 28 meðlimir og margir hugsanlega meðlimi, 
má vel missa nokkur aðildarríkja (eins Bretland), að krefjast þess að 
endanleg stillingar verður að hafa þjóðir tíu eða ellefu er ekki í samræmi við 
Biblíuna. Auk þess söguleg staða Philadelphia hluta Cog (undir Herbert 
Armstrong) kennt í amk tugi skjöl (Plain Truth, Good News, fugla morgun, 
bæklinga, co-verkamaður bréf, Biblían Correspondence sjálfsögðu) að tíu 
gæti samanstanda af tíu þjóða og / eða hópa þjóða (eins og til einstæðra 
þjóða).Nema fjöldi dregur að því, þeir sem krefjast þess að Beast stillingar 
hafa þjóðir annaðhvort tíu eða ellefu munu ekki hugsanlega gera sér grein 
fyrir að þrengingin mikla hafin, nema þeir iðrist þeim skjá.  



5. Nokkrir Laodicean hópar misskilja greinilega Daniel 9:27, seinni 
helmingur sem bindur með Daniel 11:31 og orð Jesú í Matteusarguðspjalli 
24:15 (þeir hafa tilhneigingu til að trúa Daniel 09:27 var fullnægt af 
Kristi). Þeir sem misskilja þetta vers mun ekki hafa rétta fyrirfram viðvörun 
af því sem er að gerast né líklegt vita þegar þrenginguna miklu hefst. 

6. Einn eða fleiri hópar kenna einnig að þrengingin mikla getur byrjað með 
næsta ári eða svo. Eins og mikla þrenging ekki fyrr u.þ.b. 3 ½ ár eftir 'frið 
takast' Daniel 9:27 hefur verið almennilega staðfest (og þetta hefur ekki 
gerst enn), er það ekki mögulegt fyrir mikla þrenging að byrja áður en 2019. 
Þar sem samningur er líklegur til að vera staðfest í haust ársins (sbr 
Mósebók 23:24; 1 Kor 15:52), jafnvel 2019 er líklega of fljótt. 

7. Ákveðnar hópar kenna óviðeigandi túlkanir á 1335, 1290, og 1260 daga 
Daniel 12 eða hafa önnur vandamál með hlutum sem (flestra Cog hópum) 
að þeir vilja ekki skilja þegar mikla þrenging hefst. 

8. Flestir Laodicean hópar ekki að skilja Habakkuk 2: 2-8 og eru ekki 
almennilega að fá að viðvörun út til Bandaríkjanna og Bretlands. Einn hópur 
kenndu það, en hefur backed burt vegna það virðist vera innri stjórnmál og 
einn af hækkandi leiðtoga hennar. The hækkandi 'tímasprengja "í USA 
skulda er eitthvað sem þarf að benda á og Habakkuk 2: 2-8 bendir Biblíunni 
ógn sem þetta stellingum. Það ætti að boða og við í CCOG eru að gera 
það. Margir átta sig ekki að Habakkuk 2: 6 tengist upphaf þrengingunni 
miklu og er ein af ástæðunum fyrir árásinni gegn skuldsett afkomendur 
ættkvíslum Jósefs. 

9. Flestir Laodicean hópar hafa ýmsir Elía heresies. " Vegna þessa, þeir vilja 
ekki vera fær um að viðurkenna endanlega Elía. Sumir halda að hann hlýtur 
að hafa verið Herbert Armstrong, þrátt fyrir að hann hafi verið látinn frá því 
16. janúar 1986 og að dauða disqualifies honum eftir verkum sínum um 
endanlega Elijah (leyndardóm Ages. 1985, bls. 349). Sumir telja að annað 
hvort er ekkert Elía að koma eða að hann er kirkjan og ekki einstaklingur, 
sem gengur gegn kenningum Jesú um efnið í Mark 9: 12-13. 

10. Margir Laodicean hópar skilja ekki ólíku ofsóknir (og önnur mál) að 
koma í Daníel 7:25, 11: 30-39, Matteusarguðspjall 24: 9- 22 og 
Opinberunarbókinni 12: 14-17. Þegar spáði bylgja ofsókna hits upphaflega á 
Philadelphians aðallega, (og ekki þá), Laódíkeumanna vilja ekki sjá þetta 



ofsóknir sem sönnun fyrir því mikla þrenging er um það bil að 
hefjast. Gamla Radio Kirkja Guðs (sjá Varist falsbræðra Good 
News, janúar1960!) Beitt sérstaklega til að ofsækja ritningarnar af Daníel 
11: 32-35 á lokatíma Philadelphian kirkju sem gerir núverandi CCOG.  

11. Ýmis Laodicean hópum kenna ekki að það er líkamlegt staður öryggis að 
flýja til (þrátt fyrir hvað Opinberunarbókin 12: 14-16 kennir). Svo, þeir halda 
að sýninni mun ekki vera hneigðist að flýja til einn rétt fyrir upphaf Great 
Tribulation. 

12. Flestir 'sjálfstæðar' Laódíkeumanna trúi ekki að þeir þurfa að "safna 
saman" fyrir þann tíma til að flýja þrátt fyrir það Sefanía 2: 1-3 kennir. Þess 
vegna, það er ekki líklegt að þeir munu vera hneigðist að flýja saman þegar 
hópur þeir eru ekki hluti af er rétt fyrir upphaf mikla þrenging (sbr Opb 12: 
14-17). 

13. Að minnsta kosti einn Laodicean hópurinn telur ranglega að viðurstyggð 
eyðingarinnar Daniel 11:31 á sér stað eftir að konungurinn norður skapast 
King of the South í Daniel 11:40. Þar sem þetta mun ekki gerast svona, þeir 
sem halda þeirri stöðu mun ekki skilja þegar mikla þrenging hefst (sbr Matt 
24: 15,21). 

14. Margir Laodicean hópar kenna að maður syndarinnar sem situr í 
musteri Guðs (2 Þessaloníkubréf 2: 3-4) er andkristur / False Prophet, ekki 
Beast of the Sea. Samt er það þetta Beast of the Sea, endanleg konungur 
norðursins (Daníel 11: 35-36). Svo, þegar þetta gerist, þeir sem halda að 
rangri stöðu mun ekki skilja spámannleg afleiðingar hennar. Deili á 'sonur 
glötunarinnar "er mikilvægt að skilja í lok tíma. 

15. Nokkur Laodicean hópar kenna að gyðinga musteri í Jerúsalem mun 
endurreist áður en Jesús kemur aftur. Þó að þetta er lítillega mögulegt að 
það er ekki nauðsynlegt (the "musteri Guðs" í Nýja testamentinu hefur að 
gera með kristinn, ekki nútíma gyðinga, staðsetningu). Þar sem þetta mun 
ekki gerast eins fáir stundum að kenna, þeir sem halda þeirri stöðu mun 
ekki skilja þegar mikla þrenging hefst. 

16. Að minnsta kosti einn Laodicean hóp kennir að tíu konungar 
Opinberunarbókinni 17:12 skuli vera í umsjá tíu svæðum um allan heim eins 
og til að vera fyrst og fremst evrópskt vald. Kröfu á að þetta myndi þýða að 
slíkur hópur gæti ekki mögulega skilið þegar Great Tribulation myndi byrja. 



17. Að minnsta kosti einn Laodicean hóp kennir að Beast Opinberunarbókin 
13: 1-10 er ekki í Evrópu. Þar sem dýrið máttur mun koma í Evrópu (sbr 
Daníel 9: 26-27), þá sem ekki skilja þetta mun ekki grein þegar mikla 
þrenging er um það bil að hefjast. 

18. Að minnsta kosti eitt eða tvö af stærri Laodicean hópa kenna að fyrsta 
vers í Daniel 11 röð í tengslum við upphaf mikla þrenging er Daniel 
11:40. Þess í stað ættu þeir að kenna að það byrjar með Daníel 11:39, sem 
er skömmu eftir Daníel 11:31, sem er einnig í samræmi við upphaf tíma 
vandræði Jakobs (Jeremía 30: 7). Þeir sem halda að Daniel 11:40 stöðu mun 
ekki skilja þegar mikla þrenging hefst. 

Og það eru margir fleiri. Samt, það tekur aðeins misskilningur einn eða fleiri af 
ofangreindum stöðum til að átta sig á þegar Great Tribulation 
hefst. AðeinsEndurmenntun kirkjan Guðs hefur verið "rétt með orð sannleikans" (2 
Tím 2:15) á öllum þessum málum. 

The dapur Staðreyndin er sú að flestir kirkja Guðs hópar, þar sem þeir eru ekki 
raunverulega Philadelphian (þrátt fyrir allt krafa að þeir gætu gert), skil ekki 
spámannlega röð og upplýsingar í Daníel 11 eða hvernig þeir binda við það sem 
Jesús kenndi á stöðum eins og Matthew 24. Vegna þessa og annarra spámannlega 
misskilningi, þeir hópar munu ekki átta sig á þegar þeir ættu flýja á leiðbeiningar 
Jesú í Matt 24: 15-20 og þess vegna mun ekki fara til að verja gegn í þrengingunni 
miklu (Matteus 24: 21-22 ). 

Ella þennan hljóð einskis og montinn af okkar hálfu, láta mig fram sem lengri tími 
mikil Kirkja Guðs leiðtogum í öðrum hópum hefur sérstaklega ráðlagt mér (Bob 
Thiel) á hvert þessara stiga sem það sem við í Endurmenntun kirkju Guðs kenna á 
þessi atriði, þar á meðal þeir sem eru mismunandi jafnvel frá hvaða eigin hópa 
þeirra að kenna, er rétt. En fyrir 'skipulagi "(og ekki sannarlega Biblíunni) 
ástæðum, hópar þeirra ekki opinberlega kenna þeim.  

Jesús varaði "Það verður sú mikla þrenging, sem engin hefur þvílík verið frá 
upphafi heims allt til þessa tíma, nei, og mun aldrei verða" (Matt 24:21).  Og Jesús 
lofaði Philadelphian kristnir vernd frá henni (Opinberunarbókin 3: 7-10). Aðrir 
kristnir ekki fengið þessi sömu loforð. 

Þeir sem treysta of mikið á málamiðlun ráðuneyti (Esekíel 34: 7-10) til að kenna 
þeim spádómi sem er í raun ekki í samræmi við ritningu þurfa að átta sig á að 
samkvæmt orðum Jesú í köflum 2 og 3 í Opinberunarbókinni og 21 í 



Lúkasarguðspjalli, aðeins tiltölulega fáir kristnir verður varið klukkustundar 
réttarhöld sem munu koma yfir alla heimsbyggðina (sbr Opb 12: 14-17). Þeir sem 
vilja ekki hlusta á það sannarlega trúr í ráðuneytinu mun einnig deila því örlög (sbr 
Efesusbréfið 4: 11-16). 

Við í Endurmenntun kirkju Guðs sannleika 

"Hafa einnig áreiðanlegra spámannlega orð; boðskapnum þér vel að þér að 
gefa gaum, eins og við ljósi sem skín á myrkum stað, þangað til dagur 
dögun, og dagurinn stjarnan vakna efasemdir í hjarta yðar "(2. Pétursbréf 
1:19, KJV). 

Það ætti einnig að leggja áherslu á að Biblían varar einnig independents sem 
hugsa að þeir þurfa ekki að vera hluti af lokatíma Philadelphian leifar kirkju Guðs 
mun ekki varið (sbr Sefanía 2: 1-3). The New Testament er ljóst að kristnir raun 
ætti að vera hluti af kirkju (Efesusbréfið 4: 11-16; sbr 1 Korintubréf 4:17; 10: 32-
33)-sérstaklega eins og við fá nær til loka (Hebreabréfið 10:24 -25; sbr Sefanía 2: 
1-3). 

Nema Laodicean hópa og / eða einstaklinga iðrast og Jesús hvetur þá til að í 
Opinberunarbókinni 3:19, þeir vilja ekki hugsanlega vita þegar Great þrenging 
hefst (Matteus 24:21) né veit að flýja áður en þessi byrjun (Matteus 24:15 -20). 

Cog hópar sem treysta á rangan stað hefð (hvort nýleg eða eldri) fyrir ofan 
Biblíunni marga þætti spámannlegu skoðanir þeirra eru að fara að læra of seint að 
þeir hafa ekki "viss spámannlega orð" (2. Pétursbréf 1:19, KJV) . 

Jesús sagði Laódíkeumanna að þeir sem þarf til að breyta á mörgum sviðum 
(Opinberunarbókin 3: 17-19), en hann kenndi einnig að þar sem þeir vildu ekki að 
hugsa að þeir sem þarf til, að þau myndu þjást af því (Opinberunarbókin 3: 14-16) 
. 

Það eru einnig fleiri spámannleg og annar munur að aðrir Cog hópar hafa í 
Biblíunni að þetta hefti hefur ekki farið í. Staðreyndin er sú að án the réttur 
áherslu á lokastigi verksins, halda Biblíuna í nægilega miklum efnum, starfandi 
Philadelphian ást, sannarlega kenna allt, sem Jesús kenndi, og hunsa einn smurði 
fyrir tveggja manna-hluta anda Guðs (minnir Elísa, 2 Kings 2: 9-13) og efsta manna 
leiðtogi CCOG var, Cog hópar sem hunsa spámannlega viðvaranir eru að gera svo 
að hætti þeirra. 

Þó sumir afsláttur á mikilvægi þess spádóms, eftir því sem Páll postuli kenndi:  



Og að gera þetta, vitandi tímann, að nú er það mikil tími til að vakna af 
svefni; að nú er oss hjálpræðið nær en þá er vér talið fyrst. 12 Liðið er á 
nóttina varið, dagurinn er nálægur. Því skulum kasta af verk myrkursins og 
skulum setja á herklæði ljóssins. 13 Vér skulum ganga almennilega, eins og á 
degi, ekki í revelry og ofdrykkju, ekki í taumleysi og losta, ekki í þrætu og 
öfund. 14 en setja á Drottin Jesú Krist, og gera engin ákvæði um holdinu, til 
að uppfylla girndir sínar. (Rómverjabréfið 13: 11-14) 

Erum við ekki mikið nær til loka nú en þegar Páll skrifaði það? Páll kenndi líka að 
sannkristnir menn voru ekki að vera eins og aðrir sem myndu ekki vita um þegar 
Jesús myndi koma aftur (1 Þessaloníkubréf 5: 4). 

Pétur postuli skrifaði: 

Því þar sem allir þessir hlutir verða leyst, hvaða hætti ber yður að vera í 
heilagri breytni og guðrækni, 12 leita og flýtið fyrir komu Guðs dags, þar sem 
himnarnir verður leyst, að vera á eldinn, og frumefnin bráðna af brennandi 
hita? 13 en vér, samkvæmt fyrirheiti hans væntum nýs himins og nýrrar 
jarðar, þar sem réttlæti býr. (2. Pétursbréf 3: 11-13) 

Almennilega borga eftirtekt til spámannlegu atburðum ekki einungis hjálpar einn 
til að vera tilbúinn fyrir Jesú (Lúk 21:36;), en er einnig ætlað að vera hugsandi æfa 
til að fá kristna menn til að skoða líf sitt nóg til að breyta eins og þeir ættu (sbr 
Rómverjabréfinu 13 : 11-14; 2. Pétursbréf 3: 10-13). Ættir þú ekki að vera að horfa 
á heiminn atburðum og rétt lýst í ljósi spádóma Biblíunnar?  

Hinar ýmsu Laodicean hópar ekki almennilega skilið lokatími spá, og það mun 
stuðla að félagsmanna sinna EKKI að flýja þegar þeir ættu (sbr Matteus 24: 15-21; 
Opinberunarbókin 12: 14-17). 

Laódíkeumanna hafa rangar hugmyndir um mikla þrenging, eru ekki lofað okkur 
vernd frá henni, og mun (ásamt þeim sem Sardes, og virðist sumir Þýatíru á Op 
2:22) þurfa að fara inn í þrenginguna miklu og vera háð dauða og ofsóknir (Daníel 
7: 25b; Opinberunarbókin 12:17). 

Ekki vera afvegaleiða af þeim sem gera ekki raunverulega skilja lykilinn endir-tími 
Biblíunni spádómar. 

Þó að margir virðast trúa því að Continuing Kirkja Guðs er eins skori fullyrtu cog 
hópa, hið spámannlega Staðreyndin er sú að við erum einstök. Við eignar 
Philadelphia skikkju (Opinberunarbókin 3: 7-13, 2 Kings 2:13) og sannarlega 



standa fyrir sannleikanum (1. Tímóteusarbréf 3:15). Við erum leiðandi endanlega 
áfanga verksins (sem verður gert í sannleika á Sálmi 33: 4) á meðan að vinna í átt 
að uppfyllingu Matteusi 24:14. 

5. Samantekt á sannanir, vísbendingar, og merki til að bera kennsl 
á sönnu kirkju 

Aftur, hér er listi 18 sannanir, merki, og vísbendingar sem sýna að sanna kristna 
kirkja skal vera hin sanna kirkja Guðs. 

1. Setur orð Guðs ofan hefðir manna og þess vegna hefur ekki bætt við 
kenningar sem eru andvígir Biblíunnar (sbr Matthew 15: 3-9). 

2. Notar Biblíunni nafnið "Kirkja Guðs" (td Postulasagan 20:28). 

3. staðhæfir ákaft fyrir upprunalegu trú (Jude 3), jafnvel undir hótunum 
ofsókna (td Post 5: 27-32). 

4. Ummerki Biblíunni kenningar sínar um sögu (sbr 1. Jóh 2: 6). 

5. Heldur páska á 14 th af Nisan (Mósebók 23: 5; Matthew 26:18). 

6. Hefur þekktur sem bækur voru hluti af Biblíunni frá þeim tíma sem 
Jóhannes postuli sbr 2 Timothy 3: 16-17; Opinberunarbókin 1: 9-19; 22: 18-
19). 

7. Kennir sannleikann um Guðdómsins (Rómverjabréfið 1:20; Kól 2: 9). 

8. Kennir og heldur elskandi lögmál Guðs (1. Jóhannesarbréf 2: 4). 

9. móti þátttöku í holdlegt hernaði í þessum heimi (Jóhannes 18:36, Luke 
3:14). 

10. Hefur verið ofsóttir, en ekki ofsækjandi (John 15: 20-21). 

11. Hefur ekki samþykkt ytra trappings heiðni í skilmálar af kirkjusögu kjól 
eða byggingar (sbr Mósebók 12: 29-30). 

12. prédikar fullan fagnaðarerindið (Matteus 24:14; 28: 19-20). 

13. Er "litla hjörð" (Lúkas 12:32; Rómverjabréfið 11:15; sbr 
Opinberunarbókin 14: 1-9). 



14. Ummerki líkamlega staðsetningu hennar í gegnum margar leiða borgum 
(Hebreabréfið 13:14) og sjö kirkjum Op 2 & 3. 

15. Hefur tákn Biblíunni hvíldardegi (Exodus 31:13; Heb 4: 9). 

16. Skilur áætlun Guðs hjálpræðis sakir Jesú Krists eins og á myndinni í 
gegnum helgum dögum (1 Kor 5: 7-8; James 1:18) 

17. Kennir gegn athugun heiðinna frídaga (1 Kor 10: 20-22). 

18. Mun ekki samræma með endatímasigur samkirkjuleg Babylon 
(Opinberunarbókin 13: 4-10; 18: 4). 

Aðeins Kirkja Guðs hópur getur mætt öllum þessar viðmiðanir. Hið sanna kristna 
kirkja telur Biblíuna, telur Guð, skilur eðli Guðs og áætlun, og er verk Guðs.  Þetta 
getur ekki sannarlega hægt að segja fyrir Greco-Roman kirkjur og burt-skýtur. 

Hvaða Kirkja Guðs? 

Kirkjan Guðs, sem inniheldur mannfólkinu undir sanna yfirvald Jesú Krists, er ekki 
fullkominn. Það voru vandamál í New Testament Kirkjan (sjá einnig kafla 3) eins og 
í öllum eras Kirkju Guðs (Op 2-3). 

Ritningin er ljóst að það væri ýmis Kirkju Guðs og non-kirkju Guðs hópa trúaðra 
Krist á þeim tíma enda. 

Samkvæmt Jesú í tíma endalokanna væri Kirkjur Guðs, sem sýna ólíka 
eiginleika. Jesús hefur gagnrýni og condemnations fyrir þá sem eru Thyatiran 
(Opinberunarbókin 2: 18-29), Sardisian (Opb 3: 1-6), auk þess sem ýmsir 
Laódíkeumanna (Opinberunarbókin 3: 14-22). Þess vegna, hópar í þeim flokkum 
myndi ekki vera tilvalið fyrir allir sem sannarlega vilja vera hluti af the trúr kristinni 
kirkju. 

Í þeim tíma endalokanna, eina kirkjan Guðs sem Jesús lofar og er ekki að dæma er 
einn með "smá styrk," kirkjunnar í Philadelphia (Opb 3: 7-13). Þetta eru þeir sem 
eru ekki svo svikinn af öðrum að þeir vilja ekki leyfa meiða tilfinningar að kosta þá 
kórónu sína (Opinberunarbókin 3:11), en í staðinn munu þeir styðja verk Guðs.  

Þannig þeir sem vilja vera hluti af the trúr leifar Philadelphia myndi vilja vera með 
kirkju Guðs hóps sem: 



1. Gerir prédikaði fagnaðarerindið um ríkið og vitni forgang sína (Matteus 24:14; 
28: 19-20). 

2. Styður fátækum bræðrum (Galatabréfið 2:10), þar á meðal ekkjur og 
munaðarlaus (Jakobsbréfið 1:27), einkum á stöðum eins og Afríku og Asíu.  

3. æfir Sannlega biblíulega stjórnarhætti (1 Kor 12:28), þar á meðal Matteusi 18: 
15-17. 

4. Hefur boðun, guðfræðilegar, spámannleg, og elskandi ávöxtum Jesús talaði um 
(John 7: 16-20; 13:35; Lúk 4:18; 14:13; Matt 24:14; 28: 19-20; Opinberunarbókin 3 
: 7-13). 

5. Varar þeir sem halda að þeir séu í kirkjunni að ekki falla í burtu (1. 
Tímóteusarbréf 4: 1). 

6. Hefur andlegar gjafir, þar á meðal að fá drauma, á síðustu dögum (Postulasagan 
2: 17-18). 

7. Skilur söguleg og núverandi hlutverk kirkjum Op 2 & 3.  

8. Útskýrir og skilur Biblíunni spá nógu vel (td Daníel 11: 29-45; Matteus 24) til að 
vita hvenær á að flýja (Matteus 24: 15-20, Opinberunarbókin 3:10, 12: 14-16) áður 
en Great Tribulation (Matteus 24:21). 

The einn hópur sem best táknar leifum Philadelphia hluta kirkjunnar Guðs 
(Opinberunarbókin 3: 7-13) á 21. öld er áframhaldandi Kirkja Guðs. 

The Continuing Kirkja Guðs er eina skipulögð kirkja sem við erum meðvituð um 
sem opinberlega er allt hér að ofan. The sannfærandi ástæða til að vilja vera hluti 
af okkur er ekki að við erum fullkomin, en að við kennum í samræmi við Biblíuna 
og trú og venjur snemma fylgjendur Jesú. 

Flestir kirkjur hafa sumir sannleika, en enginn annar virðist vera "stólpi og 
grundvöllur sannleikans" (1 Tím 3:15). Satan, guð þessarar aldar (2. Korintubréf 4: 
4), birtist, ekki eins og djöfulinn, en eins og engill af ljós að mörgum (2 Kor 11: 13-
14). Jesús sagði að margir myndu koma í hans nafni, boða að hann væri Kristur - 
og enn, án þess að átta sig á því, að blekkja allan heiminn (Matthew 24: 4-5). 

Svo, nú þegar þú veist sannanir, vísbendingar og einkenni, þú ert að fara að vera 
eins og Bereans forðum og hver "tóku við orðinu með allri reiðubúin, og leitaði 



daglega ritningarnar til að finna út hvort þessu væri þannig farið. Því margir af 
þeim trúði "(Postulasagan 17: 11-12)? 

Taktu eftir því sem Biblían segir: 

... Takið með hógværð á ígræddum orði, er frelsað getur sálir yðar.  

. En vera gjörendur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, blekkja ykkur 23 

Því að ef einhver er heyrandi orðsins og ekki gjörandi, þá er hann líkur manni 
fylgjast náttúrulega andlit sitt í spegli, 24 því að hann fylgist sjálfur, fer burtu, 
og gleymir jafnskjótt hvers konar maður hann var. 25 en sá sem skyggnist inn 
í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur áfram í það, og er ekki gleymin 
heyrir heldur framkvæmir vinnu, þetta verður blessuð í það sem hann gerir 
. (Jakobsbréfið 1: 21-25) 

Ætlar þú að gera það sem biblically þú grein fyrir að þú ættir að gera og 
styðja áframhaldandi kirkju Guðs eða vera aðeins heyrandi, blekkja sjálfan þig?  

Ekki þú vilt að styðja áframhaldandi kirkju Guðs sem við höldum áfram að boða 
fagnaðarerindið um ríkið til heimsins sem vitni (Matthew 24:14) auk kenna öllum 
Jesús bannaði (Matt 28: 19-20)? 

Ert þú tilbúin til að vera virkilega hluti af sönnu kirkju? 

 
 

Áframhaldandi kirkju Guðs 

 

The USA Skrifstofa Endurmenntun kirkju Guðs er staðsett á: 1036 W. Grand Avenue, 

Grover Beach, California, 93433 US. 

 

Við höfum stuðningsmenn um allan heim, og í öllum byggðum heimsálfum (í öllum 

heimsálfum nema Suðurskautslandinu). 

 



Áframhaldandi kirkja Guðs heimasíðu upplýsinga 

 

CCOG.ORG helstu vefsíðu fyrir áframhaldandi kirkju Guðs. 

CCOG.ASIA Asian-brennidepill vefsíðu, með mörgum asískum tungumálum. 

CCOG.IN India-brennidepill website, með nokkrum indverskum tungumálum. 

CCOG.EU European-brennidepill vefsíðu, með mörgum evrópskum tungumálum. 

CCOG.NZ Vefsíða miðar í átt Nýja Sjálandi. 

CCOGCANADA.CA Vefsíða miðar í átt Kanada. 

CDLIDD.ES Þetta er algerlega spænsku website. 

PNIND.PH Philippines-brennidepill website, með nokkrum Tagalog. 

 

radio & YouTube vídeó rásir 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Biblían Fréttir Prophecy á netinu útvarp. 

Bible News Prophecy rás. YouTube sermonettes. 

CCOGAfrica rás. YouTube vídeó skilaboð frá Afríku. 

CDLIDDsermones rás. YouTube prédikunum í spænsku. 

ContinuingCOG rás. YouTube vídeó prédikunum. 

 

Fréttir og Saga vefsíður 

 



CHURCHHISTORYBOOK.COM Saga kirkjunnar website. 

COGWRITER.COM fréttir, sögu og spádómur website. 

 

Það eru rómversk-kaþólskir, Eastern Orthodox, mótmælendur, Mormónar, Vottar 
Jehóva, Kirkja Guðs kristinna, og aðrir sem telja að þeir eru, eða að minnsta kosti 
hluti af, satt kristin kirkja. 
 
Það eru þúsundir hópa og Styrkirnir sem segjast nokkur tengsl við kristni. Á 21. 
öld, sem hópur er mest trúr? 
 
Biblían, ásamt tilteknum staðreyndum um sögu kirkju og kirkju ávöxtum (Matteus 
7: 16-20) inniheldur sannanir, vísbendingar og tákn til að hjálpa svara þessu. Þessi 
bók tengir ritningunum staðreyndir sögu til að veita gagnlegar upplýsingar um 
þetta. 
 
Annað og þriðja kaflar í Opinberunarbókinni innihalda skilaboð frá Jesú Kristi til sjö 
kirkna. Margir telja að þessar kirkjur tákna kirkjuna öllu kirkju aldri (frá 
hvítasunnudaginn í Postulasögunni 2 til endurkomu Jesú Krists). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Leifar af forn Philadelphia 

 

Á 21. öld, mest trúr í samræmi við orð Jesú væri leifar af Philadelphia hluta 

kirkjunnar Guðs (Opinberunarbókin 3: 7-13). 

 

Sem táknar mest trúr leifar Philadelphia hluta sönnu kirkju? 

 

Ef þú ert tilbúin til að vera eins og Bereans forðum (Postulasagan 17: 10-12), er 

hægt að finna út ef þú hafa a Guð innblástur ást á sannleikanum og sannarlega 

trúa á Biblíuna. Ef þú ert tilbúin til að vera gjörandi, og ekki bara heyrandi orðsins, 

þú kannski getur orðið blessað hluti af Philadelphia trúuðu (James 1: 22-25; 

Opinberunarbókin 3: 7-13). 


