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 ستستمر؟ الكنيسة هي ما. 1
 

 الناس من والمليارات الكنائس من اآلالف
 

 .المسيح كنيسة من جزء أنها تدعي التي الرئيسية مذهبية اختالفات وجود مع الجماعات من اآلالف وهناك
 .الكنائس تلك من جزءا يكون أن شخص مليوني أن ويعتقد .المسكونية الوحدة عن بجدية يتحدثون منهم وكثير
 الحقيقية؟ المسيحية الكنيسة ضخمة كنيسة هي
 

 زعم كل أن نفترض أن يبدو الناس معظم أن من الرغم على أنه غير صحيح، لكنه مذهل، واحدة، حقيقة

 من يقرب ما أن هو الواقع فإن المقدس، الكتاب من والمذاهب معتقداتهم على الحصول المسيحية الكنائس



 !لمعتقداتهم الوثنية التقاليد و المقدس الكتاب غير على تعتمد ما غالبا مسيحية أنها تدعي التي الكنائس جميع
 
 و والثقافة، مطمئنة، تقاليدهم عكس تسير ما غالبا كما المقدس الكتاب من كاملة الحقائق سيعلم تقريبا شيء ال

 .المجتمع أو/ 
 
 الحقيقية؟ المسيحية الكنيسة تحديد حقا يمكن هل
 
 وقلبك عقلك لفتح استعداد على كنت إذا كاذبة؟ الكنائس من التخلص على لمساعدتك سهلة أدلة هناك هل

 أن جدا المهم من لماذا نفهم وسوف الجواب، عن الكشف وسيتم والقرائن، وعالمات، البراهين، هذه الكتشاف

 هذه في التصرف ل الحماس يكون أن يجب أننا في والسبب اليوم هي الحقيقية المسيحية الكنيسة أين تعرف

 .هللا خطة من المرحلة
 

 .الحقيقية هللا كنيسة إلى رحلتك في بكم مرحبا .لنفسك وتجد المقدس الكتاب يعلمه ما اكتشاف
 

 ستستمر كنيسته أن يسوع علم
 
 :العصر هذا نهاية حتى ستستمر كنيسته أن يسوع علم

 
 جيمس الملك نسخة ،16:18 متى) .عليها تقوى لن الجحيم أبواب أن ويجب كنيستي، سأبني... 

 (ذلك خالف يذكر لم ما طوال الجديدة
 
 أمريكا نيو ،16:18 متى) .عليها تقوى لن السفلي العالم بوابات على ويتعين كنيستي، سأبني... 

 (الكاثوليك لألساقفة األمريكي المؤتمر قبل من وضعت المقدس، الكتاب
 
 اآلب باسم وعمدوهم األمم جميع وتلمذوا. ول األرض وعلى السماء في سلطان كل أعطيت لقد"  

 حتى األيام كل معكم أنا ووها. به أوصيتكم ما جميع يحفظوا أن وعلموهم القدس، والروح واالبن

 (20 -18: 28 متى)". العمر نهاية
 
 

 تعاليم .الحقيقية المسيحية الكنيسة تقوى( العصر هذا نهاية) الوقت وال( السفلي العالم/  الهاوية) موت ال سوف

 طوال الحقيقية الكنيسة تشكل التي( متعددة مجموعات أو) مجموعة هناك يكون أن يجب أنه تثبت يسوع

 اآلب الذين ألولئك( 20-19: 28 متى) يسوع أمر ما كل تعلم الكنيسة أن شأنه من هذا .بالكامل الكنيسة عصر

 .كله العالم أنحاء جميع في( 6:44 يوحنا) سيدعو
 
 في الكنائس إلى وقدم رسائل في ذلك فعل وقد مقدما الحقيقية، المسيحية الكنيسة تاريخ عن يسوع علم كما

 .رؤيا كتاب من ثلث ثانياو الفصول

 
 الرسولية الكنيسة أوائل يعتقد ما تظهر أن يمكن العلماني والتاريخ الدينية، والكتابات المقدس، الكتاب كان إذا

 سيكون الكنيسة، عصر طوال الحقيقية، الكنيسة لتلك الوحيد الحقيقي المرشحين فإن الرسل، بعد ما والمؤمنين



 (.3 يهوذا.  راجع) والممارسات التعاليم هذه نفس على حافظوا الذين أولئك
 
 أين؟ لكن .الحقيقية الكنيسة موجودا يكون أن يجب بعد، يعودوا لم ويسوع تنته، لم الكنيسة عصر منذ
 

 القرن في الحقيقية المسيح لكنيسة احتمالين سوى حقا وهناك المرتدين، من العديد هناك أن من الرغم على

 أو الكنائس، من أكثر أو واحد من مجموعة أثرت الروماني اليوناني عالية درجة على يكون أن فإما :21ال

 المصدر حقا، المقدس والكتاب الرسولية أكثر األخرى، الدول بعض من الكنائس من مجموعة أو كنيسة هو

 (.17 و ،3 ،2 رؤيا راجع)
 

 ل الوحيد المرشح سيكون .أخرى خيارات توجد ال المقدس الكتاب أن يعتقدون الذين منا ألولئك بالنسبة

 باسم اليوم والممارسات التعاليم نفس لديها تزال ال التي المجموعات من أكثر أو واحدة تكون الحقيقية الكنيسة

 .فعال لم األولى الرسولية الكنيسة
 

 األنشطة كل إلثبات المقدس الكتاب يعلم
 

 بين والحوار المسكونية الحشود من المطالبات أن كثيرون ويعتقد .يحضرون الكنيسة ما بعناية تنظر ال كثير

 الطريق)" النطاق واسع نهج أن يسوع وعلم ذلك، ومع .المكان نفس إلى يؤدي األديان جميع أن األديان

 العصر هذا في والضيق المستقيم الطريق تجد سوف طالبي من قليل عدد وفقط الدمار إلى السبيل هو"( السهل

 (.جيمس الملك ترجمة ،14-13: 7 متى)
 

 الحقيقي؟ المسيحي واحدة هي كنيستك عدم أو وجود إلثبات عناء عليك يجب
 

 إجراء فإن ذلك، ومع بعض، .المحلية أو األسرة ثقافة تقبل السائدة الديانة كانت مهما تقبل الناس معظم

 اختيار بعض .العقيدة في وبعض الراحة، لبعض العاطفة، على التغييرات بعض وتقوم .حياتهم في تغييرات

 البرامج أو/  و والشباب قربها أساس على واحدة اختيار آخرون .أكثر بالراحة يشعرون أنهم حيث الكنيسة

 .الوظيفي تقدم قد آلخر أو لسبب أو األخرى، االجتماعية
 

 تفعل؟ ان عليك ماذا
 

 (:الجديد العهد ترجمات قبلت والكاثوليك اللبروتستانت وفقا) بولس الرسول كتب
 

 (جيمس الملك ترجمة ،5:21 تسالونيكي 1) .الخير فيه اعتصموا. شيء كل امتحنوا 
 

 المقدس الكتاب ريميس-دعائے ،5:21 تسالونيكي 1. )الخير فيه اعتصموا. شيء كل إثبات لكن

DRB) 
 
 النية حسن هو ما إلثبات تكون قد والتي عقلك، بتجديد شكلكم عن تغيروا بل الدهر، هذا تشاكلوا وال

 (الجديدة جيمس الملك طبعة ،2: 12 رومية) .هللا من والكمال ومقبول



 
 جيد، هو ما إلثبات تكون قد والتي عقلك، جدة في إصالحه يمكن ولكن. الدهر هذا تشاكلوا وال

 (DRB ،2: 12 رومية) .هللا من الكمال وإرادة ومقبول،
 
 التي المعايير حقا استخدمته قد تكون قد أنك تعتقد كنت إذا اليوم؟ هي الحقيقية المسيحية الكنيسة فيها ثبت هل

 المقدس؟ الكتاب يستخدم
 

 متى البدء الكنيسة؟
 

في  حيث بدأت. للحصول على فكرة أفضل من حيث الكنيسة اليوم، فإنه سيكون فكرة جيدة لمعرفة من

 1؛ 11-10: 4قال يسوع وقال انه بناء كنيسته "على هذه الصخرة" )يعني نفسه، أعمال  16:18متى 
 متى هذا نبدأ؟ (.14:26؛ راجع يوحنا 7: 16(، وسوف يرسل الروح القدس )يوحنا 4: 10كورنثوس 

 وبدأ بعد أيام الخمسين قام من الموت.

 
الحظ ما يلي  م، وهو ما تم عندما أرسل الروح القدس. 31 صرة ج.بدأت الكنيسة المسيحية في يوم العن

 من الفصل الثاني من كتاب أعمال الرسل حول كيفية التي كنيسة هللا:

 
عندما يوم عيد العنصرة قد حان تماما، وكان الجميع بنفس واحدة في مكان واحد 

رى كما أعطاهم وامتأل الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخ 4 ...

 (1،4: 2)أعمال الرسل  الروح أن ينطقوا.

 
 لكن بيتر، واقفا مع أحد عشر، رفع صوته وقال لهم:

 
"أيها الرجال اليهود وجميع الساكنين في القدس، فليكن هذا معلوما عندكم وأصغوا إلى 

قد أيها الرجال اإلسرائيليون اسمعوا هذه األقوال: يسوع الناصري رجل  »22 كالمي ...

تبرهن من قبل هللا لك من قبل معجزات وعجائب وآيات صنعها هللا بيده في وسطكم 

له، ويجري تسليمها من قبل الغرض تصميما والمعرفه  23 -كما أنتم أيضا تعلمون 

المسبقه هللا، كنت قد اتخذت من قبل األيدي التي ينعدم فيها القانون، وصلب، ونفذ فيهم 

أثار ناقضا اوجاع الموت، ألنه لم يكن من الممكن أنه ينبغي  منهم هللا 24 حكم االعدام؛
 أن تعقد بها ...

 
"ولذلك اسمحوا كل بيت اسرائيل يعرفون بالتأكيد أن هللا جعل يسوع هذا الذي أنت 

 المصلوب، ربا ومسيحا".

 
اآلن عندما سمعوا قطعت إلى القلب، وقالوا لبطرس ولسائر الرسل، "أيها الرجال 

 ا نفعل؟"اإلخوة، ماذ



 
 ثم قال بيتر لهم،

 
"توبوا، وترك كل واحد منكم أن عمد في اسم يسوع المسيح لغفران 

الن الموعد هو لكم  39 الخطايا؛ وانت تتلقى هدية من الروح القدس

وألوالدكم ولكل الذين هي من بعيد، ما يصل الى الرب سوف ندعو 

 إلهنا ".

 
ثم عمد أولئك الذين تلقوا بكل سرور  41 وبكلمات أخرى كثيرة كان يشهد ووعظ، قائال،

وذلك اليوم تم إضافة نحو ثالثة آالف نفس  الملتوي.". "اخلصوا من هذا الجيل كلمته

وكانوا يواظبون على تعليم الرسل، والشركة، وكسر الخبز والصلوات  42 لهم.

مية وأضاف الرب إلى الكنيسة اليو مسبحين هللا ولهم نعمة لدى جميع الشعب. 47 ...

 (47، 42-36، 24-22، 02:14)أعمال  أولئك الذين يخلصون.

 
وهكذا، على حد سواء  الحظ هؤالء في كان أن يتوب، وأن يعتمدوا. كان هللا مشيرا إلى الكنيسة يوميا.

الحظ أن المؤمنين استمر على تعليم  أضيفت فقط أولئك الذين يمكن أن تفعل للكنيسة المسيحية الحقيقية.

ويمكن لهذه القرائن تساعدك على فهم الفرق بين الكنيسة الحقيقية وتلك التي تدعي مجرد أن   الرسل".

 تكون كنيسة المسيح.

 

 ما هي الكنيسة؟
 

كلمة العهد الجديد كما ترجم "الكنيسة" يأتي من المصطلح اليوناني ترجم ب "إكلسا[،" وهذا يعني أن 
 د المسيح "ودعا إلى التجمع.":الكتاب المقدس يعلمنا أيضا أن الكنيسة تمثل جس

 
وقال انه هو رأس الجسد، والكنيسة، الذي هو بداية، بكر من األموات، وذلك في كل 

 (1:18)كولوسي  شيء وربما يكون هو متقدما.

 
 (1:24... المسيح، من أجل جسده الذي هو الكنيسة )كولوسي 

 
المؤمنين التي واصلت مع العقيدة وتعاليم لذلك، في سعينا للكنيسة الحقيقية، ونحن نتطلع لمجموعة من 

(، وليس على سبيل الحصر 5: 2بطرس  1الكنيسة هي "بيتا روحيا" ) السيد المسيح ورسله األصلية.

 تنظيم فعلية واحدة أو شركة على مر التاريخ.

 

 ما هو المسيحي الحقيقي؟
 



وفعال حصل الروح القدس  المسيحي الحقيقي هو الذي قبلت الدعوة إلى يسوع، صحيح تاب، قد عمد،

 وبطبيعة الحال، الكثير من الذين ليست صحيحة المسيحيين يدعون ذلك. (.02:38هللا )أعمال 

 
الحظ أيضا أن الرسول بولس الرسول أن المسيحية لديه روح هللا يسكن في داخلها، وأنها سوف تؤدي 

 إلى نوع مختلف من الحياة من أولئك الذين ال:

 
اآلن إذا لم يكن  الجسد بل في الروح، اذا كان روح هللا ساكنا فيكم.ولكن لم تكن في 

وإذا كان المسيح فيكم، فالجسد  10 لدى أي شخص له روح المسيح، وقال انه ليس له.

وإن كان روح الذي أقام يسوع  11 ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر.

ألموات سيحيي أيضا إعطاء الحياة من األموات ساكنا لك، الذي أقام المسيح من ا

 للهيئات البشر من خالل روحه الساكن فيكم.

 
ألنه إذا كنت  13 ليس للجسد لنعيش حسب الجسد -لذلك أيها اإلخوة نحن مديونون 

ولكن إذا به الروح كنت وضعت حتى الموت أفعال  يموت،. تعيش حسب الجسد سوف

)رومية  بروح هللا فاولئك هم ابناء هللا.ليصل الى ينقادون 14 الجسم، والذي تعيش فيه.

8 :9-14) 

 
 أولئك الذين ليس لديهم حقا روح هللا ال شيء له.

 
 على المسيحيين أن الحب وإظهار الحب، ولكن ال يمكن رآه العالم:

 
الدين الخالص وغير مدنس أمام هللا واآلب هي هذه: افتقاد اليتامى واألرامل في 

 (1:27)جيمس  غير مرقط من العالم.ضيقهم، والحفاظ على النفس 

 
 الرسول بطرس كتب:

 
لك ذلك، الحبيب، منذ كنت تعرف هذا مسبقا، حذار لئال تقع أيضا من الصمود الخاص 

ولكن النمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا  (؛18) بك، يقتاد مع الخطأ من األشرار

 (18-17: 3بطرس  2) آمين. له المجد كل من اآلن وإلى األبد. يسوع المسيح.

 
أيضا،  تغيير واحد في الحياة من خالل النمو الروحي هو جزء مهم من كونه مسيحي حقيقي.

(، وكان 28:22المسيحيين الحقيقيين يدركون أن اإليمان الحقيقي قد "تحدث ضد كل مكان" )أعمال 

(، 14-9: 6؛ 21-1: 4)أع قادتها عرضة لإلدانة من األخرى السلطات الدينية بسبب تعاليمهم والتعليم 

 (.15:20والتي مسيحيين حقيقيين نفسها سوف تكون عرضة لالضطهاد )يوحنا 

 
 كتب: ديبار اپارشينأواخر كنيسة هللا المبشر 



 
 االمر يحتاج الى شجاعة ليكون مسيحيا حقيقيا!

 
 عندما قال هللا يشوع لبدء معركة لدخول وكانت االنبياء القديمة الرجال من الشجاعة.

 . (.6: 1أرض الميعاد، وأمر، "كن قويا وشجاعة جيدة" )جوش 
 

لم  وكانت الرسل أيضا الرجال من الشجاعة، وخاصة بعد أن تلقى روح هللا القدوس.

كان  يكن من السهل بالنسبة لهم للتبشير باإلنجيل وسط التهديدات واالضطهاد المستمر.

بين دخول بوابة كبيرة واحدة  -عليهم أن يختاروا بين طاعة هللا وطاعة الرجل 

قيل لهم من قبل السلطات، "نحن اتهموا بدقة أن ال تعلموا بهذا االسم، ولكن هنا  ضيقة.
كنت قد شغل القدس مع التعليم الخاص وكنت تنوي جلب دم هذا الرجل علينا" )أع 

كان الجواب أعطى بطرس وسائر الرسل واحدة من اإليمان والشجاعة:  ،(.5:28

 (.29ن يطاع هللا أكثر من الناس" )اآلية "ينبغي أ

 
هل تدرك أن في يوم من األيام قد تضطر إلى إعطاء نفس الجواب ألولئك الذين 

 يسيئون إليكم ويطردونكم؟

 
كل  والحديث عن إيمان ال يفعل. كما هو معروف عموما الفصل اإليمان. 11عبرانيين 

لب قدرا كبيرا من الناس المذكورة عاش فيها باإليمان، ولكن هذا يتط

 (1981يناير  )األخبار الجيدة، الشجاعة.

 
، كما قال يسوع أنه 2وقد وجدت الكنيسة المسيحية الحقيقية منذ العنصرة في كتاب أعمال الرسل 

 (.3و  2؛ رؤيا 16:18سيكون )متى 

 
ا أن يكون يحتاج المرء أيض ومع ذلك، وببساطة العثور على الكنيسة المسيحية الحقيقية ليست كافية.

 شخصيا المسيحي الحقيقي:

 
 (1:22)جيمس  ولكن أن يكون الفاعلون للكلمة، وليس السامعون فقط، خداع أنفسكم.

 
 (6:33)متى  لكن اطلبوا أوال ملكوت هللا وبره، وتضاف كل هذه األشياء لك.

 
تواصل  هللا.المسيحيون الحقيقيون لديهم روح هللا، وممارسة الحب، هي الشجاعة، وطويلة لملكوت 

 (.3الكنيسة المسيحية الحقيقية لعلم ان والجوانب األخرى من اإليمان األصلي )يهوذا 
 

 عالمات تحديد الكنيسة الحقيقية .2



 
واآلن بعد أن رأينا أن الكنيسة الحقيقية يجب أن تستمر، والحفاظ على اإليمان األصلي، ونحن اآلن 

 والمذاهب التي تساعد على تحديد الكنيسة الحقيقية.ننظر في بعض محددة عالمات، والقرائن، 

 

 قدس بواسطة لجنة تقصي الحقائق، وكلمة هللا
 

 قال يسوع كان عالمة على أن ميز المسيحيين الحقيقيين بأنهم قدس من الحقيقة:

 
كالمك  قدسوا عليها عن طريق حقك. 17 انهم ليسوا من العالم، كما أنني لست من العالم.

والجلهم اقدس  العالم. 19 وأنت أرسلني إلى العالم، وأنا أيضا قد أرسلهم إلى 18 هو حق.

 (19-16: 17)يوحنا  انا قدس نفسي، وأنها أيضا قد تكون كرست من الحقيقة.

 
والمفتاح الحقيقي للتمييز بين الكنيسة المسيحية الحقيقية من العديد من المنتجات المزيفة هو مدى التزام 

معظم الذين يعتنقون المسيح هي جزء من الكنائس التي تحصل على بعض  كلمة هللا.الكنيسة هو حقا 

الديانات وضعت  أو الكثير من مذهبهم من مصادر الوثنية وغيرها التي هي في صراع مع كلمة هللا.

 (.2:23اإلنسان بكل تواضع زائف ليست ذات قيمة روحية حقيقية )كولوسي 

 
 فهم لتحديد الكنيسة المناسبة، كلمة هللا يعين مختلف المعايير هللا:في حين يفضل البعض أن تثق عواط

في كل طرقك اعرفه وهو يقوم  6 فهمك؛ الثقة في الرب بكل قلبك، والهزيل ليس على

 (7-5: 3)أمثال  اتق الرب والحيدان عن الشر. ال تكن حكيما في عيني نفسك. 7 سبلك
 

ي يتكل على الرب أن والذي من قلب فخور يثير النعرات، ولكن الذ

والذي يثق في قلبه هو جاهل، ولكن أيا كان يمشي بحكمة وسيتم  26 ازدهرت.

 (26-25: 28)أمثال  تسليم.

 
 (.17-16: 3تيموثاوس  2هذه هي الحقيقة من كلمة هللا التي يمكن أن تجعل البشر كاملة روحيا )

 الحظ أيضا ما يلي:

 
 (4: 33)مزمور  في الحقيقة.لكلمة الرب هو الحق، ويتم ذلك عن عمله 

 
"ألني، الرب، والعدالة الحب ... أنا سوف توجيه عملهم في الحقيقة، وسيجعل معهم 

 (8: 61عهدا أبديا. )اشعياء 
 

 ويتم عمل هللا في الحقيقة، والكنيسة الرائدة التي تعمل تحت المسيح يجب أن يفعل ذلك في الحقيقة.



(، وليس لعقد لتقاليد الرجال التي 7-4: 6كورنثوس  2الحق" )راجع وأثنى وزراء هللا من قبل "كلمة 

الكنيسة المسيحية المؤمنين حقا  (. 9-3: 15؛ متى 8-6: 7تتعارض مع الكتاب المقدس )راجع مرقس 

 يضع كلمة هللا فوق تقاليد المذهب.

 
على استعداد  كما فعل بطرس وغيره من الرسل، ويجب على القادة من الكنيسة المسيحية المؤمنين

 (.32-27: 5للتبشير الحقيقة حتى عندما ال يحظى بشعبية مع السلطات الحكومية أو الدينية )أعمال 

 

 ما هو اسم الكتاب المقدس للكنيسة؟
 

 وهناك دليل على الكنيسة المسيحية الحقيقية هي االسم.

 
باسم "كنيسة هللا" )أعمال ويترجم االسم التوراتي السائد الحقيقي للكنيسة في العهد الجديد عادة 

 1؛ 1:13؛ غالطية 1:  1كورنثوس  2؛ 9: 15؛ 16،22: 11؛ 10:32؛ 2: 1كورنثوس  1؛ 20:28
 (.5،15: 3تيموثاوس  1؛ 4: 1تسالونيكي  2؛ 2:14تسالونيكي 

 
على الرغم من أن البعض أشار إلى أن "الكنيسة الكاثوليكية" كان االسم األصلي، ينبغي أن يذكر أن 

ة األولى التي يعتقد أن مصطلح "الكنيسة الكاثوليكية" أن تكون قد استخدمت لم يكن في اشارة الى المر
انه وجه  انه كان يستخدم في الرسالة التي أغناطيوس األنطاكي إلى كنيسة هللا في سميرنا. روما.

إلى  القديس إغناطيوس )رسالة في آسيا" الكنيسة التي هي في سميرنا، ...: هللا "لكنيسة التحديد أنه

( هي المتحدرين من كنيسة هللا في CCOGهللا ) المستمر الكنيسة جماعات مثل م.(. 120ج  إزمير،

وعلى عكس الكنائس اليونانية الرومانية، ونحن نحمل لنفس التعاليم المتعلقة الفصح، السبت،  سميرنا.

 األلفية، الربوبية، وما إلى ذلك وكان القادة في وقت مبكر.

 
طوال التاريخ المسيحي، وقد استخدمت الكنيسة الحقيقية عادة صيغة من صيغ التعبير "كنيسة هللا" )أو 

( على الرغم من كثير من األحيان مع كلمة أخرى معها 16:16"كنائس المسيح،" راجع الرومان 

 1الحقيقية )ولكن روح هللا، وليس اسم، هو المعايير  (.3:15تيموثاوس  1؛ 2: 1كورنثوس  1)راجع 
 (.5: 2بطرس 

بعد عدم وجود االسم الصحيح من شأنه أن  لذلك، مجرد وجود اسم الصحيح ليس بالضرورة دليال.

 يكون عامال إعالن عدم أهلية:

 
لديك  ها أنا قد جعلت امامك بابا مفتوحا وال يستطيع احد ان يغلقه. أنا أعرف أعمالك.

وبالفعل وسوف اجعل الذين من  9 اسمي القليل من القوة، وحافظت كالمي، ولم تنكر

في الواقع أنا  - مجمع الشيطان، الذين يقولون إنهم يهود وليسوا يهودا، بل يكذبون

-8: 3)رؤيا يوحنا  سيجعلهم يأتي و يسجدون امام رجليك، ويعرفون اني انا احببتك.
9) 

 



"الروحي"، لديها القليل من قال يسوع للكنيسة المسيحية الحقيقية ال ينكر اسمه، تتكون من اليهود 

ولكن الحظ أن يسوع كان واضحا أيضا أن بعض الذين يدعون أن  القوة، وتحافظ على كلمة المسيح.

 أكون مخلصا لن يكون.

 

 لماذا اسم "المستمر كنيسة هللا"؟
 

 وقد اعتمدت وقد اكتشف بعض الكنائس في العالم وجهة مذهبية الحقيقة حول االسم التوراتي للكنيسة.

 بعض ما ال يقل عن جزء من هذا االسم، ويطلقون على أنفسهم "كنيسة هللا".

 
وإذا كان "كنائس هللا" مختلفة من  ومع ذلك، فمن المهم أن ندرك أن اسم من المفترض أن ينقل المعنى.

من  هذا العالم ال تعترف هللا كما حاكمهم، ال تخضع تماما له أو كلمته، ال طاعة له، وليس لديهم الكثير

ثم ، على الرغم من امتالك اسم المستخدمة في الكتاب المقدس،  -البراهين الرئيسية األخرى في هذا 

 وأنها ليست جزءا من الكنيسة الحقيقية من هللا.

 
وهذا يتفق مع التحذيرات في الكتاب المقدس أن يدعو هؤالء الكذابين الذين هم جزء من "مجمع 

(، وكذلك تلك المتعلقة زراء كاذبة الذين تظهر لتحويل نفسها إلى 03:10الشيطان" الناس )رؤيا يوحنا 

 (.15-14: 11كورنثوس  2"زراء البر" )

 
كما الماليين من "يعتنقون"  -أن يقال، ألن عددا من المنظمات الدنيوية تدعي اسم الكنيسة الحقيقية 

(، وعندما يريد 23-21: 7المسيحيين قد وضعت بشكل غير صحيح المطالبة باسم يسوع المسيح )متى 

أن إنشاء هذه المرحلة من كنيسة هللا الحقيقية، لغرض إجراء أعمال هللا على هذه األرض، وكنا قادرين 

على دمج أنها، ببساطة، "كنيسة هللا". وليس ذلك كان متاحا، وكذلك ل تظهر لدينا لالتصال الكنيسة 

 كنيسة هللا." (، اخترنا مصطلح "المستمر2من البداية )أعمال الرسل 

 

 يتعامل جديا واإليمان الحقيقي
 

 مؤشرا مهما للغاية هو أن الكنيسة المسيحية الحقيقية لديها النية األصلية التي تم تسليمها إلى الرسل.

الحظت وجود مشكلة التي وجدت أن الرسول يهوذا وما قاله المؤمنين المسيحيين الى القيام به حيال 

 ذلك:

 

بينما كنت الدؤوب جدا أن أكتب إليكم عن الخالص المشترك، وجدت أنه أيها األحباء، 
من الضروري أن أكتب إليكم اعظا لك أن يتعامل بجدية من اجل االيمان الذي كان 

بالنسبة لبعض الرجال قد تسللت في مرور  4 مرة واحدة لجميع تسليمها الى القديسين.

اإلدانة، الناس الفجار، الذين يحولون نعمة الكرام الذي منذ فترة طويلة اتسمت بها لهذه 

 (4-3)يهوذا  إلهنا إلى الفجور وكذبوا على ربهم هللا الوحيد وربنا يسوع المسيح.
 



أولئك الذين يؤكدون لإليمان األصلي الذي كان مرة واحدة لجميع  وقال جودي حول مجموعتين.

الكنيسة المسيحية الحقيقية لديه  غير الئق.تسليمها الى القديسين، والذين كانوا يحاولون تغييره بشكل 

حقا ال  21و الحادي القرن واإليمان الذي هو يستمر، لكن أكثر الذين يدعون المسيح في إيمان تسليمها.

المستمر تاريخ  أعرف ماذا المسيحيين األصلي يعتقد فعال وممارسة )انظر أيضا لدينا الكتيب مجانا،
 (.الكنيسة من هللا

 اإليمان المقدس، والحفاظ على محبة هللا، والتطلع نحو رحمته:هذا هو 

 
لكنك أيها األحباء، بناء أنفسكم على إيمانكم األقدس، مصلين في الروح 

واحفظوا أنفسكم في محبة هللا، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة  21 القدس،

 (21-20)يهوذا  األبدية.

 
قيقية هي أن يتكلموا بالكلمة والمهارة، وليس تغيير، والمذاهب يوضح الكتاب المقدس أن وزراء الح

 اإلنجيلية الحقيقية:

 
إقناع، توبيخ، حث بكل  كن مستعدا في الموسم والخروج من الموسم. اكرز بالكلمة!

ألنه سيأتي الوقت عندما أنها لن تحمل عقيدة سليمة، ولكن وفقا لرغباتهم  3 أناة وتعليم

وأنها سوف  ،4 ذان الحكة، وسوف كومة عن أنفسهم مدرسين؛الشخصية، ألن لديهم آ

ولكن عليك أن تكون  5 تتحول آذانهم بعيدا عن الحقيقة، وأن تحول جانبا اللخرافات.

 2) يقظة في كل شيء. احتمل المشقات. اعمل عمل المبشر، الوفاء وزارتكم.
 (5-2: 4تيموثاوس 

 
كانت تدرس تلك  .3-1: 6يسة المسيحية في العبرانيين تم العثور على بعض المذاهب األساسية في الكن

المذاهب بما في ذلك التوبة والمعمودية ووضع االيدي، والذهاب على نحو الكمال، قيامة الدينونة 

الموتى، واألبدي من قبل الرسل والمسيحيين األوائل في األساس حيث يتم تدريسها اآلن من 

 من هللا. المستمر الكنيسة قبل

 
 شيئا علم يسوع حول الجزء فيالدلفيا للكنيسة:الحظ 

 
... لديك قوة صغيرة، حافظت كالمي، ولم  8 ... إلى ... الكنيسة التي في فيالدلفيا ...

اعتصموا ما لديك، أن ال أحد قد يستغرق  ها أنا آتي سريعا! 11 تنكر اسمي ...

 (7،8،11: 3)رؤيا  تاجك.

 
على الحقائق الكتابية وأال يسمحوا ألنفسهم أن يكون للتضليل يسوع هو تعليم أن المرء يجب أن تبقي 

الكنيسة الحقيقية من هللا الجراء سريع لحقائق  من قبل اآلخرين الذين ليس لديهم نفس االلتزام لكلمة هللا.

الكتاب المقدس، ال يقبل مجالس الكنيسة التي تتعارض مع االيمان الحقيقي، وال ينكسر من القيام 



هو بقية الجزء فيالدلفيا للكنيسة المسيحية الحقيقية التي ال  ،21و الحادي القرن في ب الرجال.بالعمل بسب

 لبعض التفاصيل(. 4هذا أفضل )انظر الفصل 

 
 الحظ شيئا من يوحنا الرسول:

 
ما كان من البدء، الذي سمعناه، الذي شهدنا بأعيننا، والتي اطلعنا عليها، وأيدينا 

حياة تجلى، ورأينا، و أشهد، ونخبركم بالحياة  2 -كلمة الحياة تعاملت مع، من جهة 

الذي رأيناه وسمعناه نخبركم، وأنك أيضا  3 -األبدية التي كانت عند اآلب وأظهرت لنا 

وأما شركتنا نحن فهي مع اآلب ومع ابنه يسوع  قد يكون له عالقة معنا.

 (4-1: 1يوحنا  1رحكم كامال.)وهذه األشياء التي أكتب إليكم هذا قد يكون ف 4 المسيح.
 

 وكانت الحقيقة ال تتغير. الحظ أن جون قال انه يدرس ما تعلمه من البداية.

 
 أن يواصل، في تعليم المسيح: االلتزام، الرسول يوحنا تدرس على

 
ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا  كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له هللا.

 (9يوحنا  2) له اآلب واالبن.
 

 واحد يثبت هذا المبدأ من خالل عدم تغييره مع المذاهب التي تتعارض مع الكتاب المقدس.

 
 كما ذكرت الرسول يوحنا عن الفرق بين المؤمنين والذين ادعى انه أمير المؤمنين:

 
وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار اآلن  األطفال الصغار، هو ساعة الماضية.

خرجوا منا، لكنهم لم  19 ح كثيرون، التي نعرف أنها الساعة األخيرةيأتي للمسي

ولكن ذهبوا إلى أنها قد تقدم واضح، أن  ألنها لو كانت منا، فإنهم بقوا معنا. منا؛ يكونوا

 (19-18: 2يوحنا  1) أيا منهم كانوا منا.

 
ه والممارسات، ولكن تلك الحظ أن الرسول يوحنا كتب أن أولئك الذين كانوا أوفياء قد اتبعت تعاليم

 التي كانت للمسيح لن تستمر في هذه الممارسات.

 
في حين أن هناك ممارسات عديدة من المسيحية األصلية التي فقدت من اليونانية والرومان، وربما 

كان ينبغي سجلتها هنا أن واحدا من التغييرات أقرب موثقة من ممارسات وتعاليم الرسول يوحنا له 

الرومانية -وكان هذا التغيير أن مختلف الكنائس اليونانية التاريخ واالحتفال عيد الفصح .عالقة مع 

الكتاب الخامس، الفصول  الكنيسة، "تاريخ وتسبب الجدل )أوسابيوس الثانية 2 القرن وعرض في أوائل

23-24.) 

 



من مختلف قادة  من نيسان كما يسوع، يوحنا الرسول، وغيرها 14 بتاريخ رفضوا أن تبقي عيد الفصح

تحول إلى  14 الموافق الكنيسة المؤمنين فعلت تاريخيا )الجزء األكبر من أولئك الذين رفضوا

خلص كنيسة هللا األسقف بوليكاربوس من سميرنا أن "العديد من"  الثانية، 2 القرن األحد(.وبحلول أوائل

 إلى أهل فيلبي(. بوليكاربوس رسالة) كان "عقيدة خاطئة"، وأشار إلى دينهم كما الغرور / ال قيمة لها

 
الرومان تطورت إلى ما أشار إليه كنيسة هللا -وكثير من العصر اليوناني الثالثة، 3 القرن وبحلول أوائل

 ل سرابيون بولس الرسول )رسالة األسقف سرابيون أنطاكية على أنه "الكذب الكونفدرالية"
 وبونتيكوس(.

 
كل من بوليكاربوس وسرابيون باعتبارها ملكا  تدعي الرومانية-اليونانيةعلى الرغم من أن الكنائس 

لهم )وسرابيون يبدو خلفه في أنطاكية من قبل قادة اليوناني الروماني غير مخلص(، والحقيقة هي أنهم 

 )وتلك التي ترتبط بأمانة مع كنسيا( الذي عقد في كنيسة هللا، والمذاهب ليس اليوناني الروماني.

 
الرغم من أن هناك العديد من التغييرات األخرى التي الكنائس غير مخلص، ويتفق العلماء على 

لذلك، هذا مذهب واحد هو وسيلة لنقول بسهولة  .14 بتاريخ عموما أن الرسول يوحنا أبقى عيد الفصح

لرسول الذين استمعوا إلى الكتب المقدسة، من أولئك الذين فشلوا في االستمرار في ممارسات يوحنا ا

تاريخ عيد الفصح تغيرت إلى األحد أصبح مرسوم عالميا عندما اإلمبراطور الوثني  والذين معه.

حتى عندما لم تعمد  كان قسطنطين ليس مسيحي حقيقي. قسطنطين اضطر في وقت الحق هذه القضية.

د الفصح في إلى أي دين المسيحي المعلن، أعلن نفسه أسقفا العلمانيين وأجبرت هذه القضية األحد عي

م عندما توفي قسطنطين دفن في نوع إله الشمس من القبر  325صيغته النهائية في مجمع نيقية سنة 

كما  أن أولئك الذين يريدون أن تبقى وفية لممارسة الكتاب المقدس لم يستمع له أو مرسوم له المجلس. .

 انه قد قتل الكثيرين بعد نيقية.

 

تين األساسية، واحدة أن عقد اإليمان األصلي، في حين أن واحدة على مر التاريخ كانت هناك مجموع

 الرئيسي اآلخر الذي ادعى ولكن لم يفعل ذلك.

 

كتب ترتليان ثم الرومانية الداعمة للمجموعتين  الثالثة، 3 القرن قرب بداية ماذا عن "الخالفة الرسولية"؟

(، ولكن كان 32الفصل  دي. ترتليان في )ليبر )إزمير والرومان( الذي ادعى العالقات إلى الرسل

أعلنت جماعة واحدة الخالفة من روما، واآلخر  واحدا منهم فقط وظلت المؤمنين، واآلخر لم يكن.

 الذي ادعى أنه من سميرنا )من خالل الرسول يوحنا إلى بوليكاربوس إلى ، وما إلى ذلك(.

 

درك أنه ال يوجد تعليم في الكتاب المقدس عن بقدر ما يذهب الخالفة الرسولية، قد يكون من المهم أن ن

كال من هؤالء كانوا من بقايا الوثنية.ووفقا  الكنيسة الحقيقية وجود مجمع الكرادلة وال مكسيموس.



األساقفة الرومانية حتى  بونتيفيكس ماكسيموس على لقب ولم يعتمد الكاثوليكية، لموسوعة

ماذا روما اآلن  (.11) التاسع القرن لم تشكل رسميا حتىفي حين أن مجمع الكرادلة  ،4 ال القرن أواخر

 لتحديد زعيمها كان ببساطة ليست جزءا من الدين األصلي.

 

بينما يظهر الكتاب المقدس أن هللا ال تميل إلى العمل من خالل زعيم البشري العلوي، هذا القائد هو 

( و الذي 6: 1تيموثاوس  2 ؛5:22؛ 4:14تيموثاوس  1؛ 01:21كورنثوس  2الذي تم مسحه بزيت )

ربما تجدر اإلشارة  (.7-1: 3تيموثاوس  1؛ 20-15: 7يدل على الفواكه التي تثبت أن القيادة )متى 

إلى أنه ليست سوى كنيسة هللا الحقيقية التي يمكن أن تثبت من خالل سجالت معاصرة في وقت مبكر 

يروم أن الرسول يوحنا رسامة حتى الحظت ج أن لديها الخالفة مباشرة من الرسل األصلية.

 على االعتماد إلى تميل الرومان-اليوناني العصر (.17الفصل  دي. بوليكاربوس من سميرنا )جيروم

 باإلضافة وكليمنت، لينوس إزاء متناقضة وتقارير بطرس حول لمطالبهم متأخر وقت في" أساطير"

الخالفة الرسولية ومعتقدات الكنيسة وشملت العديد من مزيد من التفاصيل حول  .المذاهب تغيرت

 تاريخ المستمر للكنيسة هللا. مجانا، المسيحية األصلية في منطقتنا الكتيب

 

 كنيسة هللا عرف الكتاب المقدس من زمن الرسول يوحنا

 

من هو الزعيم المسيحي يعرف كل أسفار الكتاب المقدس من وقت كتابة الكتاب األخير من العهد 

 الجديد؟

 

ليس فقط هو انه يعتقد انه كان آخر الرسل األصلي  من شأنه أن يكون منطقيا يوحنا الرسول.حسنا، 

للموت، كما انه يعتقد انه يكتب مشاركة العديد من الكتب من الكتاب المقدس، بما في ذلك سفر الرؤيا 

 (.19-9: 1)رؤيا 

 

توفر المعلومات التي تحتاج في حين كانت الرسل األصلي ال يزال على قيد الحياة أنها يمكن أن 

( هو أن الكتاب 08:16ولكن الحظ أن القصد )راجع أشعيا  المسيحيين لمعرفة شخصيا وخطيا.

 المقدس في نهاية المطاف كونها كافية للمسيحيين لتكون كاملة روحيا:

 



وتعطى كل الكتاب عن طريق اإللهام من هللا، ونافع للتعليم والتوبيخ لل، للتقويم 

 2) لكي رجل هللا قد يكون كامال، متأهبا لكل عمل صالح. 17 الذي في البر، والتأديب
 (17-16: 3تيموثاوس 

 

لن الكنيسة المسيحية التي تؤسس حقا المذاهب على الكتب تعرف عليها من أقرب وقت ممكن )راجع 

هذه  عقدت لمناقشة-أو ان االمر سيستغرق عدة قرون من مجالس الكنيسة إنسانيا (؟08:16أشعيا 

 الرومانية؟-المسألة كما فعلت الكنائس اليونانية

 

 األدلة التاريخية وقضايا

 

الذي يقول أن الرسول يوحنا مرت "شرائع" لتلميذ  هاريس شظايا وهناك وثيقة القديمة المعروفة باسم

كان بوليكاربوس ليس يهودي  له يدعى بوليكاربوس )المعروف أيضا باسم بوليكاربوس من سميرنا(.
ربما كان  )اسمه اليوناني(، وربما كان غير اليهود األكثر نفوذا في كنيسة هللا الحقيقية في القرن الثاني.

م )عندما خسر القدس يهوذا، في الماضي اليهودي  135الزعيم المسيحي الحقيقي األكثر تأثيرا من 

 األسقف / القس( حتى وفاته بضعة عقود من الزمان في وقت الحق.

 
كتب من العهد  27نقلت أو تلمح إلى كل  يكاربوس إلى أهل فيلبيرسالة بول

إلى أهل فيلبي مع العهد الجديد ديني الشروح. الثالوث مجلة علوم الدفاع  بوليكاربوس )رسالة الجديد

في رسالة الى شقيقه أنسيمس، ميليتو من ساردس )خليفة بوليكاربوس(  (.2008يونيو  عن المسيحية،

هللا ال تزال  المستمر الكنيسة كتب العهد القديم التي نحن في 39غير مباشر على تسرد بشكل مباشر و

وقائمة ميليتو وال يتضمن أي ما يسمى الكتب التي الرومانية والكنائس الكاثوليكية  تستخدم.

 األرثوذكسية الشرقية اآلن استخدام.

 
حيين في القدس في وهناك أيضا وثيقة العربية التي تنص أساسا على أن المؤمنين المسي

كان كل أو جزء من العهد الجديد، إال أن أساتذة دعم الروماني أقل المؤمنين من  2 الثاني القرن أوائل

اليهودي مسيحيي القرون  المسيح ال فعل هناك، وأنها اعتمدت على غير كتب بالمأكوالت )بينس س

 (.1966 األولى للمسيحية وفقا لمصدر جديد،

 
( من آسيا الصغرى )أواخر القرن األول( 9: 1لجون الرسول في بطمس )رؤيا  كنيسة هللا من وقت

ومع ذلك،  من خالل لبوليكاربوس من سميرنا )القرن الثاني( كان الكنسي كاملة من الكتاب المقدس.

الرومانية الكتب لعدة قرون، وغالبا ما تتضمن تلك غير متعارف عليها في -وناقشت الكنائس اليونانية

إال أنه بعد التشاور مع تلك الموجودة في آسيا الصغرى والقدس )بما في ذلك  لجديد الخاصة بهم.العهد ا



بعض في كنيسة هللا( أن اليوناني الرومان كانوا قادرين في نهاية المطاف إلى الخروج مع العهد 

 الجديد الصحيح الكنسي.

 
 بدايتها؟لن الكنيسة المسيحية الحقيقية يعرفون الشريعة كلها من أقرب 

 
لم البروتستانت إصالح، الذي جاء عن طريق روما، وليس وضع اللمسات األخيرة على شرائع 

والذي هو أيضا عندما بدأت، ألنها كانت تعتمد على القوائم المختلفة الرومانية  ،16 ال القرن حتى

وتضمنت تلك  ترينت. 16 ال القرن مجلس كما أنه لم كنيسة روما االنتهاء تماما الكنسي وحتى قبل.

الكتب المقبولة في مجلس ترينت كتب العهد القديم التي قادتهم في وقت مبكر، مثل جيروم )طبيب 

ال تفعل البروتستانت الحالية وال أولئك منا في الكنيسة  كنيستهم(، لم تنظر ليكون الكتاب صحيح.
 الحقيقية من هللا يتقبلهم في الكتاب المقدس.

 
هللا نشرت مقالتين موثقة  المستمر الكنيسة من الكتاب المقدس أخبار النبوءة مجلة المعلومات،لمزيد من 

ويمكن االطالع على تلك  موضحا مزيد من التفاصيل حول تقديس الكتاب المقدس. 2013في عام 

 األدب. زر التبويب ، تحت www.ccog.orgالمجالت على موقع 

 

 الكنيسة الحقيقية يعرف الحقيقة عن الالهوت
 

فهم المسيحيون األوائل أن  الكنيسة المسيحية الحقيقية ويعتقد دائما في اآلب واالبن والروح القدس.

: 20( واالبن )على سبيل المثال يوحنا 2: 2؛ كولوسي 6:27الكتاب المقدس يعلمنا اآلب )مثل جون 

(، وأن المقدسة كان روح قوة هللا التي 9: 2الكائنات اإللهية )كولوسي ( كانت 2: 2؛ كولوسي 28-29

 (.1:19( واالبن )فيلبي 10:20تأتي من األب )على سبيل المثال متى 

 
؛ كولوسي 01:20م، اعتمدت اليونانية الرومان رسميا وجهة نظر مختلفة للربوبية )رومية  381في 

من أن بعض اليوناني الرومان يعتقدون في  على الرغم ( بشأن شخصيته الروح القدس.9: 2

"شخصيته" الروح قبل، والغالبية العظمى من هؤالء على األقل "في الشرق"، 

وكان هذا تغيير  لم تقبل أن وال الثالوث في وقت سابق، وحتى عقود قليلة. الكاثوليكية، لموسوعة وفقا

وقد تم فرض عقيدة الثالوث أيضا عن طريق  مذهبي أن الغالبية العظمى من اليونانية والرومان قبلت.

مرسوم االمبراطوري من اضطهاد اإلمبراطور ثيودوسيوس )الذي في األساس أيضا مرسوما اإليمان 

 اليوناني والروماني ثم المنقحة وكأنه دين اإلمبراطورية الرومانية(.

 

 الكنيسة الحقيقية ال يعلم الفوضى، وتتمسك بقانون هللا
 

في حين أن  (.8-1: 6م، وكتب أن قوانين هللا سيكون عالمة بينه وبين المؤمنين )تثنية في العهد القدي

بعض القادة البروتستانت تعليم أن الوصايا العشر تم القيام به بعيدا مع أن هذا لم يكن موقف يسوع 

 رسله، وال المسيحيين األوائل.

http://www.ccog.org/


 
علم  (.40-37: 13ن قبل العدو )متى حذر يسوع أن "الزوان" )الحشائش( سيتم زرعها بين االخوة م

(، ولكن في وقت الحق يمكن القضاء 13:41يسوع أن غير مخلص أن ممارسة "الفوضى" )متى 

 الحظت شيئا آخر أن يسوع علم: (.13:42عليها )متى 

 
"ليس كل من يقول لي يا رب يا رب" يدخل ملكوت السموات، بل الذي يفعل إرادة أبي 

كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب، لدينا ال تنبأ  22 الذي في السماوات.

في اسمك، ويلقي بها الشياطين باسمك، وفعلت الكثير من العجائب في 

اذهبوا عني يا فاعلي  قط.؟! فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم 23" اسمك

 (23-21: 7)متى  الفوضى"

 
، وحتى يدعون فعلت المعجزات باسمه، ولكن يسوع بوضوح هو تعليم أن العديد سيدعو له "يا رب"

وهكذا، ونبوءات دقيقة  ذلك وأقول لهؤالء الذين فعلوا ذلك، ولكن يمارس "الفلتان األمني" للمغادرة.

وطرد األرواح الشريرة شيطان، من أنفسهم، ليست عالمات على التركيز على كما فعل الجماعات 

 غير المؤمنين لهم في بعض األحيان.

 
(، وأنه ال 7: 2تسالونيكي  2الرسول بولس أن "سر غياب القانون" قد بدأت بالفعل في يومه )ذكرت 

ويتجلى هذا "الغموض"  (.6: 5ينبغي أن يخدع الناس "مع كالم فارغ" لحملهم على عصيان )أفسس 

 (.من قبل اليوناني الرومان عندما يتعلق األمر جوانب كثيرة من قوانين هللا )أنها سبب من حولهم

 
وهو يعلم أن هللا وضع في قوانين  (.3-1: 5يوحنا  1الكنيسة الحقيقية من هللا يدعم شريعة هللا )

الحركة، وأنه إذا أطاع، من شأنها أن تجلب اإلنسانية الكثير من الخير، بما في ذلك وفرة رفاه وحياة 

 كاملة اإلنتاجية.

 
ذلك بعيدا، ولكن تم "تعالى" وجعل "الشرفاء"  الكنيسة الحقيقية من هللا يعلن أن شريعة هللا لم يتم

 (.48-17: 5( وتوسيعها من خالل يسوع المسيح )متى 42:21)أشعياء 

 
 الكنيسة الحقيقية هللا يعلم ما يعلمه الكتاب المقدس:

 
 (105: 119)مزمور  كالمك هو مصباح لقدمي ونور لسبيلي.

 
 (172: 119)مزمور  البر.يجب ساني يتكلم من كالمك، وبالنسبة لجميع وصاياك و

 
الكنيسة الحقيقية يعلم عشرة شريعة هللا الوصية هي واحدة من أعظم الهدايا له للبشرية والتي وصاياه 

 (.5: 1تيموثاوس  1واضاف "االن الغرض من وصية محبة" ) ابقائها يعكس الحب. للبر.

 



أنه من خالل قبولها العسكرية الرومانية يدعون إلى االعتقاد -في حين أن بعض الكنائس اليونانية

: 15"المسيحية" وغيرها من المذاهب التي ينعدم فيها القانون، لديهم، مثل الفريسيين من العمر )متى 

 (، معلال حول قانون هللا ل تأييد الممارسات والتقاليد التي تخالف ذلك.3-9

 
ة العسكرية في هذا ( تدرس ضد المشارك18:36( ويسوع )يوحنا 03:14يوحنا المعمدان )لوقا 

كتب  يدرك جميع العلماء الحقيقي أن المسيحيين األوائل لن تشارك في الحرب الجسدية. العصر.

الكنيسة من قادة هللا مثل ميليتو من ساردس ضدها، في حين كتب ثيوفيلوس من انطاكية حتى ضد 

زال يدرس ضد المشاركة هللا ال ي المستمر الكنيسة المسيحيين مشاهدة األلعاب الرياضية العنيفة.

 العسكرية ومشاهدة األلعاب الرياضية العنيفة عمدا في هذا العصر.

 
من قبل أسقف  الثالثة 3 القرن الميالدي على الرغم من المشاركة العسكرية وأدانت في وقت متأخر من

على هذه الرومانية -الروم والقديس هيبوليتوس، في غضون قرن من وفاته، غيرت الكنائس اليونانية

في وقت الحق ذهب إلى حد تقديم "مغفرة الخطايا" تحت المراسيم البابا أوربان الثاني عام  النقطة.

 م ألولئك الذين قاتلوا في الحروب الصليبية المتحاربة الدينية. 1095

 
ومع ذلك،  (.04:24قال يسوع: "هللا روح، والذين يسجدون له يجب العبادة بالروح والحق" )يوحنا 

حذر والرسول  يونانية والرومان الموافقة على استخدام مختلف األصنام والرموز أنهم يعظمون.وال

 6-4الوصايا العشر ) ثانيا: 2 القرن ( ضد ذلك مثلما فعل ميليتو من ساردس في5:21يوحنا  1يوحنا )
 (.20 خروج

 
-1: 4للمسيحيين )عبرانيين على الرغم من أن كتاب العبرانيين يؤكد أن اليوم السابع السبت هو زجر 

 (، ومعظم الذين يعتنقون المسيحية السبب حوله.9

 
 2حذر الرسول بولس أن وزراء الشيطان سوف تظهر بشكل خادع لتحويل نفسها إلى "زراء البر" )

 (.15-14: 11كورنثوس 

 
النجاح في  التاريخ الكنسي، ويخرجون من الكتاب المقدس، وتبين أن أولئك الذين لم يفعلوا ذلك كان

 خداع الكثيرين.

 

 الكنيسة الحقيقية لالضطهاد، ولكن أبدا المضطهد
 

 2؛ 10:23؛ 12-10: 5علم يسوع والرسول بولس أن المسيحيين الحقيقيين أن يالحق )متى 
ولئن كان صحيحا أن الكنائس اليونانية الرومانية واجهت االضطهاد في تاريخهم،  (.3:12تيموثاوس 

الكنيسة المسيحية الحقيقية في أنها أيضا كانت في كثير من األحيان المضطهدين وأنها تختلف عن 

 البدني.



 
وغير العسكرية في كنائس هللا الحقيقية على مر التاريخ لم نظمت المضطهدين البدني )على الرغم من 

 أن تكون جزءا منها قد يكون(. ادعوا الهراطقة والمرتدين الذين

 
"سر بابل العظيمة" كان في حالة سكر على دماء القديسين الشهداء )رؤيا  يعلمنا الكتاب المقدس أن

يعلمنا الكتاب المقدس أن سبع محاط بالتالل القائم على "سر  (، وهو ما ساعد على القضية.4-5: 17

بابل العظيمة" كان متشابكا مع الحكومات في العالم "في تحالف غير مقدس أن يدين هللا )راجع رؤيا 

 (.10-1: 18؛ 1-9،18: 17

 
الرومانية ليس فقط نفذت -بسبب حل وسط مع القادة الرومان وغيرهم من جسدي، والكنائس اليونانية

االضطهاد االقتصادية المختلفة على مر التاريخ، كان لديهم أيضا المسيحيين الحقيقيين الذين قتلوا من 

مثل الحفاظ على السبت )أعمال  أجل الحفاظ على نفس الممارسات مثل يسوع وأتباعه األصلي كان،

(، وتجنب اللحوم النجسة الكتاب المقدس، وحفظ 9: 4؛ عبرانيين 4: 18؛ 13-15: 13

 .14 بتاريخ الفصح

 
البروتستانتية "اإلصالحيين" كما قتل كان الناس الذين عارضوا هذه الممارسة غير الكتابية من 

 معمودية األطفال.

 
المسيحيين لعقد لعقائد الكتاب المقدس األصلية مثل حقيقة الربوبية،  اضطهاد اليونانية والرومان أيضا

والحفاظ على األيام المقدسة الكتاب المقدس، رفض قبول األصنام / الرموز / الصلبان، واالعتراض 

بابل، وتعليم ملكوت  -على اللباس وثنية من رجال الدين اليوناني الروماني، معتبرا روما يمثل نهاية 

 عتراض على غير الكتاب المقدس "األسرار"، وتدريس الحكم األلفي يسوع المسيح.هللا، اال

 
كما قد يكون من المهم اإلشارة إلى أن هناك في الواقع اليوناني الروماني "النبوءات الخاصة 'التي تعلم 

 اليونانية والرومان سوف نفعل ذلك مرة أخرى في نهاية الزمان.

 
حذر  نيسة الحقيقية من هللا من قبل أولئك الذين ادعوا أن تفعل خدمة هللا.منذ فترة طويلة واضطهاد الك

 .4-2: 16يسوع حول هذا في يوحنا 
 

 البهارج الخارج والمظهر
 

مؤرخو الكنيسة يدركون أن رجال الدين األصلي )الشمامسة / الشيوخ / وزراء / الكهنة / األساقفة / 

تحديد فريدة من نوعها مثل تلك التي تستخدم اآلن من قبل رجال المشرفين( لم ارتداء نوع من المالبس 

 الدين الرومانية والكاثوليكية األرثوذكسية الشرقية.

 



يسوع، نفسه، كان ال بد من اإلشارة إلى يهوذا  يرتدي القادة المسيحيين األصلي مثل الناس العاديين.

بينما يمكن ألحد أن يتوقع  خرين.(، وكان ال يلبس بشكل مختلف تماما عن اآل46-43: 14)مرقس 

(، القادة األوائل لم اللباس بشكل مختلف 14-11: 22الزعيم المسيحي لباس بشكل مناسب )راجع متى 

 جدا من الجمهور العام.

 
رجال الدين اليوناني الروماني في كثير من األحيان ارتداء نوع من المالبس التي الكهنة لإلله الشمس 

تمد هذا النوع من اللباس من قبل الرومانية واألرثوذكسية الشرقية حتى تأثرت ولم يع ميثرا ارتدى.

)الذي كان من أتباع ميثرا وحتى وضع صورة ميثرا "على العمالت  4 ال القرن الوثني قسطنطين في

 بعد تحوله المزعوم(.

 
ة إنجلترا(، ال حسنا، بعض، على غرار العديد من األنجليكان )كنيس ماذا عن القساوسة البروتستانت؟

 ترتدي نفس النوع من الزي مثل اليونانية والرومان.

 
كذلك، فإن ذوي الياقات البيضاء التي يرتديها العديد من الوزراء لم يأت من الكتاب  و اخرين؟

على الرغم من االبالغ عن ذوي الياقات البيضاء عكس الحديث قد اخترع  المقدس.

الشمس الكهنة وارتدى بعض نسخة منها على األقل بقدر ما يعود إلى وقد زعم أن  ،19 التاسع القرن في

 قبل الميالد 1000

 
 الوزارة في كنائس هللا ال ترتدي طوق الكهنوتية على غرار العديد من اليونانية يفعل الرومان.

 
 ماذا عن المباني الكنيسة؟

 

 
لقدس من الطوب من المعبد ويبدو أن أول مبنى الكنيسة المسيحية التي شيدت خصيصا بنيت في ا

 فسيفساء القرن تمثيل ذلك: 4 ال نا هو70sاليهودي الذي دمر في 
 

 



 
 صهيون كنيسة هللا على غرب هيل القدس يسمى جبل

 
وبدت مشابهة إلى المعابد اليهودية في ذلك  1و الحادي القرن ويعتقد أن المبنى المذكور قد تم بناؤها في

 (، ولكنها ال تحتوي على الصلبان، المسالت، أو أبراج.8: 22)تثنية وكان حواجز للسالمة  الوقت.

 
سنة على األقل بعد المسيح من بين  150الصلبان لم تحصل على اعتمده اليونانية الرومان لمدة 

شروط غالبا ما ترجم في العهد الجديد باسم "الصليب" و "صلب" تعني في الواقع "قطب" و  األموات.

 والي، في األصل اليوناني."التطويق، على الت

 
مضيفا هذه الرموز إلى  أبراج، مثل المسالت، كان رمزا قضيبي وكذلك رمزا لاللوثنية الشمس اآللهة.

تلك حقا في كنيسة هللا ال  (.32-29: 12مبنى المسيحية من غير المالئم لشعب هللا )راجع سفر التثنية 

 تضع مثل هذه الرموز على المباني.

 
وقال  نطبق أيضا على استخدام موازيب على المباني الكنيسة اليونانية الرومانية.ونفس الشيء ي

قرن من الزمان، وكان القديس برنار  12 ال في موازيب لتخويف األرواح الشريرة بعيدا عن الكنيسة.

يرة الكاثوليكي من كليرفو الشهيرة للتعبير عن رأيهم ضدهم كما الوثنية، ولكن العديد من المباني الشه
 )مثل كاتدرائية نوتردام الكاثوليكية( لديها موازيب عليها.

 
ملوك  1في حين يمكن أن يكون هناك مكان ألماكن المزخرفة بشكل مناسب للعبادة )على سبيل المثال 

في واحد من أفالم "إنديانا جونز"، والعديد من الناس يبحثون  (، وهناك قصة خيالية أود أن أقول هنا.6

وأظهر  (.22:20تي شربت يسوع يزعم من خالل تقريره االخير عيد الفصح )راجع لوقا عن الكأس ال

وأظهر االستطالع أيضا هياكل عظمية مختلفة من الناس  أحد المشاهد الجدول مع العديد من الكؤوس.
إلى الذين جاءوا وحاول الخطأ الكأس كما وفقا للفيلم، واختيار كوب الخطأ والبدء في ترك مع ذلك أدى 

يؤدي الطابع، إنديانا جونز، بعد االطالع على مجموعة من الكؤوس، على حد سواء المزخرفة  الوفاة.

ثم ذكر شيئا لتأثير "، وكان يسوع نجارا وكان تالميذه  واضحة، وبدأت في التقاط مكلفة تظهر واحدة.



ت إنديانا جونز ال توجد وسيلة كانت لديه كوب الذهب مرصع بالجواهر ". لذلك، وضع الصيادين.

 ثم اختار أرخص كوب المظهر، الذي كان الكأس المناسب وفقا للفيلم، وعاش. أسفل الكأس مكلفة.

 
 وجهة نظري؟

 
على الرغم من أن قصة إنديانا جونز هو الخيال، في واقع الحياة، وبعض الناس يضع الكثير من 

ة، واللباس، وما إلى ذلك في كل من التركيز على المظهر الخارجي في المباني، والعروض التلفزيوني

 1العهدين القديم والجديد، وهللا يجعل من الواضح أنه لم يحكم الخارج ظهور مثل البشر تفعل )
جعل الرسول بولس من الواضح أنه على الرغم  (.28-27: 23، 23-21: 7؛ متى 7: 16صموئيل 

 2ال انه لم يكن متكلم جيد وخاصة )(، وق18-10: 9من أنه تم اختياره من قبل هللا )أعمال الرسل 
بول،  (.1: 6( وإرميا )إرميا 14-10: 4والشيء نفسه ينطبق على موسى )خر  (.10:10كورنثوس 

 موسى، وإرميا كل والمعروف عن كتاباتهم.

 
(، وتعتمد على معايير ديني 2:15تيموثاوس  2ويتم تشجيع المسيحيين على تقسيم بحق كلمة الحق )

 2(، وليس المظهر الخارجي )3:16تيموثاوس  2والتي هي معايير هللا )راجع (، 5:39)يوحنا 
(، عند محاولة تحديد من الذي يتحدث عن الحقيقة بإخالص والذي هو الكنيسة 11-7: 10كورنثوس 

 المسيحية الحقيقية.

 

 الكنيسة الحقيقية يبشر باإلنجيل الحقيقي للمملكة هللا
 

 :جاء يسوع يكرز ببشارة ملكوت هللا

 
وقال: قد كمل الزمان واقترب  15 جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت هللا،

، ترجمة 15-14: 1)مرقس  ملكوت هللا هو في متناول اليد: توبوا وآمنوا باإلنجيل.

 الملك جيمس(

 
 وتحدث عن ذلك في األمثال )على سبيل المثال متى يتوقع يسوع أتباعه لالعتقاد بأن إنجيل الملكوت.

( وكثير ال استعداد لفهم أسرار ملكوت هللا في هذا 21-20: 13؛ لوقا 12-2: 4؛ مرقس 3-50: 13

 (.11-10: 13؛ متى 11: 4العصر )مرقس 

 
 علم يسوع أن أتباعه سوف تشارك مع إعالن إنجيل الملكوت أيضا:

 
وهذا إنجيل الملكوت سيتم بشر في العالم كله شاهدا على جميع األمم، ثم تأتي 

 ( 24:14)متى  نهاية.ال
 



وعلموهم  20 فاذهبوا وتلمذوا جميع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس،

: 28)متى  ووها أنا معكم كل األيام حتى نهاية العمر. أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به.

19-20) 

 
ل مع رسالة يكرز ببشارة ملكوت هللا على العالم كشاهد يعني أننا للوصول إلى جميع الدو

(، ونحن بعد ذلك نسعى جاهدين 6:44وبالنسبة ألولئك الذين قد يستجيب أن يدعو هللا )يوحنا  المملكة.

 لتعليم كل ما أمر يسوع.

 
 بعد قيامته، علم يسوع تالميذه عن ملكوت هللا:

 
كما قدم نفسه على قيد الحياة بعد معاناته من قبل العديد من البراهين معصوم، ينظر 

 (3: 1)أعمال الرسل  ربعين يوما ويتكلم عن األمور المختصة بملكوت هللا.لهم أ
 

بشر الرسل في وقت الحق أن نفس الرسالة من مجيء حكومة عالمية من ملكوت هللا )على سبيل 

يكرز ببشارة الملكوت  من هللا. المستمر الكنيسة (، كما ال يزال يفعل8: 19المثال كتاب أعمال الرسل 

في الماضي، وسوف يؤدي أيضا االضطهاد المقبلة، وفقا للعديد من الكتاب المقدس  جلبت اضطهاد

 (.35-28: 11؛ دانيال 19-12: 21؛ راجع لوقا 13-10: 13؛ مرقس 14-9: 24)متى 

 

 رسالة اإلنجيل الحقيقية واألصلية هي واحدة لتدريسه اليوم:

 

دعاكم بنعمة المسيح إلى أتعجب أن كنت تحول بعيدا حتى وقت قريب من هللا الذي 

ولكن هناك بعض الذين المتاعب لك وتريد أن يحولوا  وهي ليست آخر؛ 7 إنجيل آخر،

ولكن حتى لو نحن أو مالك من السماء، آية اخرى تبشير االنجيل لكم  8 إنجيل المسيح.

ونحن لقد قلنا من قبل، وحتى اآلن وأقول مرة  9 من ما لدينا بشر لكم، دعه يكون لعين.

أخرى، إذا كان أي شخص يبشركم اآلخرين لك من ما كنت قد تلقيت، دعه يكون 

ألنه إذا ما  أو أقوم نسعى إلرضاء الرجال؟ ألقوم اآلن إقناع الرجال، أو هللا؟ 10 لعين.

 (10-6: 1)غالطية  زلت يسر الرجال، وأود أن ال يكون عبدا للمسيح.

 

أنه يختلف عن الكثير من التقاليد والتفضيالت من الكثير لن تعليم رسالة لإلنجيل الملكوت كما 

-9: 5؛ رؤيا 6:10؛ متى 12-11: 19يسوع يأتي مرة أخرى للبت في األرض )راجع لوقا  الرجال.
 (.62:11؛ 10:  40(، وسوف تجلب ثواب القديسين معه )إشعياء 6-4: 20؛ 10

 



بدال تعليم أساسا عن النسخة الخاصة لألسف، بدال من تعليم ما علمه يسوع حول إنجيل المملكة، وكثير 

بعض بطريق الخطأ الترويج  إنجيل ملكوت هللا(. من شخص يسوع )انظر أيضا لدينا الكتيب المجاني

 لفكرة أن التعاون الدولي سيجلب السالم والرخاء على األرض.

 

هو أيضا  '، وهذاMaryباإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من الناس يقولون أن تتحول إلى نسخة من "

؛ أعمال 2:13يعلمنا الكتاب المقدس أن أنتقل إلى هللا )يوئيل  (.9-6: 1إنجيل كاذبة )غالطية 

تبجيل يسوع األم ماري  nor(، ويبين لنا تاريخ الكنيسة أن المسيحيين األوائل لم يتحول إلى 26:20

 تاريخ المستمر لل كنيسة هللا(. الحرة، )انظر أيضا كتيب

 

 الحقيقية من المفترض أن يكون كبير؟كانت الكنيسة 

 

على الرغم من أنها ال  الكنيسة الرومانية الكاثوليكية هي أكبر كنيسة مع العالقات ادعى المسيحية.
تشير في بعض األحيان إلى نفسها على أنها "كنيسة هللا"، هو حجم دليال على أنه هو كنيسة هللا 

 الحقيقية؟

 

جموعة من مجموعات صغيرة نسبيا يكون في الواقع استمرار أو يمكن لمجموعة صغيرة و / أو م

 للكنيسة الحقيقية؟

 

سيتم سخرت كنيسة يسوع الحقيقية من قبل العالم أو تكون العبا رئيسيا تشارك  ،21و الحادي القرن في

 بشكل كبير في المشهد السياسي في العالم؟

 

 ستكون صغيرة:حسنا، علمنا السيد المسيح والرسل أن الكنيسة الحقيقية 

 

ال تخف، أيها القطيع الصغير، ألنه هو حسن سرور إلى يعطيكم الملكوت األب 

 (00:32)لوقا  الخاص بك.

 



إشعياء يصرخ أيضا عن إسرائيل: "على الرغم من أن عدد بني إسرائيل كرمل البحر، 

ألنه سيتم االنتهاء من العمل وقطع قصيرة في البر، ألن  28 سيتم حفظ بقايا

 (.28-27: 9عمل قصيرة على األرض )رومية  سيجعل. الرب

 

: 11)رومية  حتى ذلك الحين، في هذا الوقت الحاضر هناك بقية حسب اختيار النعمة.

5) 

 

علم يسوع على وجه التحديد أنه ليس هناك سوى عدد قليل سوف تجد الطريق إلى الحياة األبدية في 

؛ 14-13: 7عة الذي يؤدي إلى الهالك )متى هذا العصر حيث أن معظم سوف تمضي في طريقك واس

 (.13:24كما علم أن العديد ستسعى للدخول، ولكن ال تجد من )لوقا  (.20:16

 

إذا كان الجسم صغيرا جدا من المؤمنين يمكن ان تكون الكنيسة الحقيقية ومعظم المؤمنين، لم يكن من 

يبدو معظم المسيحيين  عصر الكنيسة؟المنطقي أن هللا يعمل أساسا من خالل عدد قليل نسبيا خالل 

 الذين يعتنقون شك في أن حقيقة.

 

( و "ازدرى بيوم األمور 06:44؛ يوحنا 9-6: 4كما تنبأ، وقد يغفل كثير كيفية عمل هللا )زكريا 

 (.04:10الصغيرة." )زكريا 

 

 يمكن للكنيسة الحقيقية تبقى في مدينة واحدة؟

 

ويبدو أن  أن يبقى في مدينة واحدة مثل روما أو القسطنطينية؟ وكان مقر الكنيسة المسيحية الحقيقية

 ماليين متعددة العتقد ذلك.

 

الحظ ما كتبه )وتظهر واحدة البروتستانتية  ومع ذلك، وفقا لبولس الرسول، الذي كان من المستحيل.

 واثنين من الترجمات الكاثوليكية من الكتاب المقدس أدناه(:

 



، طبعة الملك 13:14)عبرانيين  نطلب من أحد أن يأتي. لكننا هنا أي مدينة باقية لدينا

 جيمس الجديدة(

 

 (.NT، ريميس 13:14ولكن نسعى ما هو آت )عبرانيين  ليس هنا مدينة دائمة: لدينا

 

نحن نبحث عن واحد والتي لم يتم  ليس هناك مدينة دائمة بالنسبة لنا هنا،

 (.NJB، نيو القدس الكتاب المقدس، 13:14)عبرانيين  بعد.

 

 

ومن الواضح بولس تدريس أنه لن يكون هناك مدينة دائمة للمسيحيين، وحتى المدينة التي هو آت ) 

وهكذا، بولس تدريس أنه ال توجد مدينة اإلنسان، بما في ذلك روما،  (.2: 21"القدس الجديدة" الرؤيا 

 ئم "للمؤمنين.يمكن أن تكون مدينة مقر دا

 

؛ 5: 2؛ غالطية 16-14: 3تيموثاوس  2؛ 4:16تيموثاوس  1وفقا للعهد الجديد، المذهب الحقيقي )
(، والمحبة األخوية )في األصل 22-21: 14؛ كتاب أعمال الرسل 3؛ يهوذا 23-21: 1كولوسي 

(، وليس الموقع الجغرافي، من المفترض أن 1: 13اليوناني، عبرانيين 

هللا مع المذاهب الرسولية األصلية، وتسعى جاهدة لممارسة الحب من  المستمر الكنيسة تواصل تستمر.

 فيالدلفيا.

 

 دعونا نلقي نظرة أخرى على ما علمه يسوع القيادة المستقبلية للكنيسة بشأن موقع:

 

ويجب أن تكون البغيض لجميع الرجال السمي، ولكن الذي يجب المثابرة حتى النهاية، 

: 10)متى  آخر. وعندما يكون طردوكم في هذه المدينة، الفرار إلى 23 يخلص كان

22-23(. 

 

ولكن كل من يقف شركة إلى المنتهى  وسوف يتم مكروه عالميا على حساب باسمي.

وإذا طردوكم في ذلك،  القادم؛ إذا طردوكم في مدينة واحدة، اللجوء في 23 فهذا يخلص



لك، وسوف ال يكون ذهب الجولة من مدن  في الحقيقة أنا أقول اللجوء في بلد آخر.

 (NJB، 23-22: 10)متى  إسرائيل قبل ابن اإلنسان يأتي.

 

ويسوع لم يأت بعد، وقد طاردت مهما المسيحيين  المسيحيون على المثابرة واالستمرار في اإليمان.

هذا )الحروب كانت هناك في فلسطين من خالل جميع المدن في تلك المنطقة الجغرافية منذ قال يسوع 

ومن هنا، كان يسوع يشير بوضوح إلى مدن أكثر من تلك التي هي  الصليبية ساعد على ضمان هذا(.
)بواسطة "مدن اسرائيل" وهذا يشمل أسباط إسرائيل التي كانت منتشرة في  في مساحة فلسطين.

سطين وليس فقط تلك الموجودة في منطقة تسمى عادة إسرائيل أو فل 1: 1الخارج في يعقوب 

 للمسيحيين اللجوء إلى(

 

لذلك، بناء على ما علمه يسوع وبولس الرسول والكنائس الذين يدعون مدينة دائمة مع الخالفة 

ومع ذلك، ومنذ التاريخ يبين  سنة لم تستطع الكنيسة المسيحية الحقيقية. 2000الرسولية ما يقرب من 

( لربما في 2رون من األصل في القدس )أعمال أن مقر الكنيسة الحقيقية من هللا قد تغيرت على مر الق

( إلى أفسس إلى سميرنا إلى أوروبا )مدن مختلفة( إلى مواقع مختلفة في 11:26أنطاكية )أعمال 

هللا )الذي يقوم حاليا في  المستمر الكنيسة أمريكا الشمالية، وهذا هو عالمة على ان مجموعة مثل

 ان تكون الكنيسة المسيحية الحقيقية.المنطقة خمس مدن والية كاليفورنيا( يمكن 

 

وهكذا، وهذا عدم وجود "مدينة دائمة" هو أيضا "دليال" أن يلغي ما يسمى ب 'الرسولية يرى "من 

تلك الكنائس الذين يدعون استمرارية متعددة قرن في روما، أنطاكية والقدس واإلسكندرية 

 والقسطنطينية وأماكن أخرى.

 

أن الكتاب المقدس يدين على وجه التحديد "المدينة العظيمة" التي تقع  ربما يجب أيضا اإلشارة إلى

وتعتبر روما والقسطنطينية لتكون المدن سبع محاط بالتالل '،  (.18، 9: 17على سبعة تالل )رؤيا 

 حيث والمنطقة خمسة مدن والية كاليفورنيا ليست كذلك.

 

 السبت مسك كان يدرس وكان أن يستمر

 



معظم الذين يعتنقون المسيحية فعل مثل األحد هو يوم راحة للمسيحيين، التي تدرس على الرغم من أن 

األحد، في حد ذاته، دخلت عالم المسيحي يعتنقون عبر حلول وسط  في أي مكان في الكتاب المقدس.

 مع السلطات الحكومية وثنية وثنية عبادة إله الشمس.

 

 (.18-13: 31عالمة بين هللا وشعبه )خر العهد القديم يعلم أن اليوم السابع السبت كان 

 

(، 13:10؛ 6: 6؛ 21، 4:16يظهر العهد الجديد بوضوح أن يسوع )لوقا  ولكن ماذا عن العهد الجديد؟

( في 11-9:.: أبقى  18؛ 4-1: 17، 44-42، 15-13: 13وكذلك الرسل والمؤمنين )أعمال الرسل 

 .4عبرانيين  4ويمات اإلنجليزية( اليوم السابع السبت )وهو ما يسمى السبت على التق

 

على الرغم من أن البعض يقول أن هذا اليوم من العبادة تم تغيير وليس الغرض منه أن يبقى 

للمسيحيين، الحظ ما العهد الجديد نفسه يعلم في الواقع )مع واحد البروتستانتية واثنين من الترجمات 
 الكاثوليكية الرومانية هو مبين أدناه(:

 

لمن يدخل بقية هللا أيضا تقع  (؛10) هناك، بعد ذلك، على السبت راحة لشعب هللا ال يزال

دعونا لذلك، بذل كل جهد إلدخال تلك  11 من عمله، تماما كما فعل من هللا له

)عبرانيين  بنسبة السير على خطاهم من العصيانذلك أن أحدا لن ينخفض  ل. الراحة

 ، النسخة العالمية الجديدة(.9-11: 4

 

منذ لدخول  10 هناك ما زال يتعين، بالتالي، في اليوم السابع بقية محفوظة لشعب هللا،

دعونا، إذن،  11 مكان للراحة وللراحة بعد العمل الخاص بك، كما فعل هللا بعد له.

المضي قدما لدخول هذا المكان من الراحة، أو البعض منكم قد نسخ هذا المثال رفض 

 (.11-9: 4 )عبرانيين أن يصدق وتضيع

 

الن الذي دخل راحته، ونفس الشيء أيضا راحة هاث  10 ولذلك هناك ترك لشعب هللا

خشية ان أي  الراحة؛ لذلك دعونا يبادر إلى ندخل تلك 11 من أعماله، كما فعل من هللا له

، وريميس العهد الجديد 11-9: 4)عبرانيين  رجل الوقوع في نفس المثال من التشكك

 (.1582 ألنو دوميني األصلي والحقيقي

 



ويظهر التاريخ أن محافظة السبت أبقى على مر التاريخ، على الرغم من اإلدانات من قبل السلطات 

السبت حفظ انتشار من الكنيسة األصلية في أورشليم إلى آسيا الصغرى  االستعمارية ومجالس الرجال.

تم توثيقه وقعت على مر القرون، وجاء وأفريقيا وأوروبا وآسيا في أوائل القرن الميالدي السبت حفظ 

 في. 1600sإلى نصف الكرة األرضية الغربي في موعد ال يتجاوز 

 

يمكن ان تكون الكنيسة الحقيقية  21 ال القرن فقط الكنيسة التي استمرت في الحفاظ على السبت حتى

 اليوم السابع(.يرتبط هذا بقية السبت إلى  4: يظهر 4لشعب هللا بحسب العهد الجديد )عبرانيين 

 

أحد األسباب التي تجعل العديد من اليوم ال يفهمون ما يعلمه الكتاب المقدس عن هذا هو أن بعض 

( وجدت في ςαββατισμóς) المدى اليونانية sabbatismos المترجمين قد ترجم عن عمد

أخطأ في الترجمة فإنه كما يفعل النسخة  NKJVنسخة الملك جيمس البروتستانتي و .9: 4عبرانيين 

كل ثالثة  (.18 ال القرن )تغيرت في  النسخة المتغيرة من العهد ريميس الجديدة، التي تعرف أيضا باسم

أخطأ في الترجمة كلمة باسم 'بقية، "في حين ان هناك مصطلح آخر اليوناني )ترجم 

يشير بوضوح إلى" السبت  Sabbatismos كما ترجم" بقية "في العهد الجديد. (،katapausin كما

ونظرا لإلخفاقات، ومعظم اليوم ال يدركون أن اليوم السابع  ما.للراحة "وعلماء صادقين ونعترف كل 

 السبت هو زجر تحديدا للمسيحيين في العهد الجديد.

 

 األيام المقدسة وخطة هللا للخالص

 

معينة )مثل الشمس والقمر( لالحتفال قبالة أيام / ، يقول هللا أنه جعل أضواء 01:14في سفر التكوين 

 بعد قليل من الذين يدعون يسوع االحتفاظ بها. هللا(، كلمة )ترجمة المهرجانات الدينية المقدسة

 

هم اليوم  من سفر الالويين. 23 الفصل وترد األعياد هللا والدعوات المقدسة كلها في الكتاب المقدس في

أيام الفطير، عيد العنصرة، عيد األبواق، يوم الكفارة، عيد المظال، واليوم  السابع السبت، عيد الفصح،
في حين أن العديد عصريه سيدعو لهم "يهودية"، والحقيقة هي أن يسوع تالميذه  العظيم األخير.

وبالتالي، يتم االحتفاظ بها من قبل أولئك  وأتباعه المؤمنين في وقت مبكر من تبقى منهم.

في هذه األيام المقدسة الكتاب المقدس تشير نحو أول والمجيء الثاني  من هللا.تمرالمس الكنيسة في

 ليسوع وتساعد على إظهار خطة هللا للخالص.

 



فإن العديد من الحديثين يفاجأ أن ندرك أن المسيحيين في وقت مبكر من المتوقع أن ما يقرب من جميع 

حتى أوائل المؤيدين  عاش من أي وقت مضى. سيتم انقاذ وتكون جزءا من ملكوت هللا األبدي الذي

اليوناني الروماني مثل إيريناوس من ليون، أوريجانوس اإلسكندرية، غريغوريوس النيصي، وأمبروز 

 من ميالن يدرس ما ال يقل عن أجزاء من هذا المبدأ.

 

مان ستبقي الرو-وكان جزء من السبب في أن هذا المبدأ كان 'فقدت' أن أقل وأقل من العصر اليوناني

تقريبا  الثانية. 2 القرن صحيح األيام المقدسة الكتاب المقدس، وخاصة بعد أن تغيرت عيد الفصح في

وقد ادان كل األيام المقدسة األرثوذكسية المطران يوحنا الذهبي الفم، االمبراطور ثيودوسيوس )الذي 

الحفاظ على تاريخ الكتاب المقدس أعلن عقوبة اإلعدام بالنسبة ألولئك الذين يتجرأون االستمرار في 

البيانات، فضال عن االضطهاد، من  . 4 ال القرن عيد الفصح(، وكذلك فعل مجلس اودكية في أواخر

قبل وثنية اإلمبراطور قسطنطين في هذا القرن في وقت سابق، مثل "دعونا بعد ذلك ال يشترك في 

 ك.شيء مع الجماهير اليهودية مقيت"، لعبت أيضا دورا في ذل

 

بينما كان العالمة  عشر. 6و  5 ال وهناك سبب آخر لفقدان المعرفة من خطة الخالص إدانة في

أوريجانوس العديد من العيوب )حتى في بلده تفاهمات الخالص(، وقال انه تدرج في تعاليمه فرصة 

الروماني يبدو أن المذهب الكاثوليكي  للخالص ألولئك الذين لم يخلصوا أو األشرار في هذا العصر.

المطهر قد اعتمد كبديل غير الكتاب المقدس في وقت ما بعد أدان )على الرغم من أن الكنيسة 

 األرثوذكسية الشرقية والبروتستانت لم تقبل العذاب(.

 

تقليديا، اتجهت كنيسة روما والكنائس البروتستانتية لتعليم أن اآلن هو اليوم الوحيد للخالص وأن كل 

ا العصر سوف يحرق إلى األبد في الهاوية / جهنم )على الرغم مع الحركات شيء ال حفظها في هذ

كان االرثوذكسيه الشرقية طويلة تحفظات  المسكونية واألديان الحالية تسير على هذا يجوز تغيير(.

حول ذلك، وقد ذكر أن هللا قد حفظ الكثير من بقية البشر في وقت صدور الحكم العرش األبيض 

. C. 1979 آخر األشياء واألحداث الماضية. (، ولكن لم تكن معينة ).13-11: 20)راجع رؤيا 

جزء من  حماية القدس األرثوذكسية الروسية الكنيسة. لوس انجليس(. E95hالتبشيرية النشرة # 

السبب لعدم وجود األرثوذكسية اليقين هو أنها ال تبقي حقا األيام المقدسة الكتاب المقدس كما أنها ال 

 هللا األيام المقدسة مساعدة الصورة خطط هللا للبشرية. معنى الحقيقي أن لديهم للمسيحيين.تفهم ال

 

من هللا الحفاظ على نفس األيام المقدسة الكتاب المقدس كما يسوع تالميذه،  المستمر الكنيسة ونحن في

من سميرنا وميليتو وأتباعه المخلصين من مثل كنيسة اليهود في منطقة من قادة هللا أبقى بوليكاربوس 

 من ساردس.



 

الحفاظ على األيام المقدسة الكتاب المقدس يذكر المسيحيين الحقيقيين من خطة هللا الحقيقية الخالص 

من هللا يفهم كيف أن كل األيام المقدسة التعادل مع خطة هللا للخالص )انظر  المستمر الكنيسة والنعمة.

 قبة هللا األيام المقدسة أو عطلة شيطاني؟(يجب عليك مرا أيضا لدينا الكتيب المجاني

 

ويعلمنا الكتاب المقدس بوضوح أن يسوع المسيح كان حمل الفصح التضحية بالنسبة لنا، وأننا للحفاظ 

في يوم من الفطير مساعدة الصورة التي أردنا أن  (.8-7: 5كورنثوس  1على هذا العيد مع الفطير )

 (.23:28؛ 12-6: 16ن حياتنا )راجع متى نسعى جاهدين لوضع الخطيئة والنفاق م

 

-15: 23الرومانية التي العنصرة، كما يشار إلى عيد األسابيع )الويين -تعترف حتى الكنائس اليونانية

تأكيد فكرة المسيحيين كونها  ( في العهد القديم، وكان مغزى المسيحية.28:26( ويوم باكورة )عدد 16

في إسرائيل القديمة، كان هناك الحصاد أصغر في الربيع  (.1:18باكورة في العهد الجديد )جيمس 

ربيع القدس يوم العنصرة، عندما يفهم بشكل صحيح، ويساعد على  والحصاد أكبر في فصل الخريف.

ورومية  01:26كورنثوس  1؛ 6:44الصورة التي يدعو هللا بعض اآلن فقط للخالص )يوحنا 

 (.38 -37: 7يوحنا ( مع محصول أكبر قادم في وقت الحق )11:15

 

الرومانية ال تبقي األيام المقدسة التوراتية التي تحدث في فصل -بشكل عام، الكنائس اليونانية

إذا فعلوا ذلك، قد أدرك أن أفضل عيد الصور األبواق القادمة التدخالت هللا معاقبة على  الخريف.

بينما  .19-15: 11و  9و  8يا األرض وعودة يسوع المسيح عبر األبواق السبعة من فصول سفر الرؤ

الرومانية عموما أن األبواق في رؤيا لها عالقة مع هذه المسائل )انظر بعض -يتفق الكنائس اليونانية

 هذه األبواق مجازية(، انهم ال يرون سببا لالحتفال عيد الكتاب المقدس من األبواق.

 

القديم، وشمل هذا اليوم حفل حيث تم إرسال في العهد  اليوم المقدس الخريف المقبل هو يوم الغفران.

(، في حين رأى المسيحيون هذا ارسال الماعز عزازيل 10-1: 16الماعز عزازيل إلى البرية )الويين 

-1: 20بعيدا الصور مرة خالل األلفية عندما ستكون ملزمة الشيطان ل ألف سنة في الهاوية )رؤيا 
 وخداع خالل تلك الفترة. وهذا يعني أنه لن تكون قادرة على جذب (.4

 

عيد المظال صور لوفرة الروحية والمادية التي من شأنها أن تحدث أثناء فترة حكم األلفي يسوع 

هذا على  (.6-1: 20المسيح عندما كان الناس سوف تبقى قوانين هللا، دون الخداع الشيطان )رؤيا 



داع الشيطاني هو جزء من السبب في الخ (.9: 12عكس ما يحدث اآلن في العالم خدع الشيطان )رؤيا 

 (.15-14: 11كورنثوس  2أن معظم الذين يعتنقون المسيحية ضللوا من قبل وزراء كاذبة )

 

( وغالبا ما يشار إليها في كنيسة دوائر 36B: 23وكان آخر من األيام المقدسة الكتاب المقدس )الويين 

 على أنه:الحظ ما علمه يسوع  هللا كما اليوم العظيم األخير.

 

في اليوم األخير، في ذلك اليوم العظيم من العيد وقف يسوع وصرخ قائال: "إذا عطش 

الذي يؤمن بي، كما قال الكتاب تجري من قلبه سوف  38 أحد، فليأت لي والشراب.

 (38-37: 7تتدفق أنهار ماء حي ".)يوحنا 

 

م تتح لهم فرصة للخالص سوف يكون هذا هو الحال مع وفاء من اليوم العظيم األخير أن جميع الذين ل

 حقا تلك الفرصة، وتقريبا كل سيقبل هذا العرض.

 

 تقريبا كل البشر الذين عاشوا في أي وقت سيتم حفظ!

 

 :للجميع الموتالحقيقة الكتاب المقدس هو أنه، ألن محبة هللا، جاء يسوع إلى 

 

ن كل من يؤمن به ال ألنه هكذا أحب هللا العالم حتى بذل صاحب انجب ابنه الوحيد، أ

ألنه لم يرسل هللا ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل إن العالم  17 يموت ولكن الحياة األبدية.

 (17-16: 3بواسطته يتم حفظها.)يوحنا 

 

 لذلك لم يرسل هللا ابنه المحبة للموت من أجل عدد قليل من قريب أو العالم؟

 

إنقاذ إال أن الغالبية  يمكن ، وتميل إلى علم ان العالم3:16 البروتستانت، الذين غالبا ما أقتبس يوحنا

غير أن هذا النوع من  العظمى الذين عاشوا من أي وقت مضى وسوف تعاني في العذاب إلى األبد.

هل تؤيد الكتاب المقدس فكرة أن كل  خطة الخالص ان هللا الذي هو كل معرفة ومحبة أن نخرج؟

 كذلك، هو أن المعرض؟ إذا لم يكن شخص يمكن حفظ اآلن؟



 

( قد مقدر هللا، معظم الذين 8،16: 4يوحنا  1وبما أن هللا هو معرفة جميع والجميع قوية ومحبة )

 عاشوا من أي وقت مضى إلى العذاب األبدي؟

 

 ال.

 

 بالتأكيد هللا من الحكمة ما يكفي لديها خطة أن يعمل فعال.

 

 ما يلي: 15-14: 9رومية 

 

أنا لن يرحم » ألنه يقول لموسى: 15 هل هناك إثم مع هللا؟ حاشا! "ماذا نقول بعد ذلك؟

 لمن سوف يكون لي الرحمة، وأنا لن أشفق على أي شخص سوف يكون لي الرحمة ".

 

ونحن نعلم أن هللا اختار جزءا من إسرائيل في العهد القديم للخالص في هذا العصر، وعدد قليل، إن 

 يكون كل شيء، كيف أن الحب؟إذا كان ذلك س وجدت، والبعض اآلخر.

 

أولئك الذين  (.40-37: 12يعلمنا الكتاب المقدس أن الكثير قد أعمى عن قصد في هذا العصر )يوحنا 

 الحظ أيضا: (.18-16: 42؛ إشعياء 9:41أعمى في هذا العصر ال تزال لديها فرصة )راجع يوحنا 

 

أيضا الذي أخطأ في الروح هذا  24 سأفعل مرة أخرى عمل رائع من بين هذا الشعب ...

 (14،24: 29)إشعياء  لن يأتي الى تفاهم، وأولئك الذين اشتكوا سوف تتعلم العقيدة.

 

سوف تكون هناك فرصة للجميع، "كل أقاصي األرض سنرى  (.02:11ليس محاباة مع هللا )رومية 

 (.52:10خالص إلهنا" )أشعياء 

 



( وهذا هو يسوع المسيح 04:12ن انقاذه )أعمال هناك اسم واحد فقط تحت السماء التي البشر يمك

منذ معظم البشر لم يسمع قط عن حقيقة يسوع، و"جميع جسد سيرى خالص هللا"  (.04:10)أعمال 

في  either-( 1: 56، 52:10(، سيكون هناك فرصة للجميع لتحقيق الخالص )إشعياء 6: 3)لوقا 

ويأتي هذا العصر في  (.30 -29: 13وقا ؛ ل32-31: 12هذا العصر أو العصر اآلتي )راجع متى 

المستقبل بعد القيامة الثانية )كما يتم رفع المسيحيين الحقيقيين في الوقت في القيامة األولى في رؤيا 

أشعياء )أشعياء  (.12-11: 20(، ويشمل ذلك الوقت من الحكم العرش األبيض )رؤيا 5-6: 20

لقديس إيريناوس، علم أن هذا العصر بالذات ليخرج (، وكذلك الروم األرثوذكس والكاثوليك ا65:20

 ستكون طويلة ما يقرب من مائة سنة.

 

 18:21يظهر العهد الجديد أن الرسول بولس الحظ األيام المقدسة الكتاب المقدس )مثل أعمال الرسل 

بول أدان دمج الممارسات الوثنية مع االحتفاالت  (.8-7: 5كورنثوس  1؛ 9: 27، 6،16: 20و 

بول نفسه ذكر قرب نهاية حياته التي احتفظ بها كل  (.23-20: 10كورنثوس  1تاب المقدس )الك

التي من شأنها أن كان لتشمل  (.19-17: 28ممارسات اليهود الالزمة للحفاظ على )أعمال الرسل 

 .23جميع األيام المقدسة المذكورة في سفر الالويين 

 

 1الرومانية ال تتبع تحذير الرسول بولس إلى تقليده كما قلد المسيح )-اليونانيةوكقاعدة عامة، والكنائس 
 (، وأنها ال تبقي كل األيام المقدسة الكتاب المقدس.1: 11كورنثوس 

 

الرومانية تميل للحفاظ على األيام المخصصة لمختلف اآللهة الوثنية -بدال من ذلك، الكنائس اليونانية

ار، ديانا، ، يانوس، وما إلى ذلك( "إعادة تجميعها" مع زخارف الخارج )زحل، ميثرا، وعموم، عشت

وقائع التاريخ تثبت أن المسيحيين الحقيقيين في وقت مبكر ولم يبقى عيد الميالد،  وادعى أنه مسيحي.

 األحد، عيد الحب، عيد الفصح، وصعود مريم، الخ

 

كن كذلك، لماذا معظم تعتقد أن الجماعات إذا لم ي سوف الحقيقي وسط الكنيسة المسيحية مع الوثنية؟
هل ما يسمى جماعات مسيحية تتبع ممارسات ما فعله يسوع  المساس تمثل المسيحية الحقيقية؟

 والرسل؟

 

وال مجموعات أخرى مثل كنيسة يسوع المسيح  البروتستانتية.-بالتأكيد ليست تلك اليوناني الروماني

لقديسي األيام األخيرة )الذين وأضاف الكتب إضافية إلى الكتاب المقدس(، والمعمدانيين )الذين 

يزعمون أنهم سبقت االصالح، بعد تبادل الكثير من المذاهب الكفرية مع البروتستانت(، واليهود 



(، 13-6: 7اثلة لتلك التي يحكم على يسوع في مرقس يهودي مسيحي )الذين يعلمون تقاليد الرجال مم

 وشهود يهوه )الذين ينكرون ألوهية يسوع المسيح(.

 

ما هي اال السبتيين كنيسة هللا المجموعات التي تحافظ على األيام المقدسة التي يمكن أن تبدأ في 

فيالدلفيا" في هذا المطالبة بحق لمواجهتها من اجل االيمان األصلي وربما تعتبر "المسيحيين من 

 الوقت.

 

 المقاومات وتدين حركة المسكونية واألديان

 

تروج الحركات المسكونية والحوار بين  21و الحادي القرن العديد من القادة الدينيين والسياسيين في

وتحاول الحركة المسكونية للنظر أن جميع ص العقائد المسيحية متساوون أمام هللا، ولكن  األديان.

( وكاذبة "سر البابلية" اإليمان 15-14: 11كورنثوس  2المقدس يحذر الوزراء حول كاذبة )الكتاب 

لم يكن يسوع قد جاء لتحقيق الوحدة  (.9-1:  17الذي ينطوي على القادة السياسيين في العالم )رؤيا 

، 2)زكريا  المسيحيون على الفرار من بابل تنبأ (.00:51الدولية في هذا العصر، ولكن االنقسام )لوقا 
 (.1:27( وتكون غير مرقط من قبل العالم )جيمس 4: 18؛ رؤيا 6-7

 

المزيد والمزيد من القادة أيضا على تشجيع الحركة المسكونية، بما في ذلك في هذا وحدة األديان، 

هذا هو ادعاء زائف ألنه فقط  والتي يحاول أساسا على أنها تعني أن جميع األديان متساوية أمام هللا.

المساومة على المبادئ، وما إلى ذلك لغرض  (.12-10: 4ن خالل اسم يسوع أن أي يمكن انقاذه )أع م

 (.48:10)إرميا  ملعون هو الذي يعمل عمل الرب برخاء الوحدة هي خادعة وخاطئة:

 

 اولئك الذين يروجون ل/ األديان الوحدة الدينية المسكونية ال يبدو أن ندرك أن كل من العهدين القديم

 والجديد علم ان الوحدة الحقيقية لإليمان ال يحدث حتى بعد عودة يسوع:

 

حتى نأتي جميعا إلى وحدة اإليمان ومعرفة ابن هللا، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة 

 (4:13)أفسس  من ملء المسيح.

 



"ترنمي وافرحي يا بنت صهيون! فها أنا آتي وأسكن في وسطك، يقول 

"العديد من الدول للرب في ذلك اليوم، ويجوز لهم أصبح شعبي.  11 وترفق «.الرب

وسوف الرب  12 وأسكن في وسطك ثم سوف تعرف أن رب الجنود قد أرسلني إليكم

-10 ..:2 االستيالء على يهوذا ميراثه في األرض المقدسة، ويختار أورشليم )زكريا

12) 

 
 الحظ أن هناك واحدة اإليمان الحقيقي:

 

رب واحد،  5 وروح واحد، كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد.هناك جسد واحد 

إله وآب واحد للكل، الذي هو قبل كل شيء، ومن  6 إيمان واحد، معمودية واحدة،

 (6-4: 4خالل كل شيء، ولكم جميعا.)أفسس 

 

أن اإليمان واحد هو الكنيسة الحقيقية من هللا اإليمان المسيحي، وليس بعض الشبهة، األديان، 

 (.19( أن يسوع سوف تدمر )راجع رؤيا 17سكوني، خليط البابلي )رؤيا الم

 

الوحدة المسيحية بقدر الحقيقية، ويظهر الكتاب المقدس أنه لن يكون هناك انقسامات في الكنيسة من هللا 

 ( حتى يعود يسوع.3و  2)راجع سفر الرؤيا 

 

هناك عالقات ودية بين جميع قدر اإلمكان هللا أعتقد أنه يجب أن تكون  المستمر الكنيسة بينما نحن في

(، وهذا ال يعني أننا نعتبر كل األديان ما يعادل كنيسة هللا الحقيقية، وصحيح 0:18)راجع الرومان 

نحن أيضا اتباع مثال يسوع، وسوف تنسحب من أولئك الذين يعتمدون أكثر على  اإليمان المسيحي.

 (.13-9: 7تقليد من الكتاب المقدس )مرقس 

 

 العالمات، البراهين، واألدلة

 

وباختصار، وهنا قائمة من عالمات، والبراهين، والقرائن التي تساعد على تحديد الكنيسة المسيحية 

 الحقيقية ألنها:

 



. يضع كلمة هللا فوق التقاليد من الرجال، وبالتالي لم يتم اضافة المذاهب التي 1

 (.9 -3: 15تعارض الكتاب المقدس )راجع متى 

 

 1؛ 20:28يستخدم االسم التوراتي "كنيسة هللا" )على سبيل المثال أعمال الرسل  .2
 (.5: 3تيموثاوس 

 

(، حتى في ظل تهديدات من 3. يدعي بجدية من اجل االيمان األصلي )يهوذا 3

 (.32-27: 5االضطهاد )على سبيل المثال أعمال الرسل 

 

 (.6: 2يوحنا  1ع . يتتبع المذاهب الكتاب المقدس عبر التاريخ )راج4

 (.26:18؛ متى 5: 23نيسان )الويين  14 بتاريخ . وتبقي عيد الفصح5

 

. هل تعرف الذي كانت الكتب جزءا من الكتاب المقدس منذ عهد الرسول يوحنا 6

 (.08:16؛ إشعياء 19-18: 22؛ 19-9: 1؛ رؤيا 17-16: 3تيموثاوس  2)راجع 

 

 (.2،9: 2كولوسي ؛ 01:20. يعلم حقيقة الربوبية )رومية 7

 

 (.4: 2يوحنا  1. يعلم ويحافظ على القوانين المحبة من هللا )8

 

؛ لوقا 18:36. يعارض المشاركة في الحرب الجسدية في هذا العالم )يوحنا 9

03:14.) 

 

؛ راجع 21-20: 15. وقد كان لالضطهاد، ولكن لم المضطهد البدني )يوحنا 10

18:36.) 

 



من الوثنية من حيث اللباس الكنسي أو المباني )راجع  . لم اعتمد زخارف الخارج11

 (.30-29: 12سفر التثنية 

 

 (.20-19: 28؛ 24:14. يعظ اإلنجيل الكامل للمملكة )متى 12

 

 (.9-1: 14؛ راجع رؤيا 5: 11ورومية  00:32. هل ل"القطيع الصغير" )لوقا 13

 

( وسبع 13:14ن . يتتبع موقعه الفعلي من خالل عدة مدن الرصاص )عبرانيي14

 .3و  2كنائس الفصول رؤيا 

 

 (.9: 4؛ العبرانيين 31:13. لديه عالمة على الكتاب المقدس السبت )خروج 15

 

. تفهم خطة هللا للخالص من خالل يسوع المسيح كما في الصورة من خالل األيام 16

 (1:18؛ جيمس 8-7: 5كورنثوس  1المقدسة )

 

 (.22-20: 10كورنثوس  1الوثنية ). يعلم ضد المالحظة األعياد 17

 

 (4: 18؛ 10-4: 13. لن تتماشى مع نهاية الوقت بابل المسكونية )رؤيا يوحنا 18

الرومانية ال يفهمون حقا  -الكنائس  فقط كنيسة السبتيين من مجموعة هللا يلبي كل هذه المعايير.

 هللا أو خطة هللا كما أنها ال تمثل الكنيسة المسيحية الحقيقية.

 

 ما حدث خالل العهد الجديد تايمز؟ .3

 



البعض من هذه الفقرة االفتتاحية بالخط المائل والفقرة الختامية في المائل، وقد كتب هذا الفصل من 

. الدكتور 1985قبل الكنيسة في وقت متأخر السابقة هللا الكاتب الدكتور هيرمان ونشرت في عام 

الحقيقية في العهد الجديد مرات، وظهور الكنائس يعطي مأخذه على ما حدث للكنيسة المسيحية 

 مخلصة في كثير من األحيان نقال عن نسخة الملك جيمس.

 

كنيسة واحدة، بتكليف للتبشير  -فعل بناء عليه  (.16:18قال السيد المسيح: "سأبني كنيستي" )متى 

 إلى كل العالم. -الرسالة ذاتها أحضر من هللا  -ونشر إنجيله 

 

مئات من الكنائس المختلفة، واالختالف، وكلها تأسست من قبل الرجال، كل  جد اليوم؟ولكن ماذا ن

 تصريح لتعليم الحقيقة، ولكن تناقض واختلف مع كل اآلخرين.

 

 الكنيسة في النبوة

 

في حين أن معظم الناس اليوم يفترض أن الكنيسة الحقيقية كانت سريعة النمو لتصبح كبيرة، لتصبح 
وممارسة نفوذ قوي على العالم، مما يجعل هذا العالم عالما أفضل، ليصبح عامل منظمة قوية، 

في صالته النهائية  استقرار للحضارة في العالم، في الواقع أسس المسيح كنيسته ال ل هذا الغرض.

 لكنيسته واحدة، صلى يسوع:

ئك الذين أعطيتني، "أدعو لهم أنا ال أصلي من أجل العالم ... األب القدوس احفظهم في اسمك أول

ليكونوا واحدا كما نحن و... انا قد اعطيتهم كالمك، و ويكره العالم لهم ألنهم ليسوا من العالم، كما أنني 
لست من العالم. أنا ال أدعو هللا أن يجب أن تأخذ بها في العالم، ولكن هذا يجب أن تحفظهم من الشرير. 

 (.16-9: 17لعالم ")يوحنا فهي ليست من العالم، تماما كما أنا لست من ا

 

الذي هو أجنبي لهذا  -سفراء المسيح  -يتم وصف تلك كنيسته بأنها الغرباء واألجانب في هذا العالم 

 ومع ذلك لم يجري في العالم. -العالم 

 

واضاف "اذا اضطهدوا لي، أنها سوف  متناثرة. -وكانت هذه الكنيسة الحقيقية من هللا لالضطهاد 

"جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في  (.15:20" قال يسوع لتالميذه )يوحنا اضطهاد لك أيضا

 (.03:12المسيح يسوع يضطهدون" )تيموثاوس الثانية 



 

وقال في ليلة وخطف يسوع ليصلب قال: "كما هو مكتوب:" أنا أضرب الراعي، فتتبدد الخراف 

 كانت لتصبح مبعثرة. -سته كني -بعد و، والراعي، وصلب، و"الخراف"  (.14:27")مرقس 

 

 (.16:32في وقت سابق ان مساء اليوم نفسه، قال يسوع لتالميذه: "سوف تكون مبعثرة أنت" )يوحنا 

 

: "في ذلك الوقت نشأ اضطهاد عظيم على 1: 8أعمال إشعار  هذا االضطهاد ونثر بدأ في وقت مبكر.

 ناطق يهودا والسامرة، ما عدا الرسل"الكنيسة التي في أورشليم، وكانوا منتشرة في جميع أنحاء م

 

في أي مكان كان هناك أي نبوءة أن الكنيسة الواحدة الحقيقية ينبغي أن تصبح كبيرة وقوية، وممارسة 

االحتقار،  (.00:32بدال من ذلك، دعا يسوع عليه اسم "القطيع الصغير" )لوقا  النفوذ في هذا العالم.

 من العالم ...فصل  -اضطهاد، منتشرة من قبل العالم 

 

 -حتى المؤرخين لم يعرف أن ننظر فيها للكنيسة الحقيقية  كنت لم تقرأ الكثير من تاريخ هذه الكنيسة.

 ألنهم ال يعرفون ما هي الكنيسة الحقيقية.

 

 أغلبية واسعة خدع

 

 من ناحية أخرى، في العالم، تنبأ كل النبوءات الردة والخداع واالنقسام.

 

ذروته، في أيامنا اآلن فقط إلى  -خدعة كبيرة  -األول جدا أن يأتي على العالم تنبأ يسوع الحدث 

 األمام، في المحنة العظيمة.

 

"انظروا" وقال: "إنه ال يوجد إنسان يخدعكم بالنسبة للكثيرين سيأتون باسمي قائلين: أنا هو المسيح، 

 ، اإلصدار المرخص له(.5-4: 24ويكون يضلون كثيرين" )متى 

 



وكان القالئل الذين كانت  بعناية: لم يكن القالئل الذين كان من المقرر أن يخدع، ولكن الكثيرين.الحظ 

 لتصبح المسيحيين الحقيقيين!

 

يسوع في الصورة هذه الحالة نفسها عندما قال: "على نطاق واسع هو بوابة واسعة هو الطريق الذي 

به ألن أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي يؤدي إلى الهالك، وهناك العديد من الذين يذهبون في 

 (.14-13: 7إلى الحياة، و. هناك عدد قليل من الذين يجدون ")متى 

 

ولكن هذا ما  ربما لم يكن هذا ما كنت قد سمعت، وتأتي لتحمل. ليس هذا ما يعتقد العالم، أليس كذلك؟

 كيف ضللتم أصبح هذا العالم! قاله المسيح.

 

يبدو انه، ليس باعتباره الشيطان،  في الكتاب المقدس باسم هللا من هذا العالم. هذه هي صورة الشيطان

، تقرأ من "الشيطان الذي يضل العالم 9: 12وفي سفر الرؤيا  كما شبه مالك نور. -ولكن باعتباره إله 

 كله."

 

المسيح إلى نعم، والوعظ  -نعم، العديد من شأنها أن تأتي في اسم يسوع، معلنا أن يسوع هو المسيح 

 وحتى اآلن، دون أن يدركوا ذلك، خداع العالم. العالم.

 

 الرسل أعرف ما سيحدث

 

حذرت الرسل، تعليمات مباشرة من قبل يسوع المسيح نفسه، والكنيسة حول رحيل من اإليمان الذي 

 ستبدأ تحدث في ختام خدمتهم.

 

أولى رسائله الملهمة، حذر من  عاما من صلب المسيح، بولس الرسول، في واحدة من 20بالكاد بعد 

المسيحيين ال ينخدع الوعظ الزائف أو عن طريق رسائل كاذبة يزعم انه من الرسل: "ال تدعوا أحدا 

يخدعكم بأية وسيلة ؛ على أن يوم ]وقت تدخل هللا في الشؤون اإلنسانية، عندما سيعود يسوع المسيح 

 (.3: 2وال ")تسالونيكي الثانية لحكم الدول[ لن يأتي إال إذا كان االرتداد يأتي أ

 



فجمع شيوخ  ، المعلم األمميين يشرح كيف أن الردة ستبدأ.30-29: 20في سفر أعمال الرسل 

"ل"،  )وزراء( الكنيسة في أفسس لتسليمها رسالة النهائية المتعلقة بمسؤوليتها على التجمعات المحلية.

المتوحشة سيأتي بينكم، ال تشفق على الرعية.  وقال بولس: "أنا أعرف هذا، أنه بعد مغادرتي الذئاب

"لرسم بعيدا التالميذ بعد  لماذا؟ أيضا من أنفسكم أزواجا الرجال سوف ترتفع، يتكلمون بامور ملتوية".

 لبدء الطوائف الجديدة! أنفسهم."للحصول على ما يلي شخصية ألنفسهم.

 

شيوخ والوزراء وخصوصا ألنه، فور تم تجميع ال هل قبض على المغزى الكامل من هاتين اآليتين؟

بول سيترك أفسس، انه سيأتي ضمن التجمعات الكنيسة المحلية وزراء كاذبة، ذئاب في ثياب الحمالن، 

وحتى من اولئك الشيوخ بالفعل في التجمعات الكنيسة أن بعض افساد عقيدة  لجعل فريسة للمسيحيين.

 يسوع لتأمين التالية ألنفسهم.

 

ي تيموثي بول أوعز إليه "إقناع، توبيخ، حث بكل أناة وتعليم ألنه سيأتي الوقت عندما في تعليم اإلنجيل

"... وسوف  -الرغبة في فعل ما يشاؤون  -أنها لن تحمل عقيدة سليمة، ولكن وفقا لرغباتهم الخاصة." 

ا "وأنه -تشجيع الوزراء الذين سوف يدعون الى ما يريدون سماعه  -كومة عن أنفسهم المعلمين" 

- 2: 4سوف تتحول آذانهم بعيدا عن الحقيقة، وأن تحول جانبا اللخرافات" )تيموثاوس الثانية 
كثير من الذين في التجمعات المحلية في وقت مبكر من  وكان ذلك في أيام الرسل والمبشرين. (.4

لم تتلق أبدا  الكنيسة، بعد حوالي جيلين، ال يحتملون فيه التعليم الصحيح ألنها لم تبت حقا، وبالتالي

أنها منظمة الصحة العالمية، من أجل المال، ويسر رغباتهم عن طريق الوعظ الخرافات  الروح القدس.
 والخرافات تحريضية من التصوف وعبادة الشمس التي كانت تجتاح اإلمبراطورية الرومانية. -

 

قال انه أوعز لهم عن "سر عندما كتب بولس رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي المولد غير اليهود، و

إشعار: كانت تعاليم الفوضى في العمل في  (.7: 2اإلثم" أن "يلوم العمل بالفعل" )تسالونيكي الثانية 

 امتأل العالم الروماني مع األديان الغموض الذي نجم عن أسرار عبادة الشمس القديمة. أيام بولس.

 

 لتالية زيادة بهم.وجد الكثير منهم أنه بحلول بما في ذلك اسم يسوع ا

 

كان يهوذا أن تدرج في رسالته العتاب أن كل مسيحي أن "يتعامل بجدية من اجل االيمان الذي كان 

مرة واحدة لجميع تسليمها الى القديسين. بالنسبة لبعض الرجال قد تسللت في مرور الكرام، الذين منذ 

حولون نعمة إلهنا إلى الفجور وكذبوا على فترة طويلة اتسمت بها لهذه اإلدانة، الناس الفجار، الذين ي

ربهم هللا الوحيد وربنا يسوع المسيح .... وهذه هي األشخاص الحسية، والذي تسبب انقسامات، عدم 

 علموا التكفير عن الذنب، وليس التوبة. (.19، 4-3وجود الروح ")يهوذا 



 

 يقول جود هؤالء الدعاة فصل أتباعهم من جسد المؤمنين.

 

الوقت الذي كتب يوحنا رسائله، كان هذا نغمة حزينة لتشمل نحو أولئك الذين في تسللت األول وبحلول 

في مرور الكرام: "خرجوا منا، لكنهم لم يكونوا منا، ألنه إذا كانوا منا، لكانوا قد واصل معنا، ولكن 

 (.02:19ذهبوا إلى أنها قد تقدم واضح، أن أيا منهم كانوا منا ")يوحنا 

 

هذه المخادعون عديدة، ودعا الغنوصيين، غادر الكنيسة الحقيقية، رسم بعيدا التالميذ ورغم أن 

 وراءهم، ولم التالية التي لم تستمر ألكثر من بضعة قرون.

 

 كان هناك، ولكن، حتى أكثر خطورة على الردة التي تسللت إلى الكنيسة الحقيقية.

 

 أجبر المسيحيين الحقيقيين

 

كان هناك معلمون كذبة بين المسيحيين الذين  لعديد من شأنه أن يكون للتضليل.حذر بيتر الكنائس أن ا

سيحقق في البدع "، وسيتبع كثيرون تهلكاتهم، الذي بسببه طريق الحقيقة سوف يجدف" )بطرس 

 (.2: 2الثانية 

 

من ولكن بدال  (.16-15: 3تم الملتوية رسائل بولس إلعطاء معنى آخر من المقصود )بطرس الثانية 

ترك التجمعات المحلية وتشكيل الفرق الخاصة بهم، والبعض اآلخر قد فعلت في البداية، وبقي هؤالء 

 الدعاة كاذبة داخل التجمعات وسرعان ما بدأ لطرد المسيحيين الحقيقيين.

 

في رسالة يوحنا الرسول إلى غايس، نقرأ: "كتبت إلى الكنيسة، ولكن ، الذي يحب أن يكون هو متقدما 

بينها، ال تلقي لنا ذلك، إذا جئت سيدعو إلى الذهن أفعاله وهو ما يفعله، ضد علينا بأقوال خبيثة.  فيما

وليس المحتوى مع ذلك، هو نفسه ال يقبل اإلخوة، ويمنع أيضا الذين يرغبون في، ووضعها خارج 

 (.10-9الكنيسة ")الثالث جون 

 



سة الحقيقية، والتي وضعت للخروج من ظاهرة على المسيحيين الحقيقيين، الذين يشكلون وحدها الكني

 التجمعات المنظمة، و!

 

 (.1: 3وكانت هذه منتشرة في تلك منهم جون وقال، "لذلك العالم ال يعرف لنا" )يوحنا 

 

اسم كان يجري تحملها المسيحية بعيدا عن القادة الذين تسللت الى زمالة من كنيسة هللا، القبض على 

م المسيح، خدع الكثيرين إلى التالي 'تعاليمهم كاذبة كما لو كان إنجيل المسيح.) التجمعات المحلية، وباس

 (1985لماذا هذا العدد الكبير من الطوائف. جيد مجلة أخبار مايو 

 

لمعرفة المزيد عن الفواصل بين المسيحيين الحقيقيين وغيرهم ممن لم يكونوا مؤمنين حقا، يرجى 

 يخ المستمر للكنيسة هللا."االطالع على الكتيب المجاني "تار

 

 ما هي كنيسة هللا هو معظم المؤمنين؟ .4

 

هناك العشرات من  منذ كنيسة هللا هي الكنيسة المسيحية الحقيقية، وجميع هذه المجموعات هي نفسها؟

الجماعات التي تزعم أن كنيسة هللا )بما في ذلك، حتى، وكنيسة روما( وكثير منهم يزعم أنه يمثل 

 تبقى من فيالدلفيا من كنيسة هللا.أفضل ما 

 

 هل هناك براهين، والقرائن، وعالمات لمساعدتك؟ كيف يمكنك أن تذهب نحو اتخاذ قرار واحد؟

 

 بالتأكيد هناك.

 

والحق في اختيار كنيسة  (، ويعطيهم أيضا القدرة على االختيار.6:44وبينما يدعو هللا الناس )يوحنا 

 ذي تعلمته من التجربة.هذا هو الشيء ال هللا مهم جدا.

 



 بعض الخلفية

 

في أواخر سن المراهقة، أدركت أن االسم الحقيقي للكنيسة الحقيقية هو "كنيسة هللا"، فضال عن عدد 

في غضون أسابيع قليلة من الخروج  قليل من غيرها من األدلة، والقرائن، وعالمات في هذا الكتيب.

 الموقع من خدمة "كنيسة هللا" الذي عقد يوم السبت. من منزل والدي، حدث لي أن أرى نشرة أن سرد

 

بدال من ذلك، بعد حوالي  لذلك، حضرت ذلك السبت ما يعتقد انه سيكون كنيسة الحقيقية لخدمة هللا.

وقال القس "يسوع" عبثا تكرار )معنى(، أدركت أن هذا ال يمكن أن يكون للكنيسة  100 ال للمرة ربما

 (، لذلك خرجت الخدمة.7: 6قية )راجع متى الكتاب المقدس وهللا الحقي

 

 ومنذ ذلك الحين، أدركت أنه من المهم الختيار "كنيسة هللا" الصحيحة لزمالة والدعم.

 

من الوحي، وأنا خلصت أيضا إلى  3و  2بعد تعلم المزيد عن هذا الموضوع من الكنائس في الفصول 

لى كنيسة هللا في فيالدلفيا التي يتم مناقشتها في أن الكنيسة األكثر مناسبة من هللا أن تكون مرتبطة إ

 .13-7: 3رؤيا 

 

 أحالم من فيالدلفيا والمعتقدات

 

وقد عقد الالهوتيين مختلف إلى الموقف الذي الكنائس المذكورة في الفصول الثالثة األولى من الوحي 

"التاريخ الحقيقي تمثل ليس فقط الكنائس حقيقية، ولكن أيضا الخطوط العريضة لاللسبع العصور 
أكثر المؤمنين من تلك الكنائس في النهاية،  للكنيسة من وقت الرسول يوحنا إلى عودة المسيح عيسى.

 وفقا لكلمات يسوع، كان الجزء فيالدلفيا.

 

تحت قيادة البشرية الراحل هربرت  1933ويعتقد أن عصر فيالدلفيا من قبل بعض قد بدأت في عام 

في التاريخ  من التفاصيل حول التاريخ، يرجى االطالع على الكتيب مجاناجورج ارمسترونغ )لمزيد 

. ووفقا للكتاب المقدس، 1986وأن هيمنته انتهى قرب في وقت وفاته في عام  المستمر للكنيسة هللا(

ومع ذلك، من بقايا تلك الكنيسة فيالدلفيا تزال هناك حاجة إلى وجود حتى نهاية عصر الكنيسة )راجع 

 (.11-10: 3؛ رؤيا 1: 13 عبرانيين



 

وقد سبق تشكيل كنيسة هللا الراديو )التي تم تغيير اسمها في وقت الحق كنيسة هللا العالمية( وبداية 

عصر فيالدلفيا للكنيسة هللا من جزئين حلم إعالن أن هربرت أرمسترونغ يعتقد أعطى هللا زوجته وأن 

-187،193، ص. 1973 ارمسترونغ،الذاتية لهربرت جورج  )السيرة وأكد في وقت الحق

وأعرب عن اعتقاده انه الوفاء ما يمكن أن يكون الجزء األول من هذا الحلم )أرمسترونغ األب.  (.194

 (.1956نوفمبر،  28أيها اإلخوة وبريد إلكتروني الزمالء، 

 

تيل وآخر من هللا عن طريق األحالم )من سنتين إلى بوب  المستمر الكنيسة تشكيل وقد سبق وبالمثل،

نحن الوفاء أيضا الجزء الثاني من الحلم  ( التي تم تأكيدها في وقت الحق.Fesilafai Fiso Leaanaل

ال توجد مجموعة ترس الحقيقية األخرى التي تدعي لقيادة بقية الجزء  إعالن لوما آرمسترونغ.

ون هدية من الروح في فيالدلفيا للترس جعلت تلك المطالبات، على الرغم من حقيقة أن وعد أحالم ليك

المستمر تاريخ الكنيسة من  التفاصيل، انظر . )لل 18-17: 2األيام األخيرة في أعمال الرسل 

 (.32-23: 12تعمل العديد من اودكية مثل الصدوقيين القديمة ولن تقبل كيفية عمل هللا )مرقس  هللا(

 

الراحل هربرت  صحيح، من كنيسة هللا البراهين 7 بعنوان عادي الحقيقة المادة 1979في كتابه أكتوبر 

جورج ارمسترونغ المدرجة سبعة البراهين أنه يشعر بأن الجزء فيالدلفيا للكنيسة هللا الحقيقية 

( حكومة هللا وخلق الكريم واألحرف 2( من وما هو هللا؟، 1لها.وشملت هذه مع العلم / التدريس 

( ما 6( إنجيل صحيح، 5ائق عن إسرائيل، ( لجنة تقصي الحق4( من وما هو الرجل؟ 3الصالحين، 

ورأى أن، إذن، كان كنيسة هللا العالمية كل  ( واألولوية للتعليم عهد مملكة هللا.7هي وماذا الكنيسة؟، و 

 هللا تفعل كذلك. المستمر الكنيسة ونحن في هؤالء جميعا.

 

 تتعلق على وجه التحديد تلك نعلمه:

 األوائل على الربوبية،( وجهة النظر التي كان المسيحيون 1

( الحكومة من هللا )الهرمية مع اآلب كما األعلى في السلطة وتعمل تحت قوانين صاحب 2

( بمساعدة المذهبية من 5:48؛ متى 4: 5المحبة( وهدفه تطوير شخصية الصالحين )رومية 

 (،16-11: 4وزارته )أفسس 

( يمكن أن 06:44يه )يوحنا ( وأن تلك يسم7: 2( أن هللا خلق عمدا البشر جسديا )تك 3

 ( ،19-14: 3( في عائلة هللا )أفسس 48-45: 15كورنثوس  1تصبح الروحية )

 1؛ 49، 48( هوية إسرائيل الحديثة، وكيف أن في العالقات مع النبوة )راجع سفر التكوين 4
 (،11:39؛ دانيال 7: 30؛ إرميا 1: 1؛ يعقوب 20-19: 12ملوك 



 (،3-1: 1؛ أعمال 15-14: 1)مرقس ( إنجيل المسيح للمملكة 5

 1؛ 13-7: 3؛ رؤيا 6:29؛ يوحنا 20-19: 28؛ 24:14( أن الكنيسة ال عمل هللا )متى 6
( في الحقيقة 32-25: 5؛ أفسس 18-14: 6كورنثوس  2؛ 9: 16؛ 31-1: 12كورنثوس 

 (،2:15تيموثاوس  2؛ 17:17؛ يوحنا 8: 61؛ إشعياء 4: 33)مزمور 

( واأللفية قريبا 24:14ناسبة إلعالن إنجيل الملكوت للعالم كشاهد )متى ( إن األولوية الم7

 (.20- 28:19(، في حين تدريس التالميذ كل شيء أن يسوع أمر )متى 4: 20القادمة )رؤيا 

 

مالحظة: بعد وفاة هربرت ارمسترونغ، دخلت خلفه اإلنسان في الردة وتخلت معظم كنيسة فريدة من المذاهب 

الكنيسة الحقيقية أكبر عدد ممكن من اليسار تلك المنظمة والعديد من المنظمات األخرى وقد استمرت  هللا.

( وهو أحد 19-18: 2يوحنا  1حدث الردة من العهد الجديد مرات )على سبيل المثال  شكلت منذ ذلك الحين.

 األسباب التي تتبع صحيحا تاريخ الكنيسة المسيحية يمكن أن يكون صعبا.

 

لعديد كنيسة جماعات هللا يكون القادة التي تدعي معظم أو كل من هذه النقاط السبع، وكلها تقريبا في حين أن ا

، و قد يساء فهم بعض من اآلخرين.حققت 7، و 6و  2فشلت في ممارسة حقا نقاط هربرت أرمسترونغ 

، أن إعالن مع أعاله، علم وقصد 7و  6مجموعة واحدة على األقل أن تعتقد أنها هي الشركة الرائدة في 

أن الرغبة في نشر رسالة كاذبة يظهر أنها ال  المواد التي عرف الواردة األخطاء العقائدية التي لم تكن الحقيقة.

قال الرب، "أنا سوف  .4: 33تقود المرحلة األخيرة من عمل هللا وعمل هللا يجب تنفيذه الحقيقة في مزمور 

وأولئك الذين ينشرون علم وتوزيع األخطاء العقائدية من الواضح (، 8: 61توجيه عملهم في الحقيقة" )إشعياء 

 أنه ال يتم قبول االتجاه الرب.

 

. ومع ذلك، وهنا أيضا شيء هربرت جورج ارمسترونغ كتب 7و  6العديد من خصم نقاط مجموعات أخرى 

 :7وأجزاء من النقطة  6تتعلق نقطة 

 

نجيل )قارن مع نسخة مارك، نفس ( ذهاب وتبشير اإل1، أمر هللا و20-19: 28في متى 

( تعليمهم 3ثم بعد ذلك،  ( اعمد الذين تابوا وآمنوا.2 (؛16:15الكلمات من يسوع، ومارك 

 (.523ص.  لهربرت جورج ارمسترونغ، لمراقبة الوصايا ")السيرة الذاتية

 

 ( تغذية القطيع.2( يعلن الملكوت اآلتي من هللا للعالم و1الغرض من الكنيسة، 

 



في "الفردي المسيحي"، الذي يريد أن يصعد إلى المملكة بطريقة أخرى من قبل  -د" و"حي

ال يتم تدريبهم بطريقة المسيح من التدريب، لحكم وعهد  -المسيح وطريقه من خالل كنيسته 

 (.p.270 العصور، )سر مع المسيح في مملكته!

 

الصحافة والطباعة واإلذاعة  -الجماهيري تدرس هربرت ارمسترونغ أيضا، "مع المرافق الحديثة لالتصال 

والتلفزيون وحتى الهاتف التي يمكن للمرء أن يصل إلى آخر في أي جزء من العالم في غضون دقائق أو أقل 

البراهين  7يمكن أن تصل إلى عدد أكبر من الناس إلى حد بعيد من كل الرسل أول القرن جنبا إلى جنب ") -

 (.1979سهل الحقيقة، أغسطس  .6من كنيسة هللا صحيح، الجزء 

 

لالتصال الشامل بما في  الحادي والعشرين أساليب القرن 21من هللا وذلك باستخدام  المستمر الكنيسة ونحن في

ذلك الصحافة والطباعة واإلذاعة والتلفزيون يوتيوب، والهاتف، وبالطبع اإلنترنت، التي يمكن أن تكون 

لقد وصلنا الماليين متعددة مع إنجيل  التي كانت هربرت ارمسترونغ .أسرع من أشكال االتصال الجماهيري 

الملكوت ولها نوع من إعالن والنبوية الحقائق التي قال يسوع يجب أن تكون المعايير لمعرفة الصادق من 

 .18-15: 7الكاذب في متى 

 

الحقائق األساسية  18من حيث الحقائق المذهبية، كتب هربرت أرمسترونج "، وقد تم ترميم ال يقل عن 

كل تلك "الحقائق المستعادة" هي  (.1985 العصور، )سر 1933والضرورية للكنيسة صحيح ألن" عام 

ليس هذا هو  (.www.ccog.org)على شبكة اإلنترنت في  للمعتقدات الكنيسة المستمر هللا الرسمي البيان في

كانوا ذات يوم جزءا من الكنيسة في جميع أنحاء الحال بالنسبة لمعظم )إن لم يكن كل( من مجموعة من الذين 

وعالوة على ذلك، فإن معظم الذين يدعون أنهم يؤمنون بها حتى ال تستخدم القائمة  العالم القديمة من هللا القادة.

بعثة فيالدلفيا الكنيسة  التي الراحل هربرت جورج ارمسترونغ أعطى فعال )انظر خطبته بعنوان

(، ولكن بدال من االعتماد على قائمة أعدت بعد وفاته من قبل زعيم لم 1983 ديسمبر 17نظرا  العصر،

في جميع  : كيف شاكرين أنت بالنسبة لهم18اعتصموا لهذه التعاليم من فيالدلفيا )هللا استعادة هذه الحقائق 

 (.1986أغسطس  25 أنحاء العالم أخبار،

 

(، وهذا من 03:11د قد يستغرق تاجك" )رؤيا يوحنا حذر يسوع فيالدلفيا إلى "اعتصموا ما لديك، أن ال أح

التي أعيدت إلى الجزء فيالدلفيا للكنيسة هللا.يحذر الكتاب  الحقائق العقائدية شأنه أن يكون على ما يبدو لتشمل

المقدس أيضا أن الناس الذين يبدو أن المؤمنين سوف "يسقط" من الحقيقة، وبينما ما حدث في الماضي، فإنه 

(.وبعض الذين ادعوا مرة  1: 4تيموثاوس  1؛ 35-30: 11مرة أخرى في المستقبل )راجع دانيال لن يحدث 

 واحدة لتكون فيالدلفيا ال ثبتوا إلى أن التعليم سواء.

 



معظم المجموعات مع قادة ذات يوم جزءا من الكنيسة في جميع أنحاء العالم القديمة من هللا لم يوضع إعالن 

(، ال نفهم تماما جميع استعادة 28:19؛ 24:14العالم في قائمة األولويات الحقيقية )متى العام ملكوت هللا على 

ومن هنا فقد أظهرت أنهم ليسوا الحائزين ما كان يطلق عليه  الحقائق، ولم تقدر قيمتها الحقيقة بما فيه الكفاية،

 .17-14: 12"امرأة" الرؤيا  يتم تمثيل مجموعة مع عباءة وقال أيضا "عباءة فيالدلفيا" )سلطة القيادة(.

 

 كتاب العبرانيين:

 

 (1: 13)عبرانيين  لتثبت المحبة االخوية.

 

فيالدلفيا  فيالدلفيا. كان ألن كلمة تترجم "الحب األخوي" هو النسخة اليونانية من كلمة لماذا تحقيق ذلك هنا؟

ُوِدِكي ِيَن، فضال عن أن تكون  حاضرا )إلى درجة( طوال تاريخ الكنيسة من للمتابعة، حتى في هذا الوقت الالا

 رعاية فيالدلفيا للفقراء ويتعذر الوصول إليهم. فيالدلفيا هي رعاية الناس بعمق. هللا.

 

 الحظ اثنين من الخصائص من الكنيسة المؤمنين حقا أن كتب بولس الرسول عن:

 

 (3:15تيموثاوس  1) ... بيت هللا، الذي هو كنيسة هللا الحي، عمود واألرض من الحقيقة.

 

اجتهد أن تقيم نفسك الموافقة على هللا، وهو العامل الذي ال يحتاج إلى تخجل، وتقسيم بحق 

 (2:15تيموثاوس  2) كلمة الحق.

 

، هو المجموعة التي تسعى دائما لتقسيم بحق 16-14: 12رؤيا فيالدلفيا بقايا المؤمنين، و "امرأة" من 

والسبب في ذلك كان علي أن أغادر بلدي قبل كنيسة  الركيزة واألرضية من الحقيقة.)تمييز( كلمة الحق وهو 

هللا منظمة غير أنهم كسروا مرارا الوعود وأيضا، عن علم وعمد، واصلت إلرسال المعلومات المطبوعة أنهم 

و ( وه8: 61؛ إشعياء 7-6: 101؛ مزمور  4: 33، مزمور 48:10يعرفون لم يكن صحيحا )راجع إرميا 

لذلك، هذا أقنعني أنها لم تعد قادرة  (.www.cogwriter.comمفصل في أماكن أخرى )على سبيل المثال 

: 101؛ مز 8: 61على تمثيل أفضل بقية فيالدلفيا للكنيسة هللا، وال يمكن أن تستخدم من قبل هللا )راجع أشعيا 

وهذا هو السبب في أنه من ، وما إلى ذلك  24:14( لقيادة الجهود الرامية إلى تحقيق ماثيو 7

 هللا لتشكيل. المستمر للكنيسة الضروري

 



من هللا لديه المزيد من العمق وتفاصيل عن تاريخ  المستمر الكنيسة بقدر الركيزة واألرضية الحقيقة يذهب،

نحن بنيت على أساس من يسوع  الكنيسة في وقت مبكر من هللا أكثر من أي كنيسة هللا مجموعة أخرى.

نحن نعلم أكثر من ما علمت في وقت مبكر من أتباع يسوع من  (.2:20والرسل، واألنبياء )أفسس  المسيح،

ونحن أيضا قد سعى لتعليم كل شيء أمر يسوع في خطبة لدينا وفي وسائل  أي كنيسة هللا مجموعة أخرى.

 ونحن أيضا تخصيص قدر كبير من دخلنا للفقراء )غالطية (.20-19: 28اإلعالم )راجع متى 

باإلضافة إلى ذلك، لدينا تفسيرات النبوية هي في أكثر عمقا، وأكثر الكتاب المقدس، من أي كنيسة  (.2:10

 (.1:19بيتر  2أخرى معروفة من جماعة هللا )راجع 

 

 ماذا عن النبوءة؟

 

 هي نبوءة مهم؟

 

 من المؤكد.

 

رسول بطرس االحداث في (، وتعادل ال11-1: 2في خطبة سجلت أول، وهذا ما حدث بعد معجزة )أعمال 

جزئيا ألن الناس كانوا على علم باألحداث التي بيتر مناقشتها، تم تحويل  (.40-14: 2لنبوءة توراتية )أعمال 

 (.02:41الكثير من االهتمام واآلالف )أعمال 

 

لى بينما معجزات لم يسبق معظم خطب أخرى سجلت في العهد الجديد، لم المتحدثين محاولة لربط األحداث إ

النبوة وأجزاء أخرى من الكتاب المقدس للوصول إلى أفضل جمهورهم )على سبيل المثال كتاب أعمال 

 (.31-22: 17الرسل 

 

قد يكون من المهم أن ندرك أن الرسالة األولى التي يتم تسجيلها أن يسوع بشر )إنجيل المملكة في كافة 

تم ربط الرسائل المختلفة التي وأعطى  النبوي. (، والرسالة األخيرة أعطى يسوع )سفر الرؤيا( كانت1:14

 ( إلى األحداث العالمية المقبلة.21، لوقا 24)على سبيل المثال متى 

 

 نبوءة هو عالمة للمؤمنين:

 



وهكذا بألسنة هي عالمة ال للمؤمنين بل لغير المؤمنين، في حين النبوة هو عالمة ليس لغير 

 ، اإلنجليزية القياسية الكتاب المقدس(14:22كورنثوس  1) المؤمنين بل للمؤمنين.

 

ولكن النبوة فليست لغير  لذلك بألسنة هي لإلشارة، وليس للذين آمنوا ولكن لغير المؤمنين.

 ، طبعة الملك جيمس الجديدة(14:22كورنثوس  1المؤمنين بل للذين آمنوا )

 

(، ولدينا مترجمين 12:28كورنثوس  1يظهر الكتاب المقدس سيكون هناك أنواع مختلفة من ألسنتهم )

ولكن الحظ أن النبوة، والذي يتضمن بشكل  من هللا ان تسد ذلك. المستمر الكنيسة متطوعين وآخرين في

هللا ال فهم  المستمر الكنيسة ونحن في صحيح موضحا النبوة، من المفترض أن يكون عالمة للذين آمنوا.

 أخرى. COGوشرح جوانب كثيرة أفضل من النبوة من الجماعات 

 

 (.1،8: 13كورنثوس  1ال، الحب هو )راجع  هل هذا يعني أن النبوة هي أهم ما يميز الكنيسة الحقيقية؟

 

الدول التي  (.1: 14كورنثوس  1ومع ذلك، ويرتبط السعي وراء الحب أيضا مع نبوءة في الكتاب المقدس )

 .12-9: 2تس  2لديها حقا محبة الحقيقة لن يدخر من بعض األحداث تنبأ وفقا ل

 

على الرغم من بين  وتنبأ كثيرون منهم في الكتاب المقدس. اليوم، التغيرات االجتماعية الهائلة التي تجري.

ربما ربع إلى ثلث الكتاب المقدس كله النبوية، معظم المجموعات ببساطة ال يفهمون أن الحقيقة حول مختلف 

ية التي يسوع حث أتباعه في النهاية إلى فهم )على نبوءات الرئيس -النبوءات الرئيسية في الكتاب المقدس 

 (.13:14؛ مارك 24:15سبيل المثال ماثيو 

 

ولكن هذا ليس من  بعض، على الرغم من يدعي لالعتقاد بأن الكتاب المقدس، إما الخصم أو التغاضي النبوة.

 المفترض أن يكون هذا هو الحال بالنسبة للمسيحيين صحيحا:

 

وعندما يتم مهدها بالفعل، ترى وتعرف ألنفسكم أن   تين وكل األشجار."انظروا إلى شجرة ال

هكذا أنتم أيضا، متى رأيتم هذه األشياء صائرة، فاعلموا أن ملكوت  31 الصيف هو اآلن قرب

السماء   الحق أقول لكم، وهذا الجيل من ال يزول حتى كل األمور تأخذ مكان.  هللا هو قرب.

 واألرض تزوالن ولكن كالمي ال يزول.

 



"ولكن انظروا إلى أنفسكم لئال يكون وزنه قلوبكم أسفل مع يسرف، والسكر، ويهتم في هذه 

ألنه سيكون بمثابة فخ لجميع الساكنين على  35 الحياة، وأنه يوم يأتي عليك بشكل غير متوقع.

ك قد تحسب جدير للنجاة من جميع هذه مشاهدة ذلك، و"نصلي دائما أن 36 وجه األرض كلها.

 (36-29: 21)لوقا  األمور التي سوف تأتي لتمرير، والوقوف أمام ابن اإلنسان.

 

قال  الحظ أن يسوع يعلم أن أتباعه سوف يكون دائما أن تولي اهتماما ألحداث والنبوءات المتعلقة عودته.

نها تحقيق نبوءة في الكتاب المقدس األخرى مثل يسوع مرارا أتباعه لمراقبة األحداث العالمية التي من شأ

 وتتوقع يسوع أتباعه لمشاهدة. .3: 3، ورؤيا 9،33،34،35،37: 13مرقس  ،25:13، 24:42ماثيو 

 

علم يسوع أيضا أن الروح القدس "روح الحق"، من شأنه أن يساعد المؤمنين في فهم كل الحقيقة، بما في ذلك 

 تلك التي النبوية:

 

ومع ذلك،  الكثير من األمور ألقول لكم، ولكن ال تستطيعون أن تحتملوا اآلن. ال يزال لدي

... سوف اقول لكم أشياء  عندما ... روح الحق، قد حان، }ذلك{ يرشدكم إلى جميع الحق؛

 (13-12: 16)يوحنا  مقبلة.

 

 وجود الروح القدس وبشكل صحيح يقودها الروح القدس يساعدنا على فهم النبوءة.

 

 الكتاب المقدس أيضا: يعلمنا

 

 (20-19 :5تسالونيكي 1) ال يحتقر النبوءات. ال تطفئوا الروح.

 

بعد كثير، بما في ذلك تلك الموجودة في كنيسة مختلف الجماعات هللا، ال يبدو أن االعتقاد بأن روح هللا يعمل 

 األحيان، التفسير الصحيح )ق(. كثير تميل إلى أن يحتقر النبوءات التوراتية و، في كثير من حاليا نبويا اآلن.

 

حاليا على هذه األرض، وهللا لقد قال أمير المؤمنين والخدم الحقيقيون الذين يعلن التحذيرات النبوية نهاية 

 الوقت التي تحتاج للذهاب اليها اآلن بشكل صحيح.

 



 ويعلمنا الكتاب المقدس:

 

والذي ال  وقد حلقت أسد! 8 ألنبياء.السيد الرب ال يفعل شيئا، إال وهو يعلن سره لعبيده ا إن

 (.8-7: 3)عاموس  فمن ال يتنبأ؟ وقد تكلم به الرب هللا! يخاف؟

 

 1؛ 4:11؛ أفسس 20-17: 2على الرغم من هذا، وكذلك تعاليم العهد الجديد على األنبياء )مثل أعمال الرسل 
حاليا أي األنبياء وأنها سيئة تسيئوا  كنيسة القرن الجماعات هللا ال يعتقدون أن هناك 21 (، أكثر14كورنثوس 

 العناصر الرئيسية من نهاية الوقت نبوءة توراتية.

 

هو استثناء واحد( الذي ال نقبل أن هللا قد  CCOGوعالوة على ذلك، ولكن كل واحد من كنيسة جماعات هللا )

نبي واحد على األقل اليوم، لقد استمعت إلى األفراد يفترض النبوي الذين درسوا بوضوح أخطاء النبوية 

 والمذهبية، وبالتالي كانت / هي األنبياء الكذبة.

 

 من هللا هو قائد من فيالدلفيا المستمر الكنيسة

 

أن يكونوا جزءا من بقايا معظم المؤمنين فيالدلفيا تريد أن تكون مع كنيسة هللا أن أولئك الذين يرغبون في 

 مجموعة ما يلي:

 

 (.20-19: 28؛ 24:14. يجعل يعلن إنجيل الملكوت كشاهد أعلى أولوياتها )متى 1

 

(، ال 1:27(، بما في ذلك األرامل واأليتام )جيمس 2:10. يدعم الفقراء االشقاء )غالطية 2

 لمناطق األكثر فقرا مثل أفريقيا وآسيا.سيما في ا

 

-15: 18(، بما في ذلك متى 12:28كورنثوس  1. يمارس حقا الحكم في الكتاب المقدس )3

17. 

 

؛ 20-16: 7. لديه إعالن، المذهبية، النبوية، والمحبة الفواكه تحدث يسوع )يوحنا 4

 (.13-7:  3؛ رؤيا 20-19: 28؛ 24:14؛ متى 14:13؛ 4:18؛ لوقا 13:35



 

 (.1: 4تيموثاوس  1. يحذر أولئك الذين يعتقدون أنهم في الكنيسة ال تقع بعيدا )5

 

 (.18-17: 2. لديه المواهب الروحية، بما في ذلك تلقي األحالم، في األيام األخيرة )أعمال 6

 .3و  2. تفهم األدوار التاريخية والحالية للكنائس الرؤيا 7

 

؛ 45-29: 11جيدا بما فيه الكفاية )على سبيل المثال دانيال . يفسر ويفهم نبوءة توراتية 8

( قبل 16-14: 12و  3:10؛ رؤيا 20-15: 24( لمعرفة متى على الفرار )متى 24متى 

 (.24:21المحنة العظمى )متى 

 

( 13-7: 3مجموعة واحدة تمثل أفضل ما تبقى من الجزء فيالدلفيا للكنيسة هللا )رؤيا 

 من هللا. المستمر كنيسة هي 21و الحادي القرن في

 

على  (.22-14: 3حذر يسوع اودكية أن لديهم عمل الفاتر وبحاجة إلى التوبة أو مواجهة العواقب )رؤيا 

ُوِدِكي ِيَن مجموعة متنوعة من سوء الفهم النبوية.  الجانب النبوي، فإن الواقع هو أن الكنائس الالا

 

ن في ذلك الوقت من نهاية )يمثلون الكنيسة السابعة أو مجموعة منذ اودكية تمثل الجزء األكبر من المسيحيي

(، يجب أن تكون هناك أسباب أنها لن ترى كل ما يحدث نبويا وماذا 03/01من الكنائس في رؤيا يوحنا 

 سيكون حقا تؤدي إلى بداية المحنة العظيمة.

 

ُوِدِكي ِيَن التي تبدو وكأنها جزء من كنيسة هللا ، وهناك مجموعة متنوعة من المناصب داخل المنظمات الالا

 النبوية التي تقام والتي سوف منعهم من معرفة متى تبدأ المحنة العظيمة.

 

 وفيما يلي قائمة ثمانية عشر من تلك اآلراء الخاطئة:

 

ُوِدِكي ِيَن ال تعلم رسميا و / أو ال يؤمنون بفكرة عصور الكنيسة 1 . العديد من المجموعات الالا

على الرغم من أنهم يعلمون أحيانا حول  3و  2نائس من فصول سفر الرؤيا تتعلق الك

)الماضي / التاريخي( نظرا لتلك الكنائس، على  preteristالكنائس الوحي.تأخذ الكثير من 



الرغم من أن العديد من التصريحات التي أدلى لهم كان لديك تداعيات النبوية المستقبلية )مثل 

ألن الجماعات المختلفة ال تعلم بعض الجوانب النبوية  ( .03:10؛ 3: 3؛ 2:22؛ 1:19رؤيا 

 من هذا، وكثير ال نرى مشاكلهم وسوف تضطر إلى الذهاب من خالل المحنة العظيمة.

 

ُوِدِكي ِيَن ال يعتقدون أن اإلنجيل في المملكة ال تزال بحاجة إلى أن يكرز للعالم 2 . مجموعة الالا

تجعل حقا أن أولوية عالية، و / أو القيام بذلك بطريقة والذي ، ال 24:14كشاهد في ماثيو 

(، لذلك لم 4: 33، مزمور 48:10يدل على لديهم عدم كفاية الحب عن الحقيقة )راجع إرميا 

كما وعدت فقط فيالدلفيا في الحماية من  يكن لديك وال يؤدي عمل من فيالدلفيا الحقيقي.

هو الوفاء  24:14له، فإن اودكية ال أفهم عندما ماثيو ساعة التجربة التي ستأتي على العالم ك

 .24:15أو متى الفرار في ماثيو 

 

ُوِدِكي ِيَن على نطاق واسع هو التعليم الذي المحنة العظيمة ال يمكن أن تبدأ حتى 3 . عرض الالا

 هذا الرأي يغفل حقيقة أنه منذ .11:40كي نانوغرام من الشمال يغزو ملك الجنوب في دانيال 

(، فإنه يبدأ مع الواليات 7: 30المحنة الكبرى ويشمل ذلك الوقت من عناء يعقوب )إرميا 

المتحدة األمريكية وحلفاؤها األنجلو ساكسونية لها مثل المملكة المتحدة الحصول على غزو 

(.بعض المجموعات من يتشبث بهذا الخطأ متتابعة، لعقد لمرة واحدة 11:39)راجع دانيال 

)ومرة  1979ل هربرت جورج ارمسترونغ، الذي غير رأيه بحلول العام من قبل الراح

منذ ملك الشمال  (.1979نوفمبر  20، 15العدد  ،1المجلد -القس العام تقرير ونحن في االن.

، 11:39والقضاء على تلك من أقوى الحصون )الواليات المتحدة وكندا، وغيرها( في دانيال 

، أولئك الذين يحملون هذا الرأي سوف ال تعرف 11:40قبل غزو ملك الجنوب في دانيال 

 متى ستبدأ المحنة العظيمة حتى بعد بدء تشغيله.

 

 13-12: 17ويعتقد اودكية مختلفة إلى أن التكوين النهائي للقوة الوحش في سفر الرؤيا  .4

هذا هو خلل ألسباب  يجب أن تتكون من بالضبط عشرة أو أحد عشر دول محددة حاليا.

عديدة، بما في ذلك حقيقة أن شروط اليونانية ل 'دولة' ليس في تلك الممرات والممرات 

ممالك إعادة تنظيم ال تبقى دائما  يقولون من وقت الثنين من إعادة التنظيم في المستقبل.

في حين أن  ضمن الحدود السابقة، وأنه من المحتمل أن يكون األمر كذلك في المستقبل.

عضوا والعديد من أعضاء محتملين، قد تفقد أيضا  28، التي تضم حاليا االتحاد األوروبي

بعض الدول األعضاء )مثل المملكة المتحدة(، في اإلصرار على أن التكوين النهائي يجب أن 

باإلضافة إلى ذلك، فإن  يكون عشرة أو أحد عشر دول هي ال تتفق مع الكتاب المقدس.

ترس )تحت هربرت ارمسترونغ( تدرس في ما ال يقل الموقف التاريخي للجزء فيالدلفيا لل

الحقيقة، األخبار الجيدة، عالم الغد والكتيبات والرسائل الزمالء،  عن اثني عشر وثائق )عادي

أن عشر يمكن أن تتكون من عشر دول و / أو مجموعة  الكتاب المقدس المراسالت دورة(

ن عدد إلى ذلك، أولئك الذين يصرون ما لم يقلل م من الدول )على العكس من الدول واحدة(.



على تكوين الوحش وجود أي عشرة أو أحد عشر دول لن ربما ندرك أن المحنة الكبرى قد 

 بدأت كانوا ال يتوبون عن هذا الرأي.

 

ُوِدِكي ِيَن يسيئون فهم بوضوح دانيال 5 ، في النصف الثاني 9:27. العديد من الجماعات الالا

)أنها تميل إلى  24:15وكلمات يسوع في إنجيل متى  11:31يال منها في العالقات مع دان

وأولئك الذين يسيئون فهم هذه المقاطع يكن  الوفاء بها المسيح(. 9:27االعتقاد كان دانيال 

 لديك ما قبل التحذير السليم لما يحدث وال المرجح أن نعرف متى ستبدأ المحنة العظيمة.

 

ات أيضا أن المحنة العظيمة يمكن أن تبدأ العام المقبل أو تعليم واحد أو أكثر من المجموع . 6

سنوات ونصف السنة بعد 'اتفاق  3كما ال تبدأ المحنة العظيمة حتى ما يقرب من  نحو ذلك.

تأكدت بشكل صحيح )وهذا لم يحدث حتى اآلن(، فإنه ليس من الممكن  9:27السالم' دانيال 

اتفاق هو األكثر احتماال أن يتم تأكيد في خريف . منذ 2019لاللمحنة العظيمة لبدء قبل عام 

ومن المرجح في  2019(، وحتى 15:52كورنثوس  1؛ 23:24العام )راجع سفر الالويين 

 وقت قريب جدا.

 

 12أيام دانيال  1260، و 1290، 1335. بعض المجموعات تعلم تفسيرات غير الئق لل7

( أنهم لن يفهموا متى COGعات أو لديهم مشاكل أخرى مع أجزاء من أن )معظم المجمو

 سيبدأ المحنة العظيمة.

 

ُوِدِكي ِيَن لفهم حبقوق  . 8 ، وليس الحصول صحيح أن تحذر 8-2: 2فشلت الفئات األكثر الالا

لم مجموعة واحدة يعلم ذلك، ولكن قد  من أن الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة.

ارتفاع "قنبلة موقوتة"  اخلية وأحد قادة المتزايدة.تراجعت بسبب ما يبدو أن السياسة الد

يشير إلى التهديد  8-2: 2للديون الواليات المتحدة هي شيء ال بد من اإلشارة إلى وحبقوق 

الكثير ال  يفعلون ذلك. CCOGالكتاب المقدس التي تثيرها.وينبغي أن أعلن ونحن في 

يمة، ويعد واحدا من األسباب التي أدت يرتبط إلى بداية المحنة العظ 6: 2يدركون أن حبقوق 

 إلى هجوم ضد أحفاد المثقلة أسباط يوسف.

 

ُوِدِكي ِيَن لها العديد من "البدع إيليا".9 وبسبب هذا، فإنها لن تكون قادرة  . معظم الجماعات الالا

يعتقد البعض أنه يجب أن يكون هربرت ارمسترونغ، على  على التعرف على إيليا النهائي.

وبأن الموت غير مؤهلة له وفقا لكتاباته عن  1986يناير  16من أنه كان ميتا منذ الرغم 

يظن البعض أن إما أنه ال يوجد إيليا المقبلة،  (.349، ص. 1985 العصور. )سر النهائي إيليا



أو أنه هو الكنيسة وليس الفرد، الذي يتعارض مع تعاليم يسوع عن هذا الموضوع في األقسام 

9 :12-13. 

 

ُوِدِكي ِيَن ال يفهمون االضطهاد المختلفة )وغيرها من المسائل( 10 . العديد من المجموعات الالا

عندما موجة  .17-14: 12، ورؤيا 22 -9: 24، متى 39-30: 11، 7:25ليأتي في دانيال 

تنبأ عن االضطهاد يضرب في البداية فيالدلفيا في المقام األول، )وليس منهم(، واودكية ال 

الكنيسة راديو القديمة  االضطهاد كدليل على أن المحنة الكبرى على وشك أن تبدأ. نرى هذا

تطبق على وجه التحديد  !(1960 يناير أخبار جيدة، من هللا )انظر حذار من اإلخوة الكذبة

 CCOGإلى الكنيسة من فيالدلفيا نهاية الوقت كما يفعل  35-32: 11الكتب اضطهاد دانيال 

 الحالي.

 

ُوِدِكي ِيَن ال تعلم أن هناك مكانا المادي للسالمة على الفرار . 11 وهناك عدد من الجماعات الالا

لذلك، أولئك الذين يحملون هذا الرأي لن يميل إلى  يعلم(. 16-14: 12إلى )رغم ما رؤيا 

 الهروب باتجاه واحد فقط قبل بداية المحنة العظيمة.

 

هم بحاجة إلى "يجمع" قبل الوقت للفرار رغم ما . معظم اودكية "مستقلة" ال أعتقد أن12

وبالتالي، فإنه ليس من المرجح أنها سوف يميل إلى الفرار معا عندما  يعلم. 3-1: 2صفنيا 

قامت مجموعة من أنها ليست جزءا من يفعل ذلك بالضبط قبل بداية المحنة العظيمة )راجع 

 (.17-14: 12رؤيا 

 

ُوِدِكي ِيَن 13  11:31واحد على األقل يعتقد خطأ أن رجسة الخراب دانيال . مجموعة الالا

منذ هذا لن يحدث بهذه  .11:40يحدث بعد ملك الشمال يغزو ملك الجنوب في دانيال 

الطريقة، سوف أولئك الذين يحملون لهذا الموقف ال أفهم عندما تبدأ المحنة العظيمة )راجع 

 (.15،21: 24متى 

 

 2ُوِدِكي ِيَن تعلم أن الرجل الخطيئة الذي يجلس في هيكل هللا ). العديد من المجموعات الالا 14
ومع ذلك، وهذا هو  ( هو المسيح الدجال / خطأ النبي، وليس وحش البحار.4-3: 2تس 

لذلك، عندما يحدث ذلك،  (.36-35: 11الوحش من البحر، الملك النهائي من الشمال )دانيال 

هوية "ابن الهالك" من  تفهم تداعياتها النبوية.أولئك الذين يحملون على موقف خاطئ لن 

 المهم أن نفهم في أوقات النهاية.

 



ُوِدِكي ِيَن أن المعبد اليهودي في القدس سيتم بناؤها قبل عودة  .15 تعلم مجموعات قليلة الالا

في حين أن هذا من الممكن بعد ذلك غير مطلوب )في "هيكل هللا" في العهد الجديد  المسيح.

وبما أن هذا لم يحدث كما  اي عالقة مع نصراني، وليس الحديث اليهودي، الموقع(. ليس له

ال الحصر تعليم في بعض األحيان، وأولئك الذين يحملون لهذا الموقف ال أفهم عندما تبدأ 

 المحنة العظيمة.

 

ُوِدِكي ِينَ  .16  بتوقيت 17:12واحد على األقل أن عشرة ملوك الوحي   تعلم مجموعة الالا

ان  ليكون مسؤوال عن عشر مناطق حول العالم بدال من كونه قوة أوروبية في المقام األول.

 االصرار على هذا يعني أن هذا الفريق ال يمكن أن يفهم متى تبدأ المحنة العظيمة.

 

 

ُوِدِكي ِينَ  .17  10-1: 13واحد على األقل هذا الوحش في سفر الرؤيا   تعلم مجموعة الالا

(، وأولئك 27-26: 9منذ قوة الوحش سوف تنشأ في أوروبا )راجع دانيال  بي.ليست األورو

 الذين ال يفهمون هذا ال يدركون عند المحنة الكبرى على وشك أن تبدأ.

 

ُوِدِكي ِيَن أكبر يعلم أن اآلية األولى في 18 . واحد على األقل أو اثنين من المجموعات الالا

وبدال من ذلك يجب أن  .11:40محنة العظيمة هي دانيال المتعلقة بداية ال 11تسلسل دانيال 

، وهو يتسق أيضا مع بداية وقت 11:31، أي بعد دانيال 11:39يعلموا أنه يبدأ مع دانيال 

ال أفهم  11:40وأولئك الذين يحملون لموقف دانيال  (.7: 30الشدة يعقوب قريبا )إرميا 

 عندما تبدأ المحنة العظيمة.

 

بعد، إال أنها تأخذ سوء الفهم من واحد أو أكثر من النقاط المذكورة أعاله لال يدركون  الكثير.وهناك غيرها 

( على 2:15تيموثاوس  2هللا "تقسيم بحق كلمة الحق" ) المستمر الكنيسة كانت فقط متى تبدأ المحنة العظيمة.

 كل من هذه المسائل.

 

نها ليست من فيالدلفيا حقا )على الرغم من كل ما الحقيقة المحزنة هي أن معظم كنيسة هللا مجموعات، أل

أو كيف أنها تعادل مع ما علمه يسوع  11تدعي أنها قد جعل(، ال يفهمون تسلسل وتفاصيل النبوي في دانيال 

. وبسبب هذا وغيره من سوء الفهم النبوية، وهذه الجماعات ال يدركون في الوقت 24في أماكن مثل ماثيو 

وبالتالي لن يذهب إلى الحماية من مجيء  20-15: 24تعليمات يسوع في إنجيل متى  الذي يجب الفرار في

 (. 22-21: 24المحنة العظيمة )متى 

 



لئال تذهب سدى الصوت ومتبجح من جانبنا، اسمحوا لي أن أذكر أن الوقت الطويل الكنيسة مستوى عال من 

بوب تيل( على كل من تلك النقاط التي ما كنا قادة هللا في المجموعات األخرى وقال على وجه التحديد لي )

هللا يعلم على هذه النقاط، بما في ذلك تلك التي تختلف حتى من ما تعلمه مجموعاتهم  المستمر الكنيسة في

 ولكن ل)وليس الكتاب المقدس حقا( أسباب "تنظيمية"، مجموعاتهم ال تعلم علنا لهم. الخاصة، هو الصحيح.

 

المحنة العظيمة، مثل لم يكن منذ بداية العالم حتى هذا الوقت، ال، وال من أي وقت حذر يسوع "سيكون هناك 

لم  (.10-7: 3ووعد يسوع حماية من فيالدلفيا المسيحيين منه )رؤيا  (.24:21مضى يجب أن يكون" )متى 

 مسيحيين آخرين لم تتلق هذا الوعد نفسه.

 

( لتعليمهم النبوة ليست حقا وفقا لاللكتاب 10-7: 34أولئك الذين يعتمدون كثيرا على وزارة خطر )حزقيال 

في لوقا، فقط عدد قليل نسبيا  21في رؤيا و  3و  2بحاجة إلى أن ندرك أنه وفقا لكلمات يسوع في الفصلين 

-14: 12من المسيحيين سوف تكون محمية من ساعة التجربة التي ستأتي على العالم كله )راجع رؤيا 

: 4ريدون أن يسمعوا للمؤمنين حقا في الوزارة تشارك أيضا أن مصير )راجع أفسس وأولئك الذين ال ي (.17
11-16.) 

 

 من هللا حقا: المستمر الكنيسة ونحن في

 

تعملون جيدا أنكم يأخذوا حذرهم، وحتى الضوء   "لدينا أيضا كلمة أكثر التأكد من النبوة.

بطرس  2الذي يضيء في مكان مظلم، حتى فجر اليوم، ونجم اليوم تنشأ في قلوبكم ")

1:19 ،KJV.) 

 

كما ينبغي التأكيد على أن الكتاب المقدس أيضا يحذر من المستقلين الذين يعتقدون أنهم ال تحتاج إلى أن تكون 

(.العهد الجديد 3-1: 2يالدلفيا بقايا كنيسة هللا أيضا لن تكون محمية )راجع صفنيا جزءا من نهاية الوقت من ف

كورنثوس  1؛ راجع 16-11: 4من الواضح أن المسيحيين حقا يجب أن تكون جزءا من الكنيسة )أفسس 

 (.3-1: 2؛ راجع صفنيا 25- 10:24وال سيما ونحن نقترب من نهاية )عبرانيين -(33-32: 10؛ 04:17

 

ُوِدِكي ِيَن و / أو األفراد يتوب كما تحث يسوع لهم في سفر الرؤيا ما  ، فإنها لن ربما 03:19لم المجموعات الالا

 (.20- 24:15( وال تعرف إلى الفرار قبل أن تبدأ )متى 24:21نعرف متى ستبدأ المحنة العظيمة )متى 

 



قديمة( أعاله الكتاب المقدس للعديد من  التي تعتمد على التقليد في غير محله )سواء حديثة أو COGمجموعة 

 2جوانب وجهات نظرهم النبوية تسير لمعرفة وقت متأخر جدا أنهم لم يكن لديك "من المؤكد كلمة النبوة" )
 ( .KJV، 1:19بطرس 

 

(، لكنه يعلم أيضا أنه منذ أنهم 19-17: 3قال يسوع اودكية أنها تحتاج إلى تغيير في كثير من المناطق )رؤيا 

 ( .16-14: 3يعتقدون أنهم بحاجة إليها، وهي أنهم قد يتعرضون بسبب ذلك )رؤيا  ال

 

األخرى لديها من الكتاب المقدس أن هذا  COGهناك أيضا اختالفات أكثر النبوية وغيرها من الجماعات التي 

ل، وعقد الكتاب والحقيقة هي أنه من دون التركيز على الحق في المرحلة النهائية للعم الكتيب لم يذهب إلى.

 المقدس في هذا الصدد عالية بما فيه الكفاية، وممارسة الحب من فيالدلفيا، حقا تدريس جميع بأن المسيح 

( كزعيم 13-9: 2ملوك  2عيسى، وتجاهل الممسوح اللمزدوج جزء من روح هللا )وهو ما يذكرنا إليشا، 

 التحذيرات النبوية يفعلون ذلك لمصلحتهم.في كان، مجموعات ترس التي تتجاهل  CCOGاالنسان التابع لل

 

 في حين أن بعض خصم على أهمية النبوة، الحظ ما علمه بولس الرسول:

 

اآلن خالصنا هو  والقيام بذلك، ومعرفة الوقت، وهذا اآلن حان الوقت لنستيقظ من النوم.

لذا دعونا  ليد.وقضى ليلة حتى اآلن، واليوم هو في متناول ا 12 أقرب مما كان حين آمنا أوال.

دعونا نسلك بلياقة كما  13 يلقي ظالال من أعمال الظلمة، ودعونا نضع على درع من الضوء.

في النهار، وليس في االحتفاالت والسكر، وليس في الفجور والشهوة، ال بالخصام 

)رومية  ولكن البسوا الرب يسوع المسيح، وال تصنعوا للجسد، لتحقيق شهوته. 14 والحسد.

13 :11-14) 

 

علم بولس أيضا أن المسيحيين  نحن ال أقرب كثيرا إلى حد اآلن مما كانت عليه عندما كتب بولس ذلك؟

 (.4: 5تسالونيكي  1الحقيقيين لم تكن ليكون مثل اآلخرين الذين ال يعرفون ما يقرب من عند يسوع سيعود )

 

 الرسول بطرس كتب:

 

بأي طريقة من األشخاص يجب عليك أن تكون لذلك، نظرا ألنه سيتم حل جميع هذه األمور، 

تبحث عن ويعجل مجيء يوم الرب، ألن الذي سيتم حله  12 في سلوك الكريم والتقوى،



ولكننا بحسب  13 السماوات، ويجري على النار، والعناصر سوف تذوب مع الحرارة الشديدة؟

-11: 3طرس ب 2) وعده، والبحث عن سماوات جديدة وأرضا جديدة في البر الذي يسكن.

13) 

 

؛(، وإنما 21:36االلتفات بشكل صحيح إلى األحداث النبوية ال يساعد فقط واحد ليكون جاهزا ليسوع )لوقا 

يقصد منه أيضا أن يكون ممارسة عاكسة للحصول على المسيحيين لدراسة حياتهم بما فيه الكفاية لتغيير كما 

ب أن ال يكون يراقب األحداث العالمية كما هو يج (.13-10: 3بطرس  2؛ 14-11:  13يجب )راجع رومية 

 موضح بشكل صحيح في ضوء نبوءة الكتاب المقدس؟

 

ُوِدِكي ِيَن المختلفة ال يفهمون بشكل صحيح نهاية الوقت النبوة، والتي من شأنها أن تسهم في  المجموعات الالا

 (.17-14: 12؛ رؤيا 21-15: 24أعضائها ال يهربون عندما يجب )راجع متى 

 

الودكية وأفكار خاطئة حول المحنة العظيمة، ال وعد الحماية منه، وسوف )جنبا إلى جنب مع تلك ساردس، 

( أن تذهب إلى المحنة العظيمة وتكون خاضعة للموت و 02:22وعلى ما يبدو بعض ثياتيرا في رؤيا يوحنا 

 (.0:17؛ رؤيا 25B: 7االضطهاد )دانيال 

 

 الذين ال يفهمون حقا نبوءات الكتاب المقدس مفتاح نهاية الوقت.ال يكون للتضليل من قبل أولئك 

 

ادعى، فإن  COGمن هللا هو مثل عشرات الجماعات  المستمر الكنيسة في حين يبدو أن الكثيرين يعتقدون أن

( 02:13ملوك  2؛ 13-7: 3نحن ال تمتلك عباءة فيالدلفيا )رؤيا  الواقع هو أن النبوية نحن فريدة من نوعها.

نحن الرائدة في المرحلة النهائية للعمل )الذي يجب القيام به  (.3:15تيموثاوس  1والوقوف حقا عن الحقيقة )

 .24:14( أثناء العمل نحو تحقيق ماثيو 4: 33في الحقيقة في مزمور 

 

 ملخص البراهين، أدلة، والعالمات لتحديد الكنيسة الحقيقية .5

 

وعالمات، والقرائن التي تثبت أن الكنيسة المسيحية الحقيقية يجب أن البراهين،  18مرة أخرى، وهنا الئحة 

 تكون الكنيسة الحقيقية من هللا.

 



. يضع كلمة هللا فوق التقاليد من الرجال، وبالتالي لم يتم اضافة المذاهب التي تعارض 1

 (.9-3: 15الكتاب المقدس )راجع متى 

 

 (.20:28سبيل المثال أعمال الرسل . يستخدم االسم التوراتي "كنيسة هللا" )على 2

 

(، حتى في ظل تهديدات من االضطهاد 3. يدعي بجدية من اجل االيمان األصلي )يهوذا 3

 (.32-27: 5)على سبيل المثال أعمال الرسل 

 

 (.6: 2يوحنا  1. يتتبع المذاهب الكتاب المقدس عبر التاريخ )راجع 4

 

 (.26:18؛ متى 5: 23ين نيسان )الوي 14 بتاريخ . وتبقي عيد الفصح5

 

 2 . هل تعرف الكتب التي كانت جزءا من الكتاب المقدس منذ عهد الرسول يوحنا راجع6
 (.19-18: 22 ؛19-9: 1الوحي  ؛17-16: 3تيموثاوس 

 

 (.9: 2؛ كولوسي 01:20. يعلم حقيقة الربوبية )رومية 7

 

 .(4: 2يوحنا  1. يعلم ويحافظ على القوانين المحبة من هللا )8

 

 (.03:14؛ لوقا 18:36. يعارض المشاركة في الحرب الجسدية في هذا العالم )يوحنا 9

 

 (.21-20: 15. وقد كان لالضطهاد، ولكن ليس المضطهد )يوحنا 10

 

. لم اعتمد زخارف الخارج من الوثنية من حيث اللباس الكنسي أو المباني )راجع سفر 11

 (.30-29: 12التثنية 

 

 (.20-19: 28؛ 24:14لكامل )متى . يعظ اإلنجيل ا12



 

 (.9-1: 14؛ راجع رؤيا 11:15ورومية  00:32. هل ل"القطيع الصغير" )لوقا 13

 

( وسبع كنائس 13:14. يتتبع موقعه الفعلي من خالل عدة مدن الرصاص )عبرانيين 14

 .3و  2الوحي 

 

 (.9: 4؛ العبرانيين 31:13. لديه عالمة على الكتاب المقدس السبت )خروج 15

 

. تفهم خطة هللا للخالص من خالل يسوع المسيح كما في الصورة من خالل األيام 16

 (1:18؛ جيمس 8-7: 5كورنثوس  1المقدسة )

 

 (.22-20: 10كورنثوس  1. يعلم ضد المالحظة األعياد الوثنية )17

 

 (.4: 18؛ 10-4: 13. لن تتماشى مع نهاية الوقت بابل المسكونية )رؤيا يوحنا 18

 

وتعتقد الكنيسة المسيحية الحقيقية في الكتاب  يسة هللا مجموعة فقط يمكن أن تلبي جميع هذه المعايير.كن

ال يمكن حقا أن يقال هذا عن الكنائس اليونانية  المقدس، ويعتقد هللا، تفهم طبيعة هللا وخطة، ويعمل عمل هللا.

 الرومانية والفسائل.

 

كانت هناك مشاكل في  سلطة حقيقية ليسوع المسيح، ليست مثالية. كنيسة هللا، التي تحتوي على البشر تحت

 (.03/02(، وكذلك في كل العصور من كنيسة هللا )رؤيا يوحنا 3كنيسة العهد الجديد )انظر أيضا الفصل 

 

الكتاب المقدس واضح أنه لن يكون هناك كنيسة مختلفة من هللا وعدم الكنيسة للجماعات هللا يعتنقون المسيح 

 لك الوقت من النهاية.في ذ

 

يسوع له االنتقادات  وفقا ليسوع، في وقت النهاية سيكون هناك كنائس هللا الذي عرض خصائص مختلفة.

-14: 3(، وكذلك اودكية المختلفة )رؤيا 6-1: 3(، )رؤيا 29-18: 2واإلدانات ألولئك الذين هم )رؤيا يوحنا 

يبدو أن تكون مثالية ألي الذين يرغبون فعال أن تكون جزءا  وبالتالي، فإن المجموعات في تلك الفئات ال (.22

 من الكنيسة المسيحية معظم المؤمنين.



 

في وقت النهاية، الكنيسة الوحيدة من هللا أن يسوع تثني وال يدين هو واحد مع "القليل من القوة،" الكنيسة في 

بل اآلخرين بأنها لن تسمح مشاعر يصب هؤالء هم الذين ال يتضايقون جدا من ق (.13-7: 3فيالدلفيا )رؤيا 

 (، ولكن بدال من ذلك أنها ستدعم عمل هللا.3:11ليكلفهم باللقب )رؤيا 

 

وهكذا، فإن أولئك الذين يرغبون في أن يكونوا جزءا من بقايا معظم المؤمنين فيالدلفيا تريد أن تكون مع 

 كنيسة مجموعة هللا تعالى القائل:

 

 (.20-19: 28؛ 24:14وت كشاهد أعلى أولوياتها )متى . يجعل يعلن إنجيل الملك1

 

(، 1:27(، بما في ذلك األرامل واأليتام )جيمس 2:10. يدعم الفقراء االشقاء )غالطية 2

 وخاصة في أماكن مثل أفريقيا وآسيا.

 

-15: 18(، بما في ذلك متى 12:28كورنثوس  1. يمارس حقا الحكم في الكتاب المقدس )3

17. 

 

؛ 20-16: 7إعالن، المذهبية، النبوية، والمحبة الفواكه تحدث يسوع )يوحنا . لديه 4

 (.13-7:  3؛ رؤيا 20-19: 28؛ 24:14؛ متى 14:13؛ 4:18؛ لوقا 13:35

 

 (.1: 4تيموثاوس  1. يحذر أولئك الذين يعتقدون أنهم في الكنيسة ال تقع بعيدا )5

 

 (.18-17: 2م، في األيام األخيرة )أعمال . لديه المواهب الروحية، بما في ذلك تلقي األحال6

 

 .3و  2. تفهم األدوار التاريخية والحالية للكنائس الرؤيا 7

 

؛ 45-29: 11. يفسر ويفهم نبوءة توراتية جيدا بما فيه الكفاية )على سبيل المثال دانيال 8

( قبل 16-14: 12و  3:10؛ رؤيا 20-15: 24( لمعرفة متى على الفرار )متى 24متى 

 (.24:21المحنة العظمى )متى 



 

( 13-7: 3مجموعة واحدة تمثل أفضل ما تبقى من الجزء فيالدلفيا للكنيسة هللا )رؤيا 

 من هللا. المستمر كنيسة هي 21و الحادي القرن في

 

لسبب قاهر تريد أن  ما سبق. كل هللا هي الكنيسة الوحيدة المنظمة التي ندرك من يفعل رسميا المستمر الكنيسة

تكون جزءا منا ليس أننا الكمال، ولكننا ال نعلم وفقا للكتاب المقدس والمعتقدات والممارسات من أتباع يسوع 

 في وقت مبكر.

 

 1معظم الكنائس لديها بعض الحقيقة، ولكن ال يبدو أن أيا اآلخرين لتكون "ركيزة وأساس الحقيقة" )
(، ويبدو، وليس كما الشيطان، ولكن كما شبه 4: 4كورنثوس  2الشيطان، إله هذا الدهر ) (.3:15تيموثاوس 

 -قال يسوع العديد من سيأتي باسمه، معلنا أنه هو المسيح  (.14-13: 11كورنثوس  2مالك نور للعديد من )

 (.5-4: 24وحتى اآلن، دون أن يدركوا ذلك، خداع العالم كله )متى 

 

القديمة والذين  Bereansأنت ستكون مثل  لذلك، اآلن بعد أن تعرف البراهين والقرائن، وعالمات، هل

"وردت كلمة مع كل استعداد، وبحثت في الكتب المقدسة يوميا لمعرفة ما إذا كانت هذه االمور هكذا.لذا يعتقد 

 (؟12-11: 17الكثير منهم ")أع 

 

 الحظ ما يقوله الكتاب المقدس:

 

أن يكون الفاعلون للكلمة،  ولكن ... تلقي بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفوسكم.

ألنه إذا كان أي شخص هو سامعا للكلمة وليس  23 وليس السامعون فقط، خداع أنفسكم

ألنه يالحظ نفسه، يذهب بعيدا،  24 الفاعل، فهو مثل رجل مراقبة وجهه الطبيعي في المرآة؛

ي للحرية ولكن الذي يتطلع الى قانون مثال 25 وينسى على الفور أي نوع من رجل كان.

ويستمر في ذلك، وليس سامعا ناسيا بل الفاعل للعمل، وسيتم المباركة هذا واحد في ما يفعل 

 (25-21: 1)يعقوب  .

 

من هللا أو أن يكون السامع فقط، تخدع  المستمر الكنيسة ستفعل ما انجيل كنت أدرك يجب عليك القيام به ودعم

 نفسك؟

 



هللا ونحن نواصل أبشر من المملكة إلى العالم كشاهد )متى  من المستمر الكنيسة هل ال ترغب في دعم

 (؟20-19: 28(، وكذلك تعليم قيادة جميع يسوع )متى 24:14

 

 هل أنت مستعد لتكون حقا جزءا من الكنيسة المسيحية الحقيقية؟

 

 

 هللا كنيسة استمرار

 بيتش، جروفر أفنيو، غراند دبليو 1036 :في هللا من المستمر للكنيسة األمريكية المتحدة الواليات مكتب يقع

 .93433 األمريكية المتحدة الواليات كاليفورنيا،

 

 القطبية القارة باستثناء القارات كل) المأهولة القارات جميع وفي العالم، أنحاء جميع في أنصار لدينا

 (.الجنوبية

 

 

 الموقع معلومات هللا كنيسة المستمر

CCOG.ORG هللا من المستمر للكنيسة الرئيسي الموقع. 

CCOG.ASIA متعددة آسيوية لغات مع ومركزة، آسيا موقع. 

CCOG.IN الهندية اللغات بعض مع ومركزة، الهند موقع. 

CCOG.EU عدة أوروبية لغات مع تركز، التي األوروبية موقع. 

CCOG.NZ نيوزيلندا تستهدف موقع. 

CCOGCANADA.CA كندا نحو استهدفت موقع. 

CDLIDD.ES تماما األسبانية باللغة موقع هو هذا. 

PNIND.PH التغالوغ بعض مع تركز، الفلبين موقع. 



 

 

 الفيديو قنوات ويوتيوب راديو

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET االنترنت على االذاعة النبوءة أخبار المقدس الكتاب. 

Bible News Prophecy ۔ قناةYouTube sermonettes۔ 

CCOGAfrica  ۔قناة YouTube افريقيا من فيديو رسائل. 

CDLIDDsermones  ۔قناة YouTube اإلسبانية باللغة خطب. 

ContinuingCOG  ۔قناةYouTube  فيديو خطب. 

 

 

 مواقع والتاريخ أخبار

CHURCHHISTORYBOOK.COM الموقع تاريخ الكنيسة. 

COGWRITER.COM الموقع والنبوة والتاريخ أخبار. 

 

 المسيحيين، هللا وكنيسة يهوه، وشهود والمورمون البروتستانت الشرقيين، األرثوذكس الكاثوليك، الروم هناك
 .الحقيقية المسيحية والكنيسة من، جزءا األقل على أو أنهم، يعتقدون ممن وغيرهم

 
 أي ،21ال القرن في. المسيحية إلى الصدد بعض تدعي التي والزماالت الجماعات من اآلالف وهناك

 المؤمنين؟ األكثر هو جماعة
 

( 20-16: 7 متى) الكنيسة والفواكه الكنيسة تاريخ عن الحقائق بعض مع جنب إلى جنبا المقدس، الكتاب

 المقدس الكتاب يربط الكتاب هذا. هذا على اإلجابة في للمساعدة وعالمات والقرائن، البراهين، على يحتوي
 .الموضوع هذا حول المفيدة المعلومات لتوفير التاريخ حقائق مع
 



 ويعتقد. كنائس لسبع المسيح يسوع من رسائل على تحتوي الوحي كتاب من والثالث الثاني الفصول
 أعمال كتاب في العنصرة يوم من) بالكامل الكنيسة عصر طوال الكنيسة تمثل الكنائس هذه أن الكثيرون

 (.المسيح عودة حتى 2 الرسل
 
 

 

 القديمة فيالدلفيا بقايا

-7: 3 رؤيا) هللا للكنيسة فيالدلفيا الجزء بقية يكون يسوع لكلمات وفقا المؤمنين معظم فإن ،21ال القرن في

13.) 

 

 الحقيقية؟ المسيحية للكنيسة فيالدلفيا الجزء من المؤمنين معظم بقايا يمثل الذي

 

 لديك كان إذا ما معرفة يمكنك ،(12-10: 17 الرسل أعمال كتاب) القديم مثل لتكون استعداد على كنت إذا

 مجرد وليس الفاعل، ليكون استعداد على كنت إذا. المقدس الكتاب حقا وأعتقد الحقيقة من هللا أوحى حب

: 3 رؤيا ؛25-22: 1 يعقوب) فيالدلفيا المؤمنين من المبارك جزءا تصبح أن يمكن ربما وكنت للكلمة، سامعا

7-13.) 


