
Шынайы Христиан шіркеуі 

Бүгін қайда? 
 

 

18 дәлелдер, кілттер, және жалған христиан шіркеуінің қарсы шынайы анықтау 
үшін белгілері. 
 
7 дәлелдер, кілттер, және Лаудікидегі шіркеулер анықтауға көмектесу үшін 
белгілері. 
 

 

 

Иса Өзінің Шіркеу жалғасатынын деді 

(Матай 16:18) 
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Мұқаба: Исаның шынайы шіркеу виднелись немесе пайдалану 
құлпытастарды бар ма еді? қоғамдық домен болды Эбби, қоспағанда Джойс 
Барлық фотосуреттер. 
 
Иса ауыр Оның шіркеуі қарсы басым емес еді деді. бұл шіркеу бүгін, онда 
сіз білесіз бе? 
 
Сіз сенімдісіз бе? Егер сіз нақты «қайраткері» христиан емес, жай ғана 
тыңдаушы болуға дайынсың ба? Шынайы Христиан шіркеуінің туралы 
шындықты өңдеуге мүмкін бе? 
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шағын және жала тобы үздік бүгін шынайы христиан шіркеуі болып 
табылады мүмкін бе? 
 
«Барлық әулиелер жеткізілген бір рет сенімдері үшін шын жүректен 
күресуге» немесе сіз жалған қалайды дайын бола ма? Егер сіз эмоциялар 
немесе шешім қабылдауға Құдайдың сөзінің сүйенеді керек пе? 
 
Сіз шынымен Киелі кітаптың критерийлерін сенеді? Егер Құдайдың 
шынайы және үздіксіз шіркеуі анықтау, ол дәлелдер, белгілер, және 
кілттер білесіз бе? 
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1. шіркеуі Жалғастыру болатын? 
 

Халқы шіркеулер мен миллиардтаған Мыңдаған 
 

Мәсіхтің Шіркеуінің бөлігі болып талап ірі ілімдердің айырмашылығымен 
топтарының мың бар. Олардың көпшілігі шындап экуменического бірлігі 
туралы айтып отырмыз. Екі миллиард адам осы шіркеулер бөлігі болып 
саналады. Жаппай шіркеу шынайы мәсіхші шіркеуінің ма? 

Адамдардың көпшілігі барлық христиан шіркеулері, Киелі кітаптан өз 
нанымдарын және ілімдерді алуға мәлімделген деп болжауға, меніңше, 
дегенмен керемет, бірақ шынайы бірі факт, шындық мәсіхші болуға үміткер 
барлық дерлік шіркеулер жиі емес інжіл сүйенеді деп екенін және өз наным 
пұтқа дәстүрлері! 

Бұл көбінесе олардың жайландырады дәстүрі, мәдениеті, және / немесе 
қоғамның қарсы жүріп дерлік ешқайсысы Киелі кітаптағы шындықтарды 
толық үйретеді. 

Сіз шынымен шынайы христиан шіркеуі анықтауға болады? 

Жалған шіркеулер жоюға көмектесу үшін бар жеңіл дәлелдер ма? Егер осы 
дәлелдер, белгілер, және тұспалдар табу үшін сіздің ақыл мен жүрегін ашады 
дайын болса, жауап анықталды болады және ол шынайы мәсіхші шіркеуі 
бүгін және неге біз құлшынысын болуы керек, онда білу аса маңызды болып 
табылады сіз неге түсінуге болады Құдайдың жоспарында осы нүктесінде 
әрекет. 

Киелі кітап неге үйрететінін ашыңыз және өзіңіз үшін білуге. Құдайдың 
шынайы шіркеуі өз саяхат қош келдіңіз. 

Иса шіркеуі жалғасатынын Оқытатын 

Иса Өзінің шіркеу осы жасқа соңына дейін жалғасады келеді деп үйреткен: 

... Менің шіркеу салуға болады, ал Гадестің қақпасы оған қарсы аспауы 
тиіс. (Егер өзгеше көрсетілмесе, бүкіл Матай 16:18, Жаңа Патша Джеймс 
нұсқасы) 



... Менің шіркеу салуға болады, ал netherworld врата оған қарсы аспауы 
тиіс. (Матай 16:18, Жаңа американдық Киелі кітапта, католик 
епископтары АҚШ Конференциясы шығаруым)  

«Барлық билік 20 Мен бәрін де ұстануға үйретіңдер, сондықтан. Көктегі 
және жердегі маған берілген және барлық халықтар Менің шәкірттерім 
етіп, Құдай Әкенің, рухани Ұлының және Киелі Рухының атымен 
шомылдыру рәсімінен өткізіңдер болды сендерге өсиет еткендерімнің 
және Тм, мен тіпті жасы соңына дейін, әрқашан сендермен біргемін 
«. (Матай 28: 18- 20) 
 

Бірде өлім (Аид / netherworld), не уақыты (осы жастағы соңы) шынайы 
христиан шіркеуі қарсы басым күшке ие болады. Исаның тәлімі бүкіл шіркеу 
жасқа бүкіл шынайы қауымды құрайтын топ (немесе бірнеше топтар) бар 
болуы тиіс екенін дәлелдейді. Әкесі бүкіл әлем бойынша (Жохан 6:44) деп 
атар едім адамдарымызға: Бұл шіркеу Иса (19-20 Матай 28) бұйырған бұл 
барлық үйретеді еді. 
 

Сондай-ақ Иса алдын ала, шынайы христиан шіркеуінің тарихында туралы 
үйретті. Ол 2-ші жылы шіркеулер мен Аян кітабында 3-ші тарауларынберді 
хабарларда осы жасады. 
 

Киелі кітапта, діни жазбалар, және зайырлы тарихы ерте Апостолдық және 
адал кейінгі апостолдық шіркеу іліміне көрсете алады болса, сол шынайы 
шіркеу үшін жалғыз кандидат, шіркеу жасы бүкіл, сол ілімдері мен 
тәжірибесін сақтап кім (CF болар еді . Яһуда 3). 
 

Шіркеу жасы аяқталған жоқ, өйткені Иса әлі қайтарылған жоқ ретінде, 
шынайы шіркеу болуы керек. Бірақ қайда? 
 

Көптеген жолдан тайған болды болғанына қарамастан, Мәсіхтің шынайы 
шіркеу үшін шын мәнінде тек екі мүмкіндіктері 21 ғасырда бар: ол жоғары 
Грек-рим, бір немесе одан да көп шіркеулер тобын әсер немесе ол бір шіркеу 
немесе топ болып табылады басқа бір, әлдеқайда шын мәнінде апостолдық 
және інжіл, көзі (бұр Аян 2, 3, және 17) шіркеулер. 
 

Киелі кітапқа сенеміз арамызда кім үшін, ешқандай басқа нұсқалары 
бар. Шынайы шіркеу үшін жалғыз кандидат (лар) ерте апостолдық шіркеу, 
шын мәнінде, сол сияқты бүгін де сол ілімдері мен тәжірибесін бар бір 
немесе бірнеше топтар болар еді. 



 

Киелі кітапта Бәрін растау үшін сабақ 
 

Көптеген мұқият олар қатыса қандай шіркеу деп санамаймын. Көптеген 
барлық конфессия сол жерде әкелуі экуменического және конфессияаралық 
қаптай талаптарын санаймыз. Бірақ Иса кең көзқарас ( «жеңіл жолы») 
жойылуға жолы болды және тек бірнеше сұраушылар осы жаста (: 13-14, 
кигізіп Матай 7) түзу және тар жол тауып келеді деп үйреткен. 
 

Егер сіз шіркеу шынайы мәсіхші бірі болып табылады ма немесе жоқ 
дәлелдеуге өз қамы болуы қажет? 
 

Көптеген адамдар олардың отбасы немесе жергілікті мәдениет қабылдайды 
кез келген үстем дін қабылдаймыз. Кейбір, алайда, олардың өмірінде 
өзгерістер енгізуге болады. Кейбір өзгерістер, эмоцияны негізделген ыңғайлы 
болу үшін кейбір және доктрина бойынша кейбір жатыр.Кейбіреулер ең 
ыңғайлы сезінетін шіркеу таңдау. Басқа оның жақындығы, жастар және / 
немесе басқа да әлеуметтік бағдарламаларды негізделген біреуін таңдау, 
немесе қандай да бір ол мансабын алға алмады, өйткені. 
 

Сіз не істеу керек? 
 

Апостол Пауыл (протестанттық және католик үшін Жаңа өсиет аудармаларын 
қабылданған сәйкес) былай деп жазды: 
 

Бәрін дәлелдеуге; онда жақсы екенін тез басып, ұстап 
тұрыңыз. (Салониқалықтарға 1-хат 5:21, кигізіп) 

 

Бірақ бәрін дәлелдеуге; онда жақсы екенін тез басып, ұстап 
тұрыңыз. (Салониқалықтарға 1-хат 5:21, Дуэ-Киелі Киелі кітап-ДРБ) 

Ал сіз Құдайдың ізгі де ұнамды әрі кемелді еркіне не екенін 
дәлелдеуге мүмкін екенін, бұл дүниеде сәйкес болуға емес, бірақ 
сіздің ақыл жаңарту арқылы қайта өзгерудің. (Римдіктерге 12: 2, 
бергендіктен рухани) 

 

Ал осы дүниенің сәйкес болмауы; бірақ сіз жақсылықты дәлелдеуге, 
және қолайлы, және Құдайдың кемелді еркіне мүмкін екенін, сіздің 
ақыл жаңалығы реформалау. (Римдіктерге 12: 2, ДРБ) 

 



Шынайы мәсіхшілер шіркеуі бүгін, онда сіз дәлелдеді бе? Сіз болуы мүмкін 
деп ойласаңыз, онда сіз шын мәнінде Киелі кітапта қолданатын өлшемдер 
қолданады? 
 

Қашан шіркеуі бастадыңыз? 
 

Шіркеу бүгін қайда жақсырақ идеясын алу үшін, ол бастады, онда көру үшін 
жақсы идея болар еді. Және Киелі Рухты (Жохан 16 жіберуге болады:;: (4 10 1 
Қорынттықтарға 10-11 Елшілердің істері 4, мағынасын өзі): Матай 16:18 жылы 
Иса «осы тасқа» Оның шіркеу салуға болар еді, деді 7; ср Джон 14:26).  Осы 
кезде басталды? 
 

Ол қайта тіріле елу күннен кейін басталды. 
 

Христиан шіркеуі Б. з с күні басталды. Киелі Рух жіберген кезде 31. Құдайдың 
шіркеуі қалай басталды істері кітабындағы екінші тарауда мынадай Ескерту: 
 

Елуінші күн мейрамында толық жеткен соң, олар бір жерде бір келісім 
... 4 барлық болды және олар барлық киелі рухқа кенеліп және Рух 
оларға айтылуды берді, басқа тілдерде сөйлей бастады. (Елшілердің 
істері 2: 1,4) 
 

Бірақ Петір он бірге тұрып, оның дауысын көтеретін және оларға былай 
деді: 

 

«Яһудея ерлер мен Иерусалимде тұратындардың бәрі, бұл сізге белгілі 
болсын, және менің сөздерге құлақ ... 22» Исраилдіктер, мына сөздерді 
естіп: Назареттік Иса, кереметтері сізге Құдай куәландырылған жігіт 
Wonders 24 Құдай; 23 Оған, Құдайдың батыл мақсаттары мен жорамал 
арқылы жеткізіледі, сіз заңсыздар қолымен алды, тіреуішті және өлімге 
қойған - Құдай сендердің араларыңда Оған арқылы жасады, сондай-ақ 
өздерің білетіндей, және белгілері ол ол арқылы өтуі тиіс, бұл мүмкін 
емес еді, өйткені, қайтыс ауырсыну тізе бүкті отырып, қайта тірілтті ... 

«Сондықтан бүкіл Исраил үйі Құдай Иеміз Мәсіх және екеуі де, сіз кімге 
тіреуішті, осы Исаны жасады деп сөзсіз білсін.» 
 

Мұны естігенде Енді, олар: «Біз не істеуіміз керек, ерлер мен 
ағайындары?», Жүрекке кесіп, Петір мен өзге елшілер қалған айтылды  

Сонда Петір оларға былай деді: 



 

«Теріс жолдан қайтып, және сізге әрбір бір күнәлары кешірілу 
үшін Иса Мәсіхтің атынан шомылдыру рәсімінен болсын; және сіз 
Киелі Рухтың сыйға ие 39 Себебі бұл уәде сендерге және сіздің 
балаларға, және кім барлық болып табылады. Біздің Құдайымыз 
Жаратқан Иенің деп атайық сонша, алыстан болып табылады. « 

«. Осы жолмен бүлдiруге ұрпақтан сақталады» Иса оларға куәлік 
шақырған басқа да көптеген сөздер, былай деді: 41 Сонда сөз 
ықыласпен қабылдаған оның кім шомылдыру рәсімінен өтті; ал 
егер бұл күн үш мыңдай адам оларға қосылды. 42 Ал 
олар 47 Құдайды мадақтау және барлық адамдармен ықыласына 
ие ... елшілердің доктринада және қарым-, сыну нан, 
және мінәжаттарыңызда. Ал Жаратқан Ие күнделікті сол 
құтқарылған шіркеуге қосылады. (Елшілердің істері 2:14, 22-24, 
36-42, 47) 
 

Құдай күнделікті шіркеуге қосу болды. Оған сол өкініп, шомылдыру рәсімінен 
болды ескеріңіз. Осылайша, тек осы екеуін де алатын шынайы христиан 
шіркеуі қосылды. Адал елшілердің доктринада жалғастырды екенін 
ескеріңіз. Бұл кілттер шынайы шіркеу мен тек Мәсіхтің шіркеуі болуға талап 
сол арасындағы айырмашылықты түсінуге көмектеседі. 
 

Шіркеуі не? 
 

«Шіркеу» білдіретін «ekklesia,» ретінде транслитерация грек сөзі шыққан деп 
аударылады сөзі Киелі кітапта сондай-ақ шіркеу Мәсіхтің денесін білдіреді 
деп үйретеді «деген дауыстап жинағын».: 
 

Ол, әр нәрсеге Ол превосходящий болуы мүмкін екенін органның 
басшысы, бастауы шіркеу, өлімнен қайта тұңғышы болып 
табылады.(Қолостықтарға 1:18) 
 

Шіркеу Оның органның игілігі үшін ... Мәсіх, (Қолостықтарға 1:24)  

Сондықтан, шынайы шіркеу іздеп біздің, біз Иса мен оның бастапқы 
елшілердің сенім мен ілімдерін жалғастырды адал сенушілердің орган 
іздеген. Шіркеу «рухани үй» (Петірдің 1-хаты 2: 5), және тарих бойы бір 
физикалық ұйымның немесе корпорацияға шектелмейді. 
 

Шынайы мәсіхшілер қандай? 



 

Егер шынайы мәсіхші Исаның қоңырауды қабылдады бірі болып табылады 
дұрыс өкініп, шомылдыру рәсімінен өткен, және шын мәнінде Құдайдың 
киелі рухы (Елшілердің істері 2:38) алынды. Әрине, шынайы мәсіхшілер 
болып табылмайтын көптеген деп мәлімдейді. 
 

Апостол Пауыл мәсіхші Құдайдың Рухы олардың ішінде тұрғын үй және олар 
емес, кім қарағанда өмірдің түрлі түрін әкеледі деп отыр деп жазды деп 
хабарлама, сондай-ақ: 
 

Құдайдың шын мәнінде Рухы сендерге мекендейді Бірақ егер сіз, 
тәннің, бірақ рух емес. Енді кез келген адам Мәсіхтің рухы болмаса, ол 
өзінің емес. 10 Ал Мәсіх сендерге болса, денелерің күнәнің кесірінен 
өлі, бірақ Рух өйткені әділдік өмір болып табылады. 11 Бірақ көтерілген 
Оған Рухының егер Сізге өлі мекендейді Иса өлімнен қайта Мәсіхті 
көтерді Ол сондай-ақ сендерге мекендейді киелі рух арқылы сіздің 
өлім органдарға өмір сыйлайды. 
 

Сондықтан, бауырластар, біз борышкерлер болып табылады - емес 
тәннің үшін, тәннің сәйкес өмір сүруге 13 тәннің сәйкес өмір, егер сіз 
өледі үшін.; бірақ сіз өлімге органның істерін қойып Рухтың, сіз өмір 
сүреді, егер. 14 Құдайдың Киелі Рухының жетелеуімен сонша үшін, осы 
Құдайдың ұлдары. (Римдіктерге 8: 9-14) 
 

Шын мәнінде Құдай Рухының жоқ, кім оның ешқайсысы болып табылады.  

Мәсіхшілер сүйіспеншілік жақсы көреді және көрсету болып табылады, бірақ 
әлем кетейін мүмкін емес: 
 

Құдай Әкеміздің алдында, таза және арамдалмаған дін осы болып 
табылады: олардың қиыншылықта жетім-жесірлердің келуге, және 
әлемнің жылғы дақсыз сақтауға. (Жақып 1:27) 
 

Елші Петір: 
 

Сондықтан, сүйікті, сіз алдын ала біледі бұл, өйткені, сіз сондай-ақ 
зұлым қатесімен алып жатқан, өз тұрақтылығын құлап сақ; 18, бірақ 
Иеміз әрі Құтқарушымыз Иса Мәсіхтің рақымы мен білім өседі. Оған 
қазір де мәңгі мадақтала берсін!. Аумин. (Петірдің 2-хаты 3: 17-18) 
 



Рухани өсу арқылы адамның өмірін өзгерту нақты мәсіхші болу маңызды 
бөлігі болып табылады. Сондай-ақ, шынайы мәсіхшілер (Елшілердің істері 
28:22) шынайы сенім «барлық жерде қарсы айтқан» болды екенін түсінеді, 
оның басшылары, өйткені олардың ілімдері мен білім (Елшілердің істері 4 
басқа да діни «билік» -дан күшін жою жатады болды: 1-21; 6: 9-14), сондай-
ақ жылжымайтын мәсіхшілер өздері қуғын-сүргін (Жохан 15:20) жатады 
болатынын. 
 

Құдай евангелист кеш шіркеуі былай деп жазды: 
 

Ол шынайы мәсіхші болу батылдық та қажет! 
 

Ежелдегі пайғамбарлар Ерліктің адамдар болған. Құдай уәде етілген 
жер енгізу үшін шайқас бастауға Ешуаға кезде, Ол: «күшті бол және 
жақсы ерлік», әмір (Ешуа 1: 6). 
 

Елшілер олар Құдайдың киелі рухы алды, әсіресе кейін, сондай-ақ 
Ерліктің адамдар болған. Олардың үздіксіз қауіп-қатерлер мен қудалау 
жағдайында Інжілді уағыздап үшін оңай болған жоқ. Үлкен қақпасы 
және тар бір енгізу арасындағы - Олар Құдайға мойынсұну адамды 
мойынсұну арасында таңдау болды. Олар: «Біз қатаң осы атынан 
үйрету емес сізді зарядталған, әлі мұнда сендер тәлімдеріңді бүкіл 
Иерусалимге тараттыңдар және сіз біздің мойнымызға бұл кісінің 
қанын артпақсыңдар» (Елшілердің істері 5:28, РСВ), органдары 
айтты.(Өлеңдер 29) «Біз Құдайды адамға емес, бағынуға тиіс»: Петір 
мен өзге елшілер берді жауап сенім мен батылдықты бірі болды.  

Егер сіз бір кездері сіз Өздеріңді қудалағандар үшін бірдей жауап 
беруге болатынын түсінеміз бе? 
 

Еврейлерге 11, әдетте, сеніміміз тарауда ретінде белгілі. Және бұл 
жасайды сенімнің туралы айту. Онда аталған адамдардың бәрі 
сенімдері арқылы өмір сүрген, бірақ бұл көп батылдық 
қажет. (Жақсы Жаңалықтар, қаңтар, 1981) 
 

(Аян 2 & 3 Матай 16:18) шынайы мәсіхші шіркеуі Иса айтқан сияқты, 
Елшілердің істері 2 Елуінші күн мейрамында бері бар. 
 

Дегенмен, жай ғана шынайы христиан шіркеуі табу жеткіліксіз. Сондай-ақ 
жеке шынайы мәсіхші болу үшін қажет: 



 

Бірақ өздеріңді алдап, тек, сөзді жүзеге асырушы емес, тыңдаушы 
болуы. (Жақып 1:22) 
 

Бірақ, бірінші Құдай мен Оның әділдік Патшалығының қамын, және 
бұлардың бәрі сендерге қосылады. (Матай 6:33) 
 

Шынайы мәсіхшілер, Құдай рухы бар тәжірибе махаббат, батыл, әрі Құдай 
патшалығы ұзақ болып табылады. Шынайы мәсіхшілер шіркеуі деп және 
бастапқы сенімі (Иуда 3) басқа да аспектілерін үйрету жалғастыруда. 
 

2. Шынайы шіркеуі анықтау Белгілері 
 

Енді біз шынайы шіркеу жалғастыру, сондай-ақ бастапқы сенім сақтауға тиіс 
екенін көрдік деп, біз қазір кейбір нақты белгілері, кілттер, және шынайы 
шіркеу анықтауға көмектесу ілімдер қарастырамыз. 
 

Ақиқат- Құдай Сөзі қасиетті 
 

Иса шынайы мәсіхшілерді бағыштауға белгісі олар шындықтың қасиетті 
болды деді: 
 

Олар Мен дүниелік емеспін, сол сияқты әлемнің емес. 17 Сіздің 
шындық оларды бағыштап. Сіз әлеміне Мені жіберген 
болсақ Сенің сөзің,олар сондай-ақ шындықтың қасиетті болуы мүмкін 
екенін, сондай-ақ, 19-I. Әлеміне жіберген Және олардың боже Мен Өзім 
қасиеттішындық. 18. (Жохан 17: 16-19) 

 

Қолдан көптеген шынайы христиан шіркеуі ажырата нақты негізгі шіркеу шын 
мәнінде Құдайдың сөзі болып табылады жасаған қалай. Мәсіхті деуі кім Ең 
Құдайдың сөзіне қайшы болып табылады пұтқа табынушы және басқа да 
көздерден, кейбір немесе олардың доктринаның көп алуға шіркеулер бөлігі 
болып табылады. Жалған кішіпейіл адам-ойлап діндер шынайы рухани 
құндылығы (Қолостықтарға 2:23) емес. 
 

Кейбір тиісті шіркеу анықтау үшін олардың эмоциялар сене қалайды, ал, 
Құдай сөзі әр түрлі стандарт-Құдай белгілейді: 
 



Жүрегіңмен Құдай Иеге сенім арт және өз түсіністік туралы емес 
сүйеп; Барлық жолдарыңда 6 мойындаулары, ол сіздің жолдарын 
жібереді 7 өз көзімен дана болуы емес.; Ием қорқыңдар және 
зұлымдық ұшып. (Нақыл сөздер 3: 5-7) 
 

Мақтан жүрек араздықты қоздырса, Бірақ Иеміздің сенеді ол өркендей 
болады табылады, ол. 26 өз жүрегінде сенім Ол ақымақ болып, Ал 
ақылмен серуендер жеткізіледі. (Нақыл сөздер 28: 25-26) 
 

Ол адамдар рухани толық жасауға болады Құдайдың сөзі (: 16-17 Тімотеге 2-
хат 3) шындық. 
 

Сондай-ақ, мынадай Ескерту: 
 

Жаратқан Иенің сөзі құқығы болып табылады және оның бүкіл жұмысы 
шындық жүзеге асырылады. (Жыры 33: 4) 
 

«Мен, Құдаймын, махаббат әділеттілік үшін ... Мен шындықта өз 
жұмысын бағыттайды, Ал олармен жасасқан мәңгілік өсиет жасауға 
болады (Ишая 61: 8). 
 

Құдайдың жұмысы ақиқат жасалады, және Иса Мәсіхтің қол астында екенін 
жұмысты жетекші шіркеу шындыққа мұны тиіс. 
 

Құдай министрлер «ақиқат сөз» (бұр Қорынттықтарға 2-хат 6: 4-7), мақтау 
жатыр емес, бұл жазба қақтығыс (бұр Марқа 7 ерлер дәстүрлерін өткізу үшін: 
6-8; Матай 15: 3-9 ). Адал христиан шіркеуі доктринасын дәстүрлері жоғарыда 
Құдай сөзін қояды. 
 

Петір мен өзге елшілер сияқты адал христиан шіркеуінің басшылары оны 
үкіметтік немесе діни билік (: 27-32 істері 5) қадірсіз болса да шындықты 
уағыздау үшін дайын болуы тиіс. 
 

Шіркеуінің Киелі кітаптағы атауы қандай? 
 

Шынайы мәсіхшілер шіркеуінің А кілті атауы болып табылады. 
 

Басым інжіл Жаңа Өсиетте шынайы шіркеуінің атауы әдетте «Құдай шіркеуі» 
деп аударылады (Елшілердің істері 20:28; Қорынттықтарға 1-хат 1: 2; 10:32; 



11: 16,22; 15: 9; Қорынттықтарға 2-хат 1 : 1; Ғалаттықтарға 1:13; 1 
Салониқалықтарға 2:14; Салониқалықтарға 2-хат 1: 4; 1 Тімотеге 3: 5,15). 
Кейбір «католик шіркеуі» бастапқы атауы екенін ұсынды, бірақ ол термин 
«католик шіркеуі» қолданылған деп саналады алғаш рет Рим сілтеме жоқ деп 
көрсетілуі тиіс. Ол Ізмір Құдай шіркеуінің Антиохии Игнатия арқылы хатта 
қолданылды. (Smyrnaeans үшін Ignatius у хат, с 120): Ол 
арнайы «Азиядағы Ізмір тұр шіркеуі, Құдай шіркеуінің ... үшін» оны 
сөз сөйледі. Құдайдың Үздіксіз шіркеуі (CCOG) сияқты топтар Ізмірдегі 
Құдайдың Шіркеуінің ұрпақтары болып табылады. Ал грек-рим шіркеулер 
қарағанда, біз оның ерте басшылары екенін Құтқарылу мейрамының, діни 
демалыс күні, мыңжылдық, құдайлардың, т.б. байланысты сол ілімдері үшін 
басып тұрыңыз. 
 

Христиан тарихында бойы шынайы Шіркеу әдетте «Құдайдың шіркеуі» 
білдіру нұсқасын пайдаланды (немесе «Мәсіхтің шіркеулер,» бұр 
Римдіктерге 16:16), бірақ жиі онымен басқа сөзбен (бұр Қорынттықтарға 1-
хат 1: 2; 1 Тімотеге 3:15). Бірақ Құдайдың Рухы емес, аты, шынайы 
критерийлері (: 5 Петірдің 1-хаты 2) болып табылады. 
 

Сондықтан, тек оң атауын бар міндетті дәлелі болып табылады. Дегенмен оң 
атауын бар емес, құқығынан айыру фактор болуы бейім еді: 
 

Мен сіздің істеріңді білемін. Қараңыз, мен сендерге бұрын есік ашып 
қойдым, ешкім де оны жаба алмайды; Егер сіз сәл күш бар, Менің сөз 
сақтап, және Менің аты жоққа жоқ, 9 Шынында да менің ойымша, олар 
яһуди емес, бар, бірақ өтірік айта кім Шайтанның мәжілісханада сол, 
құрайды -. Шынында да, мен олардың келіп жасайды және Егер аяқ 
бұрын ғибадат, мен сені жақсы көретін бар екенін білу үшін. (Аян 3: 8-9) 
 

Исаның рухани «яһудилердің құрады, шынайы мәсіхші шіркеу Оның есімін 
жоққа шығармайды деп мәлімдеді, сәл күш бар, және Мәсіх сөз 
сақтайды. Бірақ Иса адал болуға дейтіндердің кейбір болуы мүмкін емес еді, 
бұл сондай-ақ түсінікті болды екенін байқайсыз. 
 
атауы «Құдайдың Үздіксіз шіркеуі»? 
 



Әлемдегі шіркеулер Кейбір шіркеуі үшін інжіл атауы туралы шындықты 
доктринальных нүктесін анықтады. Кейбір осы атауын кем дегенде бөлігін 
қабылданған, және өздерін қоңырау «Құдайдың шіркеуі».  

 
Алайда, бұл атау мағынасы жеткізуге көзделіп отыр, бұл іске асыруға 
маңызды. Және бұл әлемнің түрлі «Құдай Шіркеулер», олардың Құдайды 
Билеуші ретінде тану емес, Оған немесе Оның сөзінің толық мәні болып 
табылмайтын, Оған мойынсұну емес, содан кейін осы booklet- басқа ірі 
дәлелдемелер көптеген жоқ, егер , тіпті қою игерілген атауын бар, дегенмен, 
олар Құдайдың шынайы шіркеуінің бөлігі болып табылмайды.  

 
Бұл, мысалы, адам «шайтанның мәжілісханасы» (Аян 3:10) бөлігі болып 
табылатын өтірікшілер, сондай-ақ «әділдіктің қызметшілері» 
(Қорынттықтарға 2-хат өздерін түрлендіру үшін пайда жалған министрлерінің 
туралы осы шақырады Киелі кітапта ескертулері сәйкес келеді 11: 14-15). 
 
Дүниелік ұйымдардың бірқатар шынайы шіркеуінің атауы үміткер, өйткені 
айтып жатқанын - жай мәсіхшілер Иса Мәсіхтің дұрыс (Матай 7: 21-23) атына 
шағымын қаладық «уағыздайтын» миллиондаған ретінде қашан ниет бұл қол 
жетімді емес болды «. Құдайдың шіркеуі» Бұл жер бетіндегі Құдайдың 
бизнес жүргізу мақсатында, біз, жай, сондай-ақ оны енгізу алмады, 
Құдайдың шынайы шіркеуінің осы кезеңін белгілеуге, сондай-ақ басында 
(Елшілердің істері 2) шіркеуінің біздің қосылымды көрсетіп, біз термин 
таңдады «Құдай Үздіксіз шіркеуі». 
 
Өзін шын жүректен күресуге және Сенім 

 
Өте маңызды белгісі шынайы мәсіхші шіркеу елшілер жеткізілді бастапқы 
сенім бар. 
 
Елші Яһуда табылған және ол бұл туралы істеу адал мәсіхшілердің айтты 
қандай мәселені атап 

 
Мен біздің ортақ құтқарылу қатысты сізге жазу өте еңбекқор болатын, 
ал сүйікті, менің ойымша, бұл қажетті әулиелер жеткізілген барлық бір 
рет болды сенімдері үшін шын жүректен күресуге сізді айтқан сізге 
жазу табылды. Белгілі бір ерлер үшін 4 елеусіз жылы ұмтылды қойды , 



кім көптен бері lewdness біздің Құдайдың рақымын қосу және тек 
Иеміз Құдайды және Иеміз Иса Мәсіх жоққа шығара арсыз адамдар, 
осы сотталғандардың марапатталды. (Яһуда 3-4) 

 
Яһуда екі топқа туралы әңгімелеп берді. Әулиелер жеткізілген барлық бір рет 
болды түпнұсқа сенімі үшін күресуге кім, және орынсыз оны өзгертуге 
тырысты кім. Шынайы мәсіхшілер шіркеуі жеткізіледі сенім бар. Жалғастыру-
әлі 21-ші ғасырда Мәсіхті білдіреді кім ең шын мәнінде бастапқы мәсіхшілер 
шын мәнінде иман келтіріп, (сондай-ақ, біздің ақысыз буклетті, Құдайдың 
Шіркеуінің Үздіксіз тарихы қараңыз)тәжірибеге білмеймін, болып сеніміміз. 
 
Бұл Құдайдың сүйіспеншілігін сақтай отырып, қасиетті сенім, мен 
мейірімділігінің қарап: 

 
Бірақ сіз, сүйікті, 21 мәңгілік өмірге былай Иеміз Иса Мәсіхтің 
мейірімділігін іздейді, Құдайдың өздеріңе деген 
сүйіспеншілігін сақтай, киелі рухпен дұға айтып, ең қасиетті 
сенімдеріңді негізінде өздеріңді рухани нығайтыңдар. (Яһуда 20-21) 

 
Киелі кітапта шынайы министрлері сөз уағыздауға және төтеп, өзгерту мүмкін 
емес, шынайы інжіл ілімдер үшін екенін көрсетеді: 

 
Құдай сөзін уағызда! Маусымда және маусымының тыс дайын 
болыңыз. . Олар дыбыс доктринаны төтеп емес кезде рет 3 келеді, бірақ 
олар құлақтарын қышуды себебі өз қалауларын сәйкес, өздері 
оқытушылар үшін үйесің барлық longsuffering және педагогикалық, 
шақырамын, сөгіс сендіру; 4 және олар шындыққа құлақтарын 
айналады, және мысалдарымен үшін шетке қосулы болуы. 5 Бірақ сіз 
барлық нәрсенің сергек болуға, қиын жағдайларды бастан кешіп, 
евангелист жұмысын істеуге, қызметімізді адал атқару. (Тімотеге 2-хат 
4: 2-5) 

 
1-3: христиан шіркеуі іргелі ілімдер Кейбір Еврейлерге 6 табылды. Қол қою 
осы өкінудің, соның ішінде ілімдер, шомылдыру рәсімінен өту, жетілдіру 
бағытында жүріп, Өлгендердің қайта тірілуі және мәңгілік үкімім олар 
қазір Құдайға Үздіксіз шіркеуі оқытылады жүзінде елшілер мен Ертедегі 
мәсіхшілер оқытты. 



 
Иса Шіркеуінің Филадельфия бөлігіне туралы үйреткен нәрсе Ескерту:  

 
... ... Филадельфиядағы шіркеуін ... 8 ... сіз сәл күш болуы, мен тез арада 
келемін, 11 Міне ... айтқандарымды сақтап, және Менің аты 
жоққажоқ! Бірде-бір сіздің тәж кетуі мүмкін екенін, өзіңде бар рухани 
игіліктерді ұстап тұрыңыз. (Аян 3: 7,8,11) 

 
Иса бір өздері Құдай сөзі бірдей адалдығын қажеті жоқ басқалар алданып 
мүмкіндік береді Киелі кітаптағы шындықты ұстанып, керек емес деп 
үйретеді. Құдайдың шынайы шіркеуі шынайы сенімі қарсы шыға шіркеу 
кеңестер қабылдайды, сондай-ақ, өйткені ерлер жұмысын ұнжырғасы 
мүмкін емес, Киелі кітаптағы шындықты тез өтеді. 21 ғасырда, ол (кейбір 
бөлшектерін 4-тармағын қараңыз) үздік осы жасайды шынайы христиан 
шіркеуінің Филадельфия бөлігін тамтығы болып табылады. 

 
Елші Жохан бір нәрсе Ескерту: 

 
Біз қарап отырмыз өз көзімізбен көрдік, біз естіген басында, болды, 
қолымызбен өмір сөзіне қатысты, өңделеді, ол Яғни - 2 өмір көрініс 
тапты, және біз көрген, және куәлік, сондай-ақ сізге Әкесімен бірге 
болды және бізге көрінді деп, мәңгілік өмірге мәлімдей - 3 деп, біз 
көрген, біз, сіз, сондай-ақ бізбен бірге қарым болуы мүмкін екенін, 
сендерге мәлімдей естідім, ол; және шын мәнінде біздің 
Fellowshipқуаныштарың мейлінше толық болуы мүмкін. Әкенің және 
Оның Ұлы Иса Мәсіх бар 4 Ал біз сізге жазамын осы 
нәрселер. (Жоханның 1-хаты 1: 1-4) 

 
Джон ол басынан бастап білген үйреткен деді екенін ескеріңіз. Шындық 
өзгерту болған жоқ. 
 
Елші Жохан Исаның доктринасында, жалғастыру үшін, сақтауға үйрету: 

 
Кімде-кім қылмысты және Мәсіхтің доктринасында сақтауға емес, 
Құдайды жоқ. Мәсіхтің доктринасында ұстанады Ол әке мен Сын сол 
бар. (2 Жохан 9) 

 



Бір Киелі кітап қайшы ілімдер оны өзгерту мүмкін емес, бұл арқылы 
доктринада ұстанады. 
 
Елші Жохан, сондай-ақ адал да адал болуға жұмғандарды арасындағы 
айырмашылық туралы хабарлады: 

 
Кішкентай балалар, бұл өткен сағат; . Егер біз бұл өткен сағат екенін 
білеміз, ол арқылы, тіпті қазір Мәсіхке қарсы шығушылар көптеп келді, 
Антихрист келе жатыр деп естідім ретінде 19 Олар бізден шығып, бірақ 
олар бізге емес еді; олар бізге болса, олар бізбен бірге жалғастырды 
еді үшін; бірақ олар олардың ешқайсысы бізге екенін, олар манифест 
жасалуы мүмкін деген шықты. (Жоханның 1-хаты 2: 18-19) 

 
Елші Жохан адал болған кім оның ілімін мен тәжірибені ерген еді, бірақ 
Мәсіхке қарсы шығушылар болды сол сол тәжірибелерді жалғастыру емес 
еді деп жазған екенін ескеріңіз. 
 
Грек-римдіктер жоғалып кеткен бастапқы христиан көптеген тәжірибелер 
бар, ал, бәлкім, ол елші Жохан тәжірибесін және ілімдерінен алғашқы 
құжатталған өзгерістер бір Құтқарылу мейрамы күні мен сақтай отырып істеу 
бар осы жерде үзіліп тиіс . Бұл ерте 2-ші ғасырдың енгізген түрлі грек-рим 
шіркеулер бұл өзгеріс болды және ол даулы (Евсевий «шіркеуі тарихы, кітап 
V, тараулар 23-24) туғызды. 
 

(14-ші бас тартқан кім негізгі бөлігі жексенбі ауысады) Олар Исаға, елші Жохан 
сияқты нисан 14 мың Құтқарылу мейрамын өткізу үшін бас тартты,және әр 
түрлі басқа да адал шіркеу басшылары тарихи жасады. Басында 2-

ші ғасырдың Ізмір Құдайы епископ Поликарпа шіркеуі «көптеген» «жалған 
ілімді» болды және ол бос әурешілік / түкке 
тұрғысыз (філіпіліктерге Поликарпа Жолдауын)-ақ олардың сенімі аталады 
деген қорытындыға келді. 
 
Басында 3-ші ғасырдың Антиохия Құдайы епископ Серапионовы қандай 
шіркеуі ұласты грек-римдіктердің көптеген «өтірік конфедерациясының» 
(Caricus және Ponticus үшін Серапионовы ның Жолдауы) деп аталады. 
 
Грек-рим шіркеулер өз ретінде Поликарп және Серапионовы 
екеуі талап (және Серапионовы шамасы опасыздық грек-рим басшылары 



Антиохия үлгерді болатын) қарамастан, шындық, олар (және олар адал 
шіркеулік байланысты сол) Құдайдың Шіркеуінің өтті, бұл емес, грек-рим 
ілімдер. 
 
Опасыз шіркеулер басқа да көптеген өзгерістер болды, дегенмен, ғалымдар, 
әдетте, Елші Жохан 14 мың Құтқарылу мейрамын екеніне келісесіз.Сондықтан, 
бұл бір ілім оңай елші Жохан және онымен бірге сол практикасын 
жалғастыру алмады кім Жазбалардың құлақ асқандарды, айтып тәсілі болып 
табылады. Пұтқа табынушы императоры Константин кейінірек мәселені 
мәжбүр кезде жексенбі өзгертілген Құтқарылу мейрамы күні жалпыға 
декреттелген болды. Константин нақты христиан емес еді. Ол кез-келген 
Жалған христиан дінінің шомылдыру рәсімінен жоқ болатын болса да, ол 
өзіне жоспарлау епископ болып жарияланды және Константин ол ауыр күн 
құдайы түріне жерленген қайтыс болғанда 325 б.э.д. Никее кеңесінде 
пішімделуді Жексенбі Құтқарылу мейрамы мәселені мәжбүр . Інжіл 
тәжірибеде адал болып қалу үшін келді, кім онымен немесе оның Кеңесінің 
жарлығымен құлақ аспады. Ол сондай-ақ Никее кейін өлтірілді көп болды. 

 
Тарих бойы бар үшін мәлімделген, бірақ олай жасады басқа негізгі бірі, ал екі 
негізгі топтары, бастапқы сенім бірі болды. 

 
Қандай «Апостолдық сабақтастығы» ше?  3-ші ғасырдың басында Таяу, содан 
кейін Роман-қолдау Тертуллиан екі топқа (Smyrnaeans және Римдіктерге) 
және былай деп жазды елшілерге байланыстарды жұмғандарды (Тертуллиан 
берушінің Liber де praescriptione haereticorum. 32-тарау), бірақ олардың біреуі 
ғана болды және қалды адал және басқа да емес еді. Бір топ Римнен 
сабақтастығын мәлімделген, Ізмір бастап (Thraseas үшін Поликарпа үшін елші 
Жохан, т.б. арқылы) оны мәлімделген онда басқа. 

 
Қаншалықты Апостолдық сабақтастық жүріп, ол шынайы шіркеуі 
кардиналдар колледж бар туралы Киелі кітапта ешқандай нұсқаулық де 
понтифика Maximus бар екенін жүзеге асыруға маңызды болуы мүмкін. Осы 
екі пұтқа табынушылықтың қалдықтары болып табылады.Кардиналдар 
колледжінің ресми 11-ші ғасырға дейін қалыптастыру емес, 
ал Католик Энциклопедиясына сәйкес, атағы понтифика Maximus,соңында 4-

ші ғасырға дейін рим епископ қабылдаған жоқ. Рим қазір оның жоғарғы 
көшбасшы таңдау үшін қандай ғана бастапқы сенімнің бөлігі болған жоқ.  



 
Және: (6 Тімотеге 1 2 Қорынттықтарға 2-хат 1:21; Тімотеге 1-хат 4:14; 5:22) 
Киелі кітапта Құдай жоғарғы адам көшбасшы арқылы жұмыс істемейді бейім 
екендігін көрсетеді, бұл көшбасшы маймен майланған болатын бірі болып 
табылады, ал кім екенін көшбасшылығын көрсете жемістер (Тімотеге 1-хат 3: 
15-20 1-7 Матай 7) көрсетеді. Мүмкін, бұл ол бастапқы елшілерден тікелей 
сабақтастығын болды ерте мезгілді жазбалар арқылы дәлелдеуге болады 
Құдайдың жалғыз шынайы шіркеуі екенін атап өткен жөн. Тіпті Иероним Елші 
Жохан Ізмір қаласының Поликарпа (Иеронимнің De Viris Illustribus. 17-
тарау) парыз екенін атап өтті. Грек-Римдіктерге Петр мен Linus және Климент 
туралы өз қайшы есептері туралы өз талаптарын кешігіп «аңыздар» сүйенеді 
бейім, плюс ілімдерді өзгерді. Апостолдық қатарынан және бастапқы 
христиан шіркеуінің наным-сенімдері туралы көптеген толығырақ біздің тегін 
буклетін, Құдайдың Шіркеуінің Үздіксіз тарихы енгізілген. 

 
Құдайдың шіркеуі елші Жохан кезден бастап Киелі кітапты білген 

Кристиан қандай көшбасшы Жаңа өсиет соңғы кітабы жазылған кезден 
бастап Киелі кітаптың барлық кітаптар білген? 

Ал, бұл логикалық Елші Жохан болар еді. Ол өліп бастапқы Апостолдар соңғы 
болды деп есептеледі, ол сондай-ақ Аян кітабына (: 9-19 Аян 1) қоса алғанда, 
Киелі кітаптың соңғы бірнеше кітаптар, жазбаша бар деп сеніп отыр ғана 
емес. 

Бастапқы елшілер әлі тірі болған кезде олар мәсіхшілер жеке және жазбаша 
білу керектігін ақпаратты қамтамасыз етуі мүмкін. Бірақ ниет (бұр Ишая 8:16) 
Киелі кітапта мәсіхшілердің рухани толық болуы үшін жеткілікті безуі еді 
екенін байқайсыз: 

Киелі жазбалардың бәрі Құдай шабыт берген, және доктрина үшін, 
сөгіс үшін, түзету үшін, Құдайдың адамы барша игі іске дайындалып, 
толық болуы мүмкін әділдік, 17 тапсырмасы үшін тиімді 
болып табылады. (Тімотеге 2-хат 3: 16-17) 

Шын мәнінде Жазбаларға өз ілімдерін ертерек мерзім (бұр Ишая 8:16) 
оларды білемін негіздейді христиан шіркеуі па еді? Немесе бұл грек-рим 
шіркеулер жасадық ретінде мәселені талқылау үшін адами-шақырылған 
шіркеу кеңестердің ғасырлар қабылдауға еді? 



Тарихи деректерге және мәселелері 

Елші Жохан (сондай-ақ, Ізмір қаласының Поликарпа ретінде белгілі), оның 
атындағы Поликарпа шәкірті үшін «меңзейді» өтті дейді Harris 
үзінділер түрінде белгілі көне құжат бар. Поликарпа яһуди (оның аты грек 
болып табылады) болған жоқ, және, бәлкім, екінші ғасырда Құдайдың 
шынайы шіркеуінің ең ықпалды басқа ұлттан шыққан болатын. Ол, бәлкім, 
бірнеше ондаған жылдар өткен соң, оның қайтыс болғанға дейін (Иерусалим 
Яһуда, өзінің соңғы еврей епископ / Пастормен жоғалған) 135 заманымызға 
ең ықпалды шынайы мәсіхшілердің көшбасшы болды. 

 

Філіпіліктерге Поликарпа Жолдауын Жаңа өсиет барлық 27 кітаптар (New 
Testament Жазбалардағы Аннотация філіпіліктерге Поликарпажолдауын. 
Apologetics, 2008 жылдың маусым айында Троицк журналы) жазған немесе 
болғанына меңзейді. Оның ағасы Onesimus хатында, Сард туралы Melito 
(Поликарпа мұрагері) тікелей және жанама түрде Құдайдың Үздіксіз 
шіркеуінің біз әлі пайдалануға Ескі өсиет 39 кітаптізімдейді. Ал Мелитон 
тізбесі Роман және Шығыс православ католик шіркеулері, қазір пайдалануға 
аталатын deuterocanonical кітаптар кез келген қамтымайды. 

Онда, негізінен, ерте 2-ші ғасырдың Иерусалимде адал мәсіхшілер Жаңа өсиет 
барлығын немесе бір бөлігін екенін мәлімдейді араб құжат, сондай-ақ 
болып табылады, бірақ Мәсіхтің кем адал Роман-қолдау профессорлар емес 
жасады деп және олар емес сүйенген деп (жаңа көзі,1966 сәйкес христиан 
ерте ғасырлар Pines С. The яһуди мәсіхшілердің) кітаптар -inspired. 

ПАТМОС жылы елші Жохан (Аян 1: 9) кезден бастап Құдайдың шіркеуі Кіші 
Азия (кеш бірінші ғасыр) Ізмір қаласының Поликарпа (екінші ғасыр) дейін 
Кітаптың барлық меңзейді болды. Дегенмен, грек-рим шіркеулер ғасырлар 
бойы кітаптар талқыланды, және жиі олардың жаңа өсиет каноникалық 
адамдарды енгізілген. Ол грек-Римдіктерге, сайып келгенде, дұрыс New 
Testament Canon ойлап алдық деп (Құдай шіркеуінің кейбір қоса алғанда) 
Кіші Азия және Иерусалимде осы консультациялардан кейін ғана болды.  

Шынайы мәсіхшілер шіркеуі оның ерте басынан бүкіл Canon білеміз емес пе?  

Рим арқылы келді реформалау протестанттар, олар бастаған кезде, олар 
бұрын түрлі рим тізімдер сүйенді болды, сондай-ақ, ол 16-шы ғасырғадейін өз 
қағидалары аяқтау жоқ. Сондай-ақ, Рим шіркеуі толық Трент 16-шы ғасырдың 



кеңесінің дейін оның Canon аяқтау қалды. Трент Кеңесте қабылданған сол 
кітаптар сияқты Иероним (олардың шіркеуінің дәрігер)-ақ олардың ерте 
басшылары, шынайы Киелі жазбалардың деп санайды жоқ екенін Ескі өсиет 
кітаптары енгізілді. Бірде Құдайдың шынайы шіркеуі ағымдағы Протестантов 
де біз сол істеу Жазбада оларды қабыл. 

Қосымша ақпарат алу үшін, Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің Киелі кітапта 
пайғамбарлық Жаңалықтар журналы жазбаларының канонизация туралы 
толығырақ түсіндіре 2013 жылы екі құжатталған мақала жариялады.  Бұл 
журналдар әдебиет қойындысы түймесінің астында, www.ccog.org веб-
сайтында табуға болады. 

Шынайы шіркеуі құдайлардың туралы шындықты біледі 

Шынайы мәсіхшілер шіркеуі әрқашан Әке, Ұл және Киелі Рух сеніп 
отыр. Ертедегі мәсіхшілер Киелі кітап үйретеді Әкені (мысалы Жохан 6:27; 
Қолостықтарға 2: 2) түсінікті және Ұлы (мысалы, Жохан 20: 28-29; 
Қолостықтарға 2: 2): мен Киелі Құдайдың тумысынан (9 Қолостықтарға 2) 
болды Рух Әке (мысалы, Матай 10:20) және Ұлының (Філіпіліктерге 1:19) 
шыққан Құдайдың қуаты болды. 

381 б.з., грек-Римдіктерге ресми (Римдіктерге 1:20; Қолостықтарға 2: 9) 
Құдайға әртүрлі көзқарас қабылданған рухтың даралық 
қатысты.Католик Энциклопедиясына сәйкес бұрын рухтың «даралық» сенді 
кейбір грек-Римдіктерге, кем дегенде сол көпшілігі 
«Шығыста,» Дегенмен,тіпті бірнеше ондаған жыл бұрын, яғни де троицу 
қабылданған жоқ еді. Бұл грек-Римдіктерге басым көпшілігі қабылдаған 
деген доктринальных өзгеріс болды. Үштік ілімі, сондай-ақ қудалап 
император Феодосия бастап Император Жарлығына (шын мәнінде, сондай-
ақ Рим империясының сенімі ретінде, содан кейін қайта қаралған грек-рим 
сенім Жарлығымен ДДҰ) арқылы қолданысқа болды. 

Шынайы шіркеуі заңсыздық-Ол қолдайды Құдайдың Заңына емес 
үйретеді 

Ескі өсиет, ол Құдайдың заңдары Оған және адал (: 1-8 Заңды қайталау 6) 
арасындағы белгісі болар еді деп жазылған. Кейбір протестанттық 
басшылары Он өсиет бар алыс жасалды деп үйретеді, ал, осы Иса лауазымы, 
Оның елшілері, не ертедегі мәсіхшілер болған жоқ. 



Исаның га (арамшөптер) жау (: 37-40 Матай 13) арқылы бауырластар 
арасында отырғызылды болады деп ескертті. Иса опасыз «заңсыздықты» 
(Матай 13:41) практикаға келеді деп үйреткен, бірақ кейін (Матай 13:42) 
жойылады. Иса үйреткен тағы бірдеңе Ескерту: 

«Маған дейді әркім» Ием, Ием, «Көк патшалығы енеді, бірақ ол кім 
көктегі Әкемнің еркін орындайтындар емес. 22 Көптеген Ием, Ием, біз 
бар», сол күні маған айтуға болады ?, сенің атыңнан пайғамбарлық 
сенің атыңмен жындарды қуып шығарып, сенің атыңнан көптеген 
кереметтер жасаған жоқ «23 Сонда мен оларға жариялаймыз,» мен сені 
ешқашан білген; Менен ұшып, сіз заңсыздық кім! (Матай 7: 21-23) 

Иса анық көптеген «Ием» деп атайды және тіпті оның атынан кереметтер 
жасадық талап ететінін тәлім, бірақ Ол солай, бірақ кетуге «заңсыздықты» 
тәжірибеге кім айтып еді. Осылайша, дәл пайғамбарлықтар және жын 
қуғынға нечистой күшін, өздері емес, адал топтар кейде оларды ретінде баса 
назар белгілері болып табылады. 

(: 7 2 Салониқалықтарға 2) және адамдар оларды мойынсұнбауға 
(Ефестіктерге 5: 6) «бос сөздермен» алданып тиіс емес екенін елші Пауыл 
«Күнәнің құпиясы» қазірдің өзінде өз заманындағы басталған деп 
хабарлады. Ол Құдайдың заңдарына (олардың айналасында олар себеп) 
көптеген аспектілері келгенде «жұмбақ» Грек-Римдіктерге көрінеді деп. 

Құдайдың шынайы шіркеуі Құдай заңын (: 1-3 Жоханның 1-хаты 5) 
қолдайды. Ол мойынсұнған жағдайда, мол әл-ауқаты мен өнімді толық өмір, 
оның ішінде көп жақсы адамзат, алып келетінін, қозғалыс заңдары осы Құдай 
жиынтығын үйретеді. 

Құдайдың шынайы шіркеуі Құдай заңы алыс емес жасалды, бірақ 
«жоғарылатты» және (Ишая 42:21) «құрметті» жасады және Иса Мәсіхтің (: 
17-48 Матай 5) кеңейді деп жариялайды. 

Құдайдың шынайы шіркеуі Киелі кітап неге үйрететінін үйретеді: 

Сенің сөзің менің аяғы мен менің жолыма жарық шам болып 
табылады. (Забур жырлары 119: 105) 

Сіздің барлық өсиеттері әділдік бар үшін Менің тілі, Сіздің сөздің айтуға 
тиіс. (Забур жырлары 119: 172) 



Шынайы Шіркеу Құдайдың он өсиетін құқық адамзатқа Оның ең үлкен 
сыйларының бірі, Оның өсиеттерін әділдік бар деп үйретеді. Оларды ұстау 
махаббат көрсетеді. (: 5 1 Тімотеге 1) «Енді өсиетін мақсаты сүйіспеншілік». 

Құдайдың заң айналасында дәлелді: грек-рим шіркеулер кейбір 
милитаристік «христиандық» және басқа да заңсыздық доктриналардың 
олардың қабылдау арқылы, олар ескі (3-9 Матай 15) парызшылдар секілді 
еді, деп санаймын талап жатқанда оған қайшы тәжірибесін мен дәстүрлерін 
мақұлдау. 

Жақия (Лұқа 3:14) және Иса (Жохан 18:36) осы жаста милитаристік қатысуына 
қарсы үйретті. Барлық нақты ғалымдар Ертедегі мәсіхшілер кәдімгі соғысқа 
қатыса алмайды болатынын түсінеміз. Антиохии Феофил тіпті күштеп спорт 
көріп мәсіхшілерге қарсы жазды, ал мұндай Сард туралы Melito ретінде 
Құдай көшбасшылардың шіркеуі, оған қарсы 
жазған. Құдайдың Үздіксіз шіркеуі әлі де милитаристік қатысуына қарсы 
үйретеді және осы жаста қасақана зорлық-зомбылық көріп спорт. 

Әскери қатысуы сондай-ақ кеш Рим епископтары мен Санкт Ипполита 3-

ші ғасырында-ақ сотталды Тіпті, ол қайтыс болған ғасыр ішінде, грек-рим 
шіркеулер Осы тұрғыдан өзгерді. Олар кейінірек әзірге діни крест 
жорықтарын соғысушы күресуге кім 1095 жылы Рим Папасы Урбан б.з. ІІ 
жарлықтарының жанындағы «күнә жіберілген» ұсынуға дейін барды. 

Иса: «Құдай Рухы болып табылады, және Оған ғибадат ететіндер киелі 
рухтың басшылығымен және шындыққа сай ғибадат етуі тиіс» (Жохан 4:24), 
деді. Дегенмен, грек-Римдіктерге олар құрметтейді түрлі пұттарға және 
белгішелерді пайдалануды мақұлдамайды. Он өсиет (Мысырдан шығу 20: 4-
6) Сард туралы Melito 2-ші ғасырда жасады, сондай-ақ Елші Жохан (Жоханның 
1-хаты 5:21) деп қарсы ескертті. 

, Ең оның айналасында христиан себебін білдіреді кім: Еврейлерге Кітап 
жетінші күні Шайтан шын (1-9 Еврейлерге 4) тағуға растайды да. 

Апостол Пауыл Шайтанның министрлер өткіңіз «әділдіктің қызметшілері» (: 
14-15 Қорынттықтарға 2-хат 11) өздерін түрлендіру үшін пайда болатынын 
ескертті. 

Шіркеу тарихының, және Киелі кітаптың ішінен, солай кім көптеген алдап 
табыстар екенін көрсетеді. 



Рас шіркеуі қудалап, Бірақ ешқашан қудалаушы болды 

Иса мен Апостол Пауыл (Матай 5:; 10:23; 10-12 Тімотеге 2-хат 3:12) шынайы 
мәсіхшілердің қудаланып болады деп үйретті. Ол грек-рим шіркеулер 
олардың тарихында қудалау тап рас болғанымен, олар сондай-ақ жеке жиі 
Қудалаушыларым болды, яғни, олар шынайы христиан шіркеуінің 
айырмашылығы. 

Тарих бойы Құдайдың шынайы шіркеуінің емес милитаристік (олардың бөлігі 
болып мәлімделген еретиков және жолдан таюшылар болуымүмкін, 
бірақ) физикалық қудалаушыларға ұйымдастырылды ешқашан. 

Ол тудыруы көмектесті, ол: Киелі кітап екенін «Mystery Ұлы Бабыл» шаһид 
әулиелер (4-5 Аян 17) қан мас болды. Киелі кітапта жеті hilled деп үйретеді 
негізделген «Mystery Ұлы Бабыл» Құдай (1-10, 18 1-9,18 бұр Аян 17) 
айыптайды бар әлеуеті альянс әлемнің үкіметтерімен шиеленіскен болатын. 

Себебі Тәни рим және өзге де көшбасшыларымен ымыраға, грек-рим 
шіркеулер ғана емес бүкіл тарихында түрлі экономикалық қудалау жүзеге 
асырылып, олар сондай-ақ шынайы мәсіхшілер мұндай діни демалыс күні 
(Елшілердің істері сақтай ретінде, Иса мен Оның бастапқы ізбасарлары 
болды бірдей тәжірибесін жүргізу үшін өлтірген 13: 13-15; 18: 4; Еврейлерге 
4: 9), Тауратша арам ет болдырмай, және 14 мыңҚұтқарылу мейрамын ұстап. 

Протестанттық «реформаторлар», сондай-ақ адам нәрестелерді шомылдыру 
рәсімінен емес інжіл тәжірибесін қарсы кім қаза болды. 

Грек-Римдіктерге, сондай-ақ Рим ұшын ұсынылған ескере отырып, грек-рим 
дін пұтқа табынушы көйлек қарсылық, пұттарды / белгішелер / крестер 
қабылдаудан бас тарту, інжіл қасиетті күн ұстап, осындай Құдайға туралы 
шындық бастапқы інжіл ілімдер үшін өткізу үшін мәсіхшілерді қудаланып «, 
таинств» емес інжіл қарсылық және Иса Мәсіхтің мыңжылдық билігінің 
оқытудың, Құдайдың Патшалығына тәлім, Бабылды жолғы. 

Ол сондай-ақ грек-Римдіктерге аяқталу уақытын қайтадан осы жасаймыз 
үйрету грек-рим «Жеке пайғамбарлықтар» шын мәнінде бар екенін атап өту 
қызықты болуы мүмкін. 

Құдайдың шынайы шіркеуі ұзақ Құдайдың қызмет істеп тиіс жұмғандарды 
бойынша қудаланады болды. 2-4: Иса Жохан 16 Бұл туралы ескертті. 



Атрибуттар сыртқа бағытталған және Көрініс 

Шіркеуі тарихшылар бастапқы дін (диаконы / ақсақалдар / министрлер / 
presbyters / епископ / бақылаушылар) енді Роман және Шығыс православ, 
католик дін пайдаланатын сияқты бірегей анықтау киім түрін киюге жоқ 
екенін түсінеміз. 

Бастапқы христиандық басшылары қалыпты адамдар сияқты киінген.  Ол өте 
басқаша басқаларға қарағанда киімі емес сияқты: Иса, өзі, Яһуда (43-46 Марк 
14) атап өту керек болды. Бір мәсіхші көшбасшы тиісті (бұр Матай 22: 11-14) 
киінуді күткен еді, ал, ерте басшылары жұртшылық өте басқаша киініп жоқ.  

Грек-рим дінбасылары жиі Mithras киген күн Құдайға діни қызметкерлер 
киім түрін киіңіз. Олар 4-ші ғасырда бұтқа табынушы император Константин 
әсер еткен дейін көйлек бұл түрі (кім Mithras ізбасары болды және тіпті оның 
болжамды айырбастау кейін монеталарында Mithras «суретті салып)  рим 
және Шығыс православ қабылдаған жоқ. 

Қандай протестанттық министрлерінің ше? Ал, кейбір, (Англия шіркеуі) 
англиканцы көптеген сияқты, грек-Римдіктерге сияқты киімге ұқсас түрін 
киюге істеу. 

Және басқалар? Ал, көптеген министрлер киіп, ақ жағалы Киелі кітаптағы 
келген жоқ. Қазіргі заманғы кері ақ жағасы 19-шы ғасырда ойлап тапты 
хабарлады болғанымен, ол күн-діни қызметкерлер, кем дегенде сонау 1000 
BC-ақ олардың кейбіреулері нұсқасын киіп деп мәлімдеді болды 

Құдайдың шіркеулер министрлігі грек-Римдіктерге көптеген сияқты діни 
қызметкерлер жағасын киюге келмейді. 

Қандай шіркеу ғимараттардың ше? 

Ол бірінші арнайы салынған христиан шіркеу ғимараты Мұнда 70 б.э.д. 
қираған еврей ғибадатханадан кірпіш шығып Иерусалимде салынды 
көрінеді оның 4-ші ғасырдың мозаикалық көрінісі болып табылады: 



 
Мф шақырылады Иерусалимнің батыс төбесінде Құдайдың шіркеуі  Zion 

Жоғарыда ғимараты 1-ші ғасырда салынды сенген және уақытта 
мәжілісханаларда ұқсас қарап отыр. Ол қауіпсіздігі (Заңды қайталау 22: 8) 
жағалаулардың болды, бірақ ол крестер, құлпытастарды, немесе виднелись 
құрамында жоқ. 

Иса қайта тірілген соң Crosses кем дегенде 150 жыл бойы грек-Римдіктерге 
қабылдаған алу жоқ. Жиі «крест» және «крест» Жаңа Өсиетте қате 
терминдер іс жүзінде бастапқы грек, тиісінше «, шегелейді 'полюс» және 
білдіреді. 

Виднелись, ескерткіш тұғырларға сияқты фаллическая символы, сондай-ақ 
пұтқа табынушы күн-құдайлар үшін символы болды. Мәсіхші ғимаратында 
осындай таңбаларды қосу Құдай халқына (: 29-32 бұр Заңды қайталау 12) 
орынсыз болар еді. Шын мәнінде Құдайдың шіркеуінің Бұл ғимараттар 
осындай таңбаларды қоймаңыз. 

Бұл сондай-ақ грек-рим шіркеу ғимараттар чудовищами пайдалану шынайы 
болып табылады. Гаргульи алыс шіркеуден зұлым рухтарға қорқытып-үркіту 
үшін дейді. 12-ші жылы ғасырдың, католик әулие Clairvaux Бернар жалған 
тәңірлерге табыну сияқты оларға қарсы шығып сөйлейтін танымал болды, әлі 
(Нотр-католик кафедралды сияқты) көптеген атақты ғимараттар оларға 
горгулий бар. 

Ғибадат тиісті бай орындық орын болуы мүмкін, ал (мысалы, 1 Kings 6), мен 
мұнда айтып өткім келеді, ол ойдан әңгіме бар. «Индиана Джонс» 
фильмдердің бірінде, бірнеше адам Иса міс Құтқарылу мейрамын соңғы рет 



(бұр Лұқа 22:20) кезінде жүзеге ішкен кубогына іздеген. Бір сахна көптеген 
кубоктармен бар кестені көрсетті. Ол сондай-ақ келіп, дұрыс тостаған-ақ, 
фильм сәйкес дұрыс кубок таңдау және онымен кетуге бастап өлімге әкелді 
тырысты адамдардың әр түрлі қаңқалары көрсетті. Қорғасын сипаты, 
Индиана Джонс, бай және қарапайым да, кубоктармен таңдау көргеннен 
кейін, бір пайда қымбат көтеріп бастады. Ол содан кейін Иса ағаш ұстасы 
болды және шәкірттері балықшылар болды «, әсері нәрсе 
мәлімдеді. Индиана Джонс қымбат кесе қойылады, бар Ол қымбат алтын 
тостаған бар екен ешқандай жолы. Болып табылады «Сондықтан. Ол содан 
кейін фильм сәйкес оң кубок болды, және өмір сүрген ең арзан қарап кесе, 
алды. 

Менің нүктесі? 

Индиана Джонс тарихы фантастика болғанымен, нақты өмірде, кейбір 
адамдар ескі және жаңа өсиет екеуінде де ғимараттар тыс пайда тым көп 
көңіл қойып, теледидар презентациялар, көйлек, т.б., Құдай анық Ол сыртқа 
қарай үкім емес екенін етеді адам сияқты келбеті (:;: 21-23, 23: 27-28 Матай 7 
7 Патшалықтар 1-жазба 16) жасаймыз. , Ол әсіресе жақсы динамик 
(Қорынттықтарға 2-хат 10:10) болған жоқ: Апостол Пауыл анық, ол (10-18 
Елшілердің істері 9) Құдай таңдаған болатын, дегенмен, бұл жасады. Еремия 
(Еремия 1: 6): сол Мұса (10-14 Мысырдан шығу 4) шынайы болды. Пауыл 
Мұса, Еремия олардың барлық еңбектерінде үшін жақсы белгілі. 

Мәсіхшілер Қорынттықтарға 2-хат ((Тімотеге 2-хат 2:15) әділ шындық сөзін 
бөлуге шақырды және Құдайдың критерийлері (бұр Тімотеге 2-хат 3:16) 
болып табылады Жазбалардағы критерийлерін (Жохан 5:39), сүйенеді емес, 
тыс келбеті жатыр 10: 7-11), адал шындықты сөйлеп, онда кім анықтау үшін 
тырысып шынайы христиан шіркеуі болып табылады.  

Шынайы шіркеуі Құдай Патшалығы туралы True Евангелие уағыздайтын 

Иса Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды уағыздап келді:  

Өкін сендер, Ізгі есептейміз: ... Иса, Құдай Патшалығы туралы Ізгі 
хабарды уағыздап 15 уақыт орындады, және Құдай патшалығы таяп 
қалды, деп айтып, Ғалилея аймағына келді. (Марқа 1: 14-15, кигізіп) 

Иса ізбасарларына Патшалық туралы Ізгі хабарды сену күтілуде. Ол бұл 
туралы астарлы әңгімелер (мысалы, Матай 13: 3-50; Марқа 4: 2-12; Лұқа 13: 



20-21) сөз сөйледі, көптеген осы жаста Құдай Патшалығы құпияларын түсіну 
дайын емес еді, өйткені (Марқа 4: 11; Матай 13: 10-11). 

Иса ізбасарларына сондай патшалықтың Ізгі хабарды жариялау қатысы бар 
болады деп үйреткен: 

Ал Құдай Патшалығы туралы осы Евангелие барлық ұлттарға куәлік 
ретінде бүкіл дүние уағыздалады, содан кейін осы заманның соңы 
келеді. (Матай 24:14) 

Барыңдар да, барлық халықтардан шәкірттерім етіп, Құдай Әкенің, 
рухани Ұлының және Киелі Рухының атымен шомылдыру рәсімінен 
өткізіңдер, 20 әрі сендерге өсиет еткендерімнің бәрін де ұстануға 
үйретіңдер!; Міне, мен тіпті жасы соңына дейін, әрқашан сіздермен 
біргемін. (Матай 28: 19-20) 

Куә ретінде әлемге Құдай Патшалығы туралы Ізгі хабарды уағыздап, біз 
Патшалық туралы хабарды барлық халықтарға жету үшін бар екенін 
білдіреді. Ал Құдай (Жохан 6:44) атайды, бұл жауап алады, кім үшін, біз, 
содан кейін Иса бұйырғандай, барлық үйрету тырысамыз.  

Қайта тірілгеннен кейін, Иса Құдай Патшалығы туралы шәкірттеріне үйреткен:  

... Ол сондай-ақ қырық күн және Құдай Патшалығына қатысты заттарды 
сөйлеу кезінде олардың көрген жатқан көптеген күнәсіз дәлелдер, 
Оның қайғы-қасіретке кейін өзінің тірі екенін таныстырды. (Елшілердің 
істері 1: 3) 

, Әлі күнге дейін Құдай Үздіксіз шіркеуі сияқты: Елшілер кейінірек Құдай 
Патшалығы (8 мысалы Елшілердің істері 19) алдағы әлемдік үкімет сол 
хабар уағыздады. Патшалық туралы Ізгі хабарды уағыздап өткен қудалауға 
әкелді, сондай-ақ көптеген Жазба (Матай 24 сәйкес алдағы қудалауға 
шақыруға болады: 9-14; Марқа 13: 10-13; бұр Лұқа 21: 12-19; Daniel 11: 28-
35). 

Шынайы және бастапқы Евангелие хабарлама бүгін тәлім алуға бірі болып 
табылады: 

Мен сізге тағы бір емес, басқа Евангелия, 7, Мәсіхтің рақымы, сізді кім 
шақырды Одан көп ұзамай теріс айналды 
деп таңданатын; бірақ бізонда кейбір адамдар сеют сізде және 



Мәсіхтің Ізгі извратить келеді. 8 Бірақ біз немесе көктен түскен періште, 
біз сізге уағыздаған қандай қарағанда Сізге кез келген басқа Ізгі 
хабарды, тіпті егер оны қарғыс атсын!. 9 Кімде-кім, сіз алды қарағанда 
сізге кез келген басқа Евангелие уағыздайтын болса, оны қарғыс 
атсын!, бұрын деді, енді қайтадан айтуға болар. 10 Мен қазір ерлер 
жеткізу, немесе Құдай болады? Немесе Мен кісіні қуанту үшін іздеп 
жүрсіңдер? Мен әлі күнге дейін ер адамдар қуантты егер, мен Мәсіхтің 
жұм болуы мүмкін емес еді.(Ғалаттықтарға 1: 6-10) 

Ол көптеген адамдардың дәстүрлері мен преференциялар айырмашылығы 
ретінде көптеген патшалықтың Евангелия хабарды үйрету емес. Иса жер 
бетінде билік үшін қайтадан келе жатыр (бұр Лұқа 19: 11-12; Матай 6:10; Аян 
5: 9-10; 20: 4-6) пен оның қасиетті сауап әкеледі (Ишая 40 : 10; 62:11).  

Өкінішке орай, оның орнына Иса Патшалық туралы Ізгі хабардың қатысты не 
үйреткенін оқыту, көптеген орнына негізінен (сондай-ақ, біздің ақысыз 
буклетті Құдай Патшалығы туралы ізгі хабарды қараңыз) Исаның адамның 
өз нұсқасы туралы үйрету. Кейбір қате идея екенін халықаралық 
ынтымақтастыққа жәрдемдесу Жер бетіндегі бейбітшілік пен гүлдену туралы 
әкеледі. 

Сонымен қатар, көптеген «Mary'-да жалған евангелия (: 6-9 Ғалаттықтарға 1) 
бір нұсқасына қосу үшін адамдарды айтады. Сондай-ақ, еркін 
кітапша, үздіксіз журналын көру (Мәриям Исаның анасы, мен шіркеу тарихы 
бізге көрсетеді Ертедегі мәсіхшілер үшін бұраңыз да, құрмет тұтады, жоқ 
екенін; Киелі кітап Құдай (актілеріне 26:20 Жоел 2:13) жүгінуге 
үйретеді Құдайдың шіркеуі). 

Шынайы шіркеуі үлкен болуы тиіс болатын? 

Рим католик шіркеуі христиан мәлімделген байланыстарды ірі шіркеу болып 
табылады. Кейде өзі қараңыз Дегенмен «Құдайдың шіркеуі,» Құдайдың 
шынайы шіркеуі екенін оның мөлшері дәлелі болып табылады?  

Немесе шағын тобы және / немесе салыстырмалы түрде аз топтардың жинау 
іс жүзінде шынайы шіркеуі жалғасы болуы мүмкін? 

21 ғасырда, еді Исаның шынайы Шіркеу әлем келемеждеп немесе жоғары 
әлемдегі саяси сахнада қатысатын ірі ойыншы болуы? 

Ал, Иса және Апостолдар шынайы шіркеу шағын болар еді деп үйреткен: 



Ол сендерге Патшалығын беруге әкеңнің жақсы ләззат үшін, кішкене 
отар қорықпайды. (Лұқа 12:32) 

Сондай-ақ Ишая Исраил жайында кричит: «Исраил балалардың саны 
теңіз жағасындағы құм қиыршықтарындай көп болса да, аман 
болады 28 Жаратқан Ие жасайды Себебі Ол жұмысты аяқтау және 
әділдік қысқа, оны кесіп болады. жерге қысқа жұмысы (Римдіктерге 9: 
27-28). 

Десе де, содан кейін осы қазіргі уақытта тамтығы рақымы сайлау 
сәйкес бар. (Римдіктерге 11: 5) 

Иса арнайы ең жойылуды (20:16 13-14 Матай 7) әкеледі кең жол барып еді, 
тек бірнеше осы жаста мәңгілік өмірге жол тауып келеді деп үйреткен.  Ол 
сондай-ақ, көптеген енгізу ұмтылады, бірақ (Лұқа 13:24), оны таба алмай 
келеді деп үйреткен. 

Сенушілердің өте кішкентай орган шынайы және ең адал шіркеу болуы 
мүмкін болса, ол Құдай негізінен шіркеу жасқа кезінде салыстырмалы аз 
арқылы жұмыс істеп тұрғанын мағынасы жоқ? Ең уағыздайтын мәсіхшілер 
шамасы фактіні күмән. 

(Жохан 6:44 6-9 Зәкәрия 4) және (Зәкәрия 4:10) «Шағын заттарды күні 
менсінбей» пайғамбарлық еткендей, көптеген Құдай қалай жұмыс істейді 
ұмытпайды қойды. 

 
Шынайы шіркеу бір қалада бола алатын? 

Мұндай Рим немесе Константинополь бір қаласында қалуға шынайы 
христиан шіркеуінің штаб-пәтері болды ма? Бірнеше миллиондаған 
сондықтан деп ойлаймын, меніңше. 

Алайда елші Пауыл сәйкес, бұл мүмкін емес еді. Ол былай деп жазды не 
айтылғанына назар (бір протестанттық және Кітаптың екі католик аудармалар 
төменде көрсетілген): 

Жоқ жерде жалғасып қаласы бар, бірақ біз бір келіп 
ұмтылады. (Еврейлерге 13:14, бергендіктен рухани) 



Біз бұл жерде тұрақты қала жоқ, үшін: бірақ біз (Еврейлерге 13:14, 
Реймсе Н.Т.) келіп, ол бұл іздейді. 

Мұнда біз үшін ешқандай тұрақты қалалық жоқ, біз болуға әлі бірі 
іздейді. (Еврейлерге 13:14, New Jerusalem Bible, NJB). 

Әлбетте Paul (: 2 Аян 21 «Жаңа Иерусалим») келіп қаланың дейін мәсіхшілер 
үшін тұрақты қалалық болмас еді деп үйретіп жүр. Осылайша, Пауыл Римде 
оның ішінде бірде-бір адам қалалық, сенушілер үшін тұрақты штаб-пәтері 
қала болуы мүмкін үйретуде. 

(Тімотеге 1-хат 4:16; Тімотеге 2-хат 3: 14-16; Ғалаттықтарға 2: 5; 
Қолостықтарға 1: 21-23; Яһуда 3; Елшілердің істері 14: 21-22) Жаңа Өсиетте, 
шынайы доктринаға сәйкес және бауырлас махаббат (filadelphia грек тіліндегі 
түпнұсқада, Еврейлерге 13: 1), географиялық орналасуы, жалғастыру 
көзделіп отыр емес. Құдайдың Үздіксіз шіркеуі бастапқы Апостол ілімдер 
жалғасты және Philadelphian махаббат практикаға ұмтылады болды.  

Иса орналасқан жерін қатысты шіркеудің болашақ көшбасшылығын 
тәлімдерін әрі қарастырайық: 

... Және сіз менің атымнан барлық еркектерге жексұрын болуға тиіс, 
бірақ ол соңында былай ұдайы тиіс екенін, ол сақталады 23 кезде олар 
басқа (Матай 10 қашып құтылады, осы қалада қудалап тиіс:. 22-23, 
ДРБ). 

Сіз әмбебап менің атыма жек көретін болады; бірақ аяғына дейін берік 
тұр, кез келген адам құтқарылады 23 Олар бір қаласында қудалап 
болса, келесі жылы пана.; олар бұл қудалап, егер мен, басқа 
пана. Ақиқат Мен Билеуші ретінде көктен қайтып келмес бұрын сіз 
Исраил қалалардың раунды кетті емес, сендерге айтамын. (Матай 10: 
22-23, NJB) 

Мәсіхшілер табандылықпен және сеніммен жалғастыру болып табылады. Иса 
әлі Палестинадағы болды келіп, кез келген христиандар жоқ, Иса осы 
мәлімдеді, өйткені (Crusades осы қамтамасыз ету көмектесті) осы 
географиялық аймақтағы барлық қалалары арқылы қуып болды.  Демек, Иса 
анық Палестина аймағында болып сол артық қалаларында сілтеме болды.  ( 
«Исраилдің қалаларында» бойынша осы Жақып 1 бір бытырап кетті Исраил 



руларының қамтиды:. 1 ғана емес, әдетте пана мәсіхшілер үшін Израиль 
немесе Палестина деп аталатын ауданда осы) 

Сондықтан, қандай Исаның және елші Пауылдың негізделген тығыз 2000 
жылдарға арналған Апостол мирасқорлық тұрақты қаланы талап шіркеулер 
шынайы мәсіхші шіркеу емес еді, үйретті. Дегенмен, тарих Құдайдың 
шынайы шіркеуінің штаб-пәтері түрлі орындарда Антақиядағы (Елшілердің 
істері 2) мүмкін, Еуропаға Ізмір үшін Ефеске (Елшілердің істері 11:26) (әр түрлі 
қалалар) Иерусалимде бастапқыда бастап ғасырлар бойы өзгергенін 
көрсетсе, өйткені солтүстік Америкада, бұл осындай (қазіргі уақытта 
Калифорния бес қаласында өңірдегі негізделген) 
ҚұдайдыңҮздіксіз шіркеуі ретінде топтық шынайы мәсіхші 
шіркеуі болуы мүмкін белгісі болып табылады. 

Осылайша, «тұрақты қала» осы болмауы, сондай-ақ деп аталатын басқа 
жерде Рим, Антиохия, Иерусалим, Александрия, Константинополь, және көп 
ғасырдағы сабақтастықты талап осы шіркеулердің «Апостоль көреді» жоятын 
«дәлелі болып табылады. 

Мүмкін, бұл сондай-ақ Киелі кітапта жеті-төбелер (: 9, 18 Аян 17) отырған 
«ұлы қала» айыптайды атап өткен жөн. Рим және Константинополь 
Калифорния бес қалалар облысы емес, сондай-ақ «жеті-hilled» қалалар, 
болып саналады. 

Сенбі сақтау Оқытатын және Жалғастыру үшін болды 

Христиан деуі кім ең жексенбі сияқты әрекет болғанымен еш Киелі кітапта 
үйреткен екенін, мәсіхшілер үшін демалыс күні болып табылады.Жексенбі, 
өзі, пұтқа мемлекеттік органдар мен пұтқа табынушы күн құдайы ғибадатпен 
ымыраға арқылы уағыздайтын христиан әлемін кірді.  

Ескі өсиет жетінші күні Демалыс күні Құдай мен Оның халқының (: 13-18 
Мысырдан шығу 31) арасындағы белгісі болды деп үйретеді.  

Бірақ не Жаңа Өсиетте ше? Сондай-ақ, Апостолдар мен адал (Елшілердің 
істері 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18: Жаңа өсиет анық Иса (; 6 13:10 6 Лұқа 4:16, 
21) көрсетеді : 4; Еврейлерге 4: 9-11) ағылшын күнтізбелер Сенбі деп аталады 
жетінші күні сенбі () сақталады. 

Кейбір ғибадат Бұл күні өзгертілді және, мәсіхшілер үшін қалады New 
Testament өзі іс жүзінде (бір протестанттық және төменде көрсетілген екі 



Рим-католик аударылып) неге үйрететінін байқаған жоқ арналған деп айтуға 
болғанымен: 

Құдай халқы үшін демалыс демалыс, содан кейін, бар болып 
қалады; 10, сондай-ақ Құдайдың тынығатын Құдай өзінің бастап сияқты, 
өз жұмыс жүктеледі кіреді ешкімге 11 қалған енгізу үшін барлық күш-
жiгерiн, сондықтан, бізге берсін. бірде-бір Құдайға бағынбайтын 
адамдарды олардың мысалы (: 9-11, New International Version 
Еврейлерге 4) мынадай түседі, сондықтан. 

Әлі күнге дейін демалыс орын енгізу үшін, өйткені Құдай 
халқы, 10 қорғалған жетінші-күндік демалыс Құдай өзінің кейін 
жасады, сіздің жұмыстан кейін демалуға болып табылады, сондықтан, 
бар болуы керек. 11 алға баспасөз Осы орын енгізу үшін, содан кейін, 
бізге берсін демалыс, немесе сізге кейбір сену және жоғалып бас 
тартқан осы мысалды көшіру мүмкін (Еврейлерге 4: 9-11, NJB). 

Сондықтан Құдай халқы үшін sabbatisme бар қалды 10 Ол үшін оның 
демалу үшін дайындаған жеріне кірді екенін, сондай-ақ, сол Ие, Құдай 
өз бастап жасады, оның шығармаларынан демалып 11 АҚШ демалатын 
сол жерге кіруге сондықтан жеделдетуге көрейік.; кез келген адам 
Әйтпесе сенімсіздікпен бірдей мысалы түсіп (Еврейлерге 4: 9-11, Anno 
Domini 1582 түпнұсқасы және True Киелі Жаңаөсиет). 

Тарих империялық билік пен ерлер кеңестері сотталғандардың қарамастан, 
діни демалыс күнін ұстануды бүкіл тарихында сақталып отырғанын 
көрсетеді. Ерте ғғ діни демалыс күнін ұстануды Кіші Азия, Африка, Еуропа 
және Азия үшін Иерусалимдегі бастапқы шіркеуден діни демалыс күнін 
ұстануды спрэд ғасырлар бойы орын алған құжатталған және ешқандай 
кейінірек 1600 астам Батыс жарты шарда келді отыр. 

(: 4 шоу осы діни Демалыс жетінші-күні байланысты Еврейлерге 4) 21-

ші ғасырға дейін сенбі ұстап жалғастырды ғана шіркеу Жаңа өсиет бойынша 
Құдай халқы үшін нағыз шіркеу болуы мүмкін. 

9: бүгін көптеген Киелі осы жайлы неге үйрететінін түсінуге емес екенін бір 
себебі белгілі аудармашылар Еврейлерге 4 табылған грек 
мерзімдіsabbatismos (ςαββατισμóς) қасақана қате болып табылады. Сондай-
ақ, (18-ші ғасырда өзгерген) аударма Дуэйская нұсқасы ретінде белгілі Киелі 
Жаңа өсиет ӨЗГЕРТІЛДІ нұсқасы сияқты протестанттық кигізіп және 



бергендіктен рухани оны mistranslate. Жаңа Өсиетте «қалған» деп 
аударылған (katapausin ретінде транслитерация) әр түрлі грек 
термин бар, ал барлық үш «, қалған» деп сөз mistranslate. Sabbatismos анық 
«Демалыс күні-қалған 'сілтеген және адал ғалымдар барлық екенін 
мойындауымыз болады . Себебі mistranslations туралы, бүгін ең жетінші күні 
діни демалыс күні арнайы Жаңа Өсиетте мәсіхшілер үшін тағуға екенін 
түсінбейді. 

Қасиетті күндері және құтқару Құдайдың жоспары 

Жаратылыс 1:14, Құдай киелі күн / діни мейрамдарға (Құдай Сөзі 
Translation) өшіру белгілеу үшін (күн мен ай сияқты) белгілі бір шамдар 
жасады деп мәлімдейді, әлі Иса оларды ұстап дейтіндердің бірнеше. 

Құдайдың мерекелер мен қасиетті шақырылған барлық Леуіліктер 
кітабының 23-ші тарауында Киелі кітапта келтірілген. Олар жетінші күн, 
Құтқарылу мейрамы, Ашымаған нан, Алғашқы өнім мейрамында, кернейлер 
мерекесі, тазартылған күніне, Шыбық күрке мейрамы, және соңғы ұлы күніне 
күндері болып табылады. Көптеген заманғы оларды қоңырау еді, ал «еврей,» 
факт Иса, шәкірттері, сондай-ақ олардың ерте адал ізбасарлары оларды 
сақтап, 
бұл. Осылайша, олар Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің осы сақталады. Бірінші 
және екінші Исаның алдағы және көмек шоу құтқарылуға Құдайдың жоспары 
қарай Бұл інжіл Киелі күндері нүктесі. 

Көптеген заманғы Ертедегі мәсіхшілер барлық дерлік бұрын-соңды өмір 
сүрген кім сақталады және Құдайдың мәңгілік Патшалығына бөлігі болуы тиіс 
еді деп күтілуде екенін түсінеміз таң болар еді. Мұндай Лион Ирина, 
Александрия оригами, Nyssa туралы Григорий, және Милан Ambrose Тіпті 
ерте грек-рим жақтастары деп доктрина кем дегенде бөліктерін сабақ. 

Осы ілім «жоғалған» деп себебін Part олар 2-ші ғасырда Құтқарылу мейрамын 
өзгерді, әсіресе кейін, грек-римдіктердің аз және аз дұрыс інжіл қасиетті күн 
ұстап еді. Барлық дерлік қасиетті күн (Құтқарылу інжіл күнді ұстап 
жалғастыра батылы еді, кім үшін өлім жазасына жарияланған) православ 
епископ Жохан Златоуста, император Феодосия сотталған, сондай-ақ кеш 4-

ші ғасырдың Лаудікидегі кеңесі жасады болды . Сияқты бұтқа табынушы 
император Константин Өтініш, сондай-ақ қудалау, бұрын бұл ғасырда, «АҚШ-



тың, содан кейін жиіркенішті еврей қаптай ортақ ештеңе жоқ берсін», 
сондай-ақ рөл атқарды. 

Құтқарылу жоспары білімін жоғалғаны үшін тағы бір себебі 5-ші және 6-

шы ғасырларда Origenism соттау болды. Оригами (тіпті оның құтқарылу 
уағдаластықтарға жылы), көптеген кемшіліктерді болды, ал, ол өз ілімінде 
осы жаста сақталған немесе келмейтін зұлымдардың емес сол үшін 
құтқарылу үшін мүмкіндік енгізілген. Чистилище Рим-католик ілімі (Шығыс 
православ және протестанттар чистилище қабыл етпеді, бірақ) Origenism 
сотталды кейде кейін емес інжіл балама ретінде қабылданды, меніңше.  

Дәстүр бойынша, Рим шіркеуі және протестанттық шіркеулер, енді деп 
үйрете беруге тырысқан құтқарылу тек күні болып табылады және барлық 
осы жаста сақталады емес, ағымдағы экуменического және 
конфессияаралық қозғалыстар осы жатқан дегенмен Аид / жаһаннамға 
(мәңгі жанып тұратын болады мүмкін өзгерту). Florovsky Г. (, бірақ белгілі бір 
емес болып табылады: Шығыс православ бұл туралы ескертпелер ұзақ 
болған, және Құдай ақ тағың сот шешімі (11-13 бұр Аян 20) кезінде 
адамзаттың қалған көп үнемдеуге мүмкін деп мәлімдеді соңғы заттар және 
соңғы оқиғалар. C. 1979 Миссионерлік парақшалар # E95h Қасиетті қорғау 
орыс православ шіркеуі. Лос-Анджелес). Айқындылығы православ 
болмауына себеп бөлігі, олар шын мәнінде інжіл қасиетті күн сақтауға емес, 
сондай-ақ олар мәсіхшілер үшін бар екенін шынайы мағынасын түсінеміз, 
бұл. Адамзат үшін Құдайдың қасиетті күндері көмек сурет Құдайдың 
жоспарлары. 

Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің Біз Иса шәкірттеріне, сондай-ақ осындай Сард 
туралы Ізмір мен Melito туралы Поликарпа сақталады Құдай 
көшбасшыларының басқа ұлттан шыққан-ауданы шіркеуі ретінде олардың 
адал ізбасарлары бірдей інжіл қасиетті күн ұстаңыз. 

Інжіл қасиетті күн жүргізу құтқару және рақымы Құдайдың шынайы 
жоспарын шынайы мәсіхшілерді еске салады. Құдайдың Үздіксіз шіркеуі 
қасиетті күн әрбір (Сіз Құдайдың Қасиетті күндері немесе Демонический 
Мерекелер сақтауы тиіс, сондай-ақ, біздің тегін 
кітапшасынқараңыз?) Құтқарылуға Құдайдың жоспарына жылы байлаңыз 
қалай түсінеді 



Киелі кітапта анық Иса Мәсіх Құтқарылу мейрамының тоқтысы біз үшін 
құрбандыққа шалынған және біз Ашымаған нан (: 7-8 Қорынттықтарға 1-хат 
5) осы мейрамда сақтау үшін екенін екенін үйретеді. Біз біздің өміріміздің 
жүзеге (23:28 6-12 ср Матай 16) күнә мен екіжүзділігін қоюға ұмтылу болып 
табылады Ашымаған нан көмек суреттің күндері. 

Және ескі өсиет алғашқы өнім (саны 28:26) күннен, христиан маңызы болды.: 
Тіпті грек-рим шіркеулер Алғашқы өнім мейрамы, сондай-ақ, апта (15-16 
Леуіліктер 23) мейрамы деп аталатын екенін мойындайды Мәсіхшілер болып 
табылатын алғашқы өнім идеясы Жаңа Өсиетте (Жақып 1:18) 
расталады. Ежелгі Исраилде, көктемде аз егін және күзгі егін жинау үлкен 
болды. Дұрыс түсінген Көктем Қасиетті күні Алғашқы өнім мейрамы, Құдай 
ғана (Жохан 6:44; Қорынттықтарға 1-хат 1:26; Римдіктерге 11:15) құтқару үшін 
қазір кейбір шақырып жатыр суретті көмектеседі үлкен егін жинау кейінірек 
келе жатқан (Жохан 7: 37- 38). 

Жалпы алғанда, грек-рим шіркеулер күзінде орын інжіл қасиетті күн 
ұстамаңыз. 15-19: Егер олар оны, олар жақсы кернейлер мерекесі суреттер 
жер бетіндегі Құдайдың алдағы жазалау интервенцияларын және Аян 
кітабының 8 & 9 және 11 жеті керней арқылы Иса Мәсіхтің қайтару екенін 
түсінеді мүмкін. Грек-рим, әдетте, шіркеулер Аян кернейлер сол мәселелер 
(кейбір аллегориялық-ақ осы керней қараңыз) істеу керек екенін келісесіз, 
олар құбырлар інжіл мерекесі сақтауға негіз жоқ. 

Келесі Fall қасиетті күні Кешірім күні болып табылады. Мәсіхшілер осы алыс 
Azazel ешкі жіберу Шайтан үшін міндеттілігіне еді мыңжылдықтың уақыт 
суреттерді көріп, ал: Көне келісімде, осы күні Azazel ешкі шөл далада (1-10 
Леуіліктер 16) жіберілген салтанатты енгізілген тұңғиықтан (: 1-4 Аян 20) мың 
жыл. Бұл ол сол уақыт ішінде азғыру және алдауға мүмкін болмайды дегенді 
білдіреді. 

Шыбық күрке мейрамы адам Шайтанның алдау (: 1-6 Аян 20) жоқ, Құдайдың 
заңдарын сақтауға болады кезде Иса Мәсіхтің Мыңжылдық билігінің кезінде 
орын алады рухани және материалдық молшылықты бейнелейді. Бұл 
Шайтанның (: 9 Аян 12) алданып әлемде қазір не болып жатқанын 
айырмашылығы болып табылады. Шайтанның алдау христиан деуі ең кім 
неге бір бөлігі болып табылады, жалған министрлерінің (Қорынттықтарға 2-
хат 11: 14-15) алданып қалған. 



Інжіл қасиетті күн өткен (Леуіліктер 23: 36B) жиі Өткен Ұлы күні деп шіркеуі 
Құдайдың ортада аталады. Иса оған үйреткен қандай Ескерту: 

Соңғы күні, мереке күні деп ұлы, Иса орнынан тұрып, қатты дауыспен 
айқайлап, кез келген адам шөлдесе, сол Маған келіп, су ішсін «, 
деді. 38 Ол Маған сенеді кім, Киелі жазбалардың оның жүрек шығып, 
деп хабарлады ретінде су өмір өзендер ағатын болады. « (Жохан 7: 37-
38) 

Бұл құтқарылу үшін мүмкіндігі болмады адамға, барлығын шынайы екенін 
мүмкіндігіне ие болады, сондай-ақ барлық дерлік бұл ұсынысты қабыл 
алады деп Өткен Ұлы күніне орындау болып табылады. 

Өмір сүрген бүкіл адамзатты дерлік сақталады! 

Інжіл шындық, өйткені Құдайдың сүйіспеншілігінің, Иса барлық үшін өлуге 
келді, яғни: 

Өйткені Құдай да оған сенетін мәңгілік өмірге тозаққа түспей керек 
екенін, Өзінің жалғыз рухани Ұлын құрбандыққа берді деп әлемді өте 
ұнады. Құдай әлемді жазалау үшін Өзінің рухани Ұлын жібереді, бірақ 
Оның көмегімен әлемді құтқару мүмкін екенін ойлаған емес.(Жохан 3: 
16-17) 

Сондықтан Құдай сүйетін бірнеше туысы немесе әлем үшін өлуге Өзінің 
рухани Ұлын жіберді? 

Жиі Жохан 3:16, дәйексөз протестанттар, әлемді құтқару мүмкін екенін, бірақ 
тарихтағы басым көпшілігі мәңгі азап азап шегеді 
деп үйретедібейім. Құтқарылу жоспары түрі барлық білуші және 
сүйіспеншілік Құдай ойлап еді деп па? Киелі кітапта әркім қазір сақтауға 
болады деген идеяны қолдай ма? Егер жоқ болса, бұл әділ? 

Құдай барлық білу және барлық күшті және махаббат (Жоханның 1-хаты 4: 
8,16) болғандықтан, Құдай ешқашан мәңгілік азапқа өмір сүрген кім ең 
алдын ала еді? 

Жоқ 

Әрине, Құдай шын мәнінде жұмыс істейді жоспары бар даналығы жетеді.  

Римдіктерге 9: 14-15 былай делінген: 



«Ол Мұсаға былай деді үшін біз не содан кейін демекпіз? Құдайдың 
бар Әрине, жоқ па әділетсіздікке! 15,» Мен мейірімділік ие болады кімге 
рақым ие болады, Мен жанашырлық ие болады кімге аямай ие 
болады”. 

Егер бар болса, біз, Құдай осы жаста құтқару үшін ескі өсиет Исраил бөлігін 
таңдады, және бірнеше екенін басқаларды білеміз. Бұл барлық болса, бұл 
қалай махаббат? 

Киелі кітапта көптеген әдейі осы жаста (: 37-40 John 12) соқыр болды деп 
үйретеді. Осы жаста соқыр болды, кім әлі мүмкіндік (;: 16-18 Ишая 42 бұр 
Джон 9:41) бар. Хабарлама, сондай-ақ: 

Мен тағы да осы адамдар арасында керемет жұмыс ... 24 Бұл сондай-ақ, 
рухында қате кім түсінуге келеді, Ал шағым бергендердің доктринаны 
үйренуге болады жасаймыз. (Ишая 29: 14,24) 

Құдай (Римдіктерге 2:11) ешкімнің бет жоқ. «Жер бетіндегі барлық ұшы 
біздің Құдайдың құтқаруын көреді» деп (Ишая 52:10) барлық мүмкіндігі 
болады. 

Онда бір ғана атауы адамдар сақтауға болады, ол арқылы көктегі (Елшілердің 
істері 4:12) астында және осы Иса Мәсіх (Елшілердің істері 4:10) болып 
табылады. Адамзаттың ең Иса туралы шындықты естіген ешқашан, және 
(Лұқа 3: 6) «бүкіл адамзат Құдайдың құтқаруын көреді» болғандықтан, 
барлық құтқарылуға ие болуға мүмкіндігі пайда болады (Ишая 52:10, 56: 1) -
either (бұр Матай 12: 31-32; Лұқа 13: 29 30) осы жасқа келіп немесе жасы. Бұл 
болашақ жасы (уақытта шынайы мәсіхшілер Аян 20 бір алғашқы қайта тірілу 
кезінде көтерілген ретінде: 5-6) екінші қайта тірілгеннен кейін келіп, ақ тағың 
сот шешімі (Аян 20: 11-12) уақытын қамтиды. Ишая (Ишая 65:20), сондай-ақ, 
рим және православ, католик әулие Ирина айтқанымдай, келіп осы нақты 
жасы жүзге жуық жыл ұзақ болады деп үйретті.  

Жаңа өсиет Апостол Пауыл (; Қорынттықтарға 1-хат 5: 9: 7-8: 6,16, 27, мысалы 
18:21, Елшілердің істері 20) інжіл қасиетті күн байқалады екенін 
көрсетеді. Paul інжіл жоралар (: 20-23 Қорынттықтарға 1-хат 10) пұтқа 
тәжірибелерді енгізу айыптады. Пауылдың өзі еврейлер (: 17-19 Елшілердің 
істері 28) сақтау үшін қажетті барлық тәжірибені сақтап, оның өмірінің 
соңына жақын мәлімдеді. Леуіліктер 23-тармағында санамаланған барлық 
қасиетті күнді қамтуы тиіс еді. 



Әдетте ол Мәсіхке, еліктеген ретінде грек-рим шіркеулер оған еліктеуге елші 
Пауылдың келесі сөздеріне құлақ асқанымыз емес, (Қорынттықтарға 1-хат 
11: 1), және олар барлық інжіл қасиетті күн ұстамаңыз. 

Оның орнына, грек-рим шіркеулер (және т.б. Сатурн, Mithras, Пан, Иштар, 
Диана, Strenua, Janus) түрлі жалған тәңірлерді арналған күн сақтауға бейім 
сыртқа атрибуттары бар «буып» мәсіхшілерміз деп атайтын. Тарих фактілер 
ерте шынайы мәсіхшілер т.б. Рождество, жексенбі, Валентин, Пасханы, 
Мәриям, курорттар, ұстап жоқ екенін дәлелдеуге 

Пұтқа табынушылықтың шынайы христиан шіркеуі бұза ма? Егер жоқ болса, 
неге ең нашарлатпай топтар шынайы мәсіхшілікті атынан деп ойлайсың? Деп 
аталатын христиан топтар Иса мен Апостолдар не істегенін тәжірибесін 
ұстануға ме? 

Әрине, жоқ, грек-рим-протестанттық болып. Мұндай (Киелі кітап қосымша 
кітаптарды қосылған) соңғы Замандағы Әулиелер Иса Мәсіхтің Шіркеуінің, 
(олар Реформация алдында талап, әлі протестанттар бар еретические ілімдер 
көп үлесі) баптистер, Мәсіхке қатысты еврейлердің де, басқа топтар және 
(Иса Мәсіхтің құдайлардың жоққа шығара) Ехоба куәгерлері: (6-13 Иса ұқсас 
ерлер дәстүрін үйрету кім Марқа 7 сотталған). 

Ол әділ бастапқы сенімдері үшін күресуге және, мүмкін, осы уақытта 
«Philadelphian мәсіхшілер» қарастырылуы талап бастау алады Қасиетті 
күндері ұстап Құдай топтардың ғана Sabbatarian шіркеуі болып табылады.  

Төтеп және жаһандық және конфессияаралық бағыттары айыптайды 

21 ғасырда көптеген діни және саяси басшылар экуменического және 
конфессияаралық қозғалыстар ықпал етеді. Ағымының барлық уағыздайтын 
христиандық конфессиялар Құдай алдында тең деп санайды тырысады, 
алайда Киелі кітап жалған министрлерінің (Қорынттықтарға 2-хат 11: 14-15) 
туралы ескертеді және әлемдегі саяси көшбасшыларды көздейді жалған 
«Mystery Бабыл» сенім (Аян 17: 1-9).Иса осы жаста халықаралық бірлігін алып 
келеді, бірақ бөлімшесі (Лұқа 12:51) жоқ. Және әлемнің (Жақып 1:27) арқылы 
дақсыз болады: (4; 6-7 Аян 18 Зәкәрия 2) мәсіхшілер пайғамбарлық 
Бабылдан қашып тұр. 

Және одан астам көшбасшылары сондай-ақ, шын мәнінде, Құдайға барлық 
діндер алдында тең құқылы деп білдірмейді тырысады бұл конфессияаралық 



бірлік, соның ішінде, Экуменизм ықпал етеді. Ол (: 10-12 Деян 4) кез келген 
сақталған болуы мүмкін екенін ғана Исаның атынан арқылы Бұл сорақы 
өтірік болып табылады. Бірлігі мақсаттары үшін доктрина, т.б. нашарлатпай 
алдамшы және дұрыс емес: қарғыс, ол(Еремия 48:10) алдап Иеміздің 
жұмысын жасайды кім. 

Экуменический / конфессияаралық діни бірлікті насихаттау, сол ескі және 
жаңа өсиет ретінде сенімнің шынайы бірлікке Иса қайтарады аяқталғанға 
дейін орын жоқ екенін үйрету екенін түсінеді, меніңше емес:  

Біз барлық Мәсіхтің толықтығы өсуі шарасы, тамаша адамға, сенімнің 
және Құдайдың рухани Ұлына білім бірлігіне келіп дейін.(Ефестіктерге 
4:13) 

«Sing қуанады, О, Сион қызы! Біліп алыңдар, Мен келемін, мен 
сендердің араларыңда тұрып болады», дейді мырзалар. 11 «Көптеген 
халықтар Сол күні Жаратқан Иеге қосылды тиіс, және олар Менің 
халқым енеді. .. Ал мен 12 Содан кейін сіз Әлемнің Иесі мені өздеріңе 
жібергенін анық білетін болады сендердің араларыңда 
тұрақтамайды және Иеміз қасиетті жерге Оның мұра ретінде Яһуда 
иемденеді, және қайтадан Иерусалимді таңдап алады (Зәкәрия 2.: 10-
12) 

Бір шынайы сенім бар жерде назар аударыңыз: 

Бір орган және бір Рух сіз телефон бір үмітпен деп аталды, сол сияқты 
бар; 5 бір мырзалар, бір сенім, бір шомылдыру рәсімі; жоғарыда 
аталған барлық және барлық арқылы, және сіз барлық барлық 6 бір 
Құдай Әкеміз,. (Ефестіктерге 4: 4-6) 

Бұл бір сеніміміз Иса жоятынына шынайы Құдайдың шіркеуі христиан сенімі 
емес, кейбір бұзылғаны, конфессияаралық, экуменического, Бабылдың 
үйлесімділігіне (Аян 17) (бұр Аян 19) болып табылады.  

Қаншалықты шынайы мәсіхші бірлік, Киелі кітапта Иса қайтару дейін 
Құдайдың Шіркеуінің (бұр Аян 2 & 3) бөлімшелері бар болады деп көрсетеді. 

Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің біз Құдайдың шынайы шіркеуі баламалы 
шынайы ретінде барлық діндерді қарастыру дегенді білдірмейді (бұр 
Римдіктерге 12:18) мүмкіндігінше барлық сонша арасында достық қарым-
қатынас, онда болуы тиіс деп есептейміз, ал христиан діні. Біз сондай-ақ 



Исаның үлгісіне еліктеп, Киелі кітапта (Марқа 7: 9-13) қарағанда дәстүр 
сүйенеді кім күшін жоя алады. 

Белгілері, Дәлелдемелер және кеңестер 

Қысқаша айтқанда, бұл жерде белгілері, дәлелдемелер, және оған ақ 
шынайы христиан шіркеуі анықтауға көмектесу кілтін тізімі болып табылады:  

1. ерлер дәстүрін жоғарыда Құдай сөзін қояды және, демек, Киелі 
кітапта (бұр Матай 15: 3- 9) қарсы доктрина қосылған жоқ. 

2. Киелі (5 Тімотеге 3: 1, мысалы Елшілердің істері 20:28) кітаптағы 
атауы «Құдайдың шіркеуі» пайдаланады. 

3. (: 27-32 мысалы Елшілердің істері 5) тіпті қуғын-сүргінге қауіп 
астында, бастапқы сенімі (Иуда 3) жан-тәнімен нандырады. 

4. (Жохан 2 бұр 1: 6) бүкіл тарихында оның інжіл ілімдерді 
қадағалайды. 

5. нисан (:; Матай 26:18 5 Леуіліктер 23) 14-ші Құтқарылу 
мейрамын ұстайды. 

6. кітаптар (16-17; Аян 1: бұр 2 Тімотеге 3 9-19; 22: 18-19; Ишая 8:16) 
Елші Жохан бері Киелі кітаптың бөлігі болды, олар белгілі. 

7. Құдайға (;: 2,9 Қолостықтарға 2 Римдіктерге 1:20) туралы шындықты 
оқиды. 

8. (Жохан 2: 1: 4) Құдайдың сүйіспеншілікпен заңдар оқиды және 
сақтайды. 

9. (Жохан 18:36; Лұқа 3:14) осы дүниеде кәдімгі соғысқа қатысу қарсы.  

10. қудаланып, бірақ ешқашан физикалық қудалаушы (Жохан 15: 20-21; 
18:36 бұр) курткасы. 

11. рухани көйлек немесе ғимараттар (: 29-30 бұр Заңды қайталау 12) 
тұрғысынан пұтқа табынушылықтың сыртқа атрибуттары қабылданған 
жоқ. 

12. патшалығының (;: 19-20 28 Матай 24:14) толық Евангелие 
уағыздайтын. 



13. «кішкентай қора» (Лұқа 12:32; Римдіктерге 11: 5; бұр Аян 14: 1-9). 

14. Бірнеше қорғасын қалаларында (Еврейлерге 13:14) және Аян 2-
тараудың және 3 жеті шіркеулер арқылы оның физикалық орналасқан 
жері қадағалайды. 

15. Киелі кітаптағы сенбі белгісі бар (Мысырдан шығу 31:13; Еврейлерге 
4: 9). 

16. Қасиетті күндері арқылы бейнеленген ретінде Иса Мәсіх арқылы 
құтқарылуға Құдайдың жоспарын түсінеді (:; Джеймс 1:18 7-8 
Қорынттықтарға 1-хат 5) 

17. пұтқа мереке (: 20-22 Қорынттықтарға 1-хат 10) байқау қарсы сабақ. 

18. соңғы рет экуменического Бабылдың бар (Аян 13: 4-10; 18: 4) 
туралаңыз түспей ме 

Тек Sabbatarian шіркеуі Құдай тобы барлық осы критерийлерге сай 
келеді. Greco- Роман шіркеулер Құдайды шынымен немесе Құдайдың 
жоспарын түсінуге де олар шынайы христиан шіркеуі болып табылады 
істемейді. 

 
3. Қандай Жаңа өсиет шақтарда неге жоқ? 

Курсивпен осы ашылуы тармақта және курсивпен жабу тармақта басқа, 
осы тарауда соңында бұрынғы шіркеу Құдайдың жазушы доктор Герман 
Hoeh жазылған және доктор Hoeh шынайы христиан шіркеуі не болғанын 
туралы өз өзіне алуға 1985 жылы жарық көрді Жаңа Өсиетте есе және 
опасыз шіркеулер өсуі көбінесе кигізіп сілтеме жасап. 

Мәсіх (Матай 16:18) «Менің шіркеу салуға болады», деп атап өтті. Ол салу 
жасады - Шіркеу бір, уағыздау мен Оның інжілі жариялауға пайдалануға - 
бүкіл әлем үшін - Ол Құдайдан әкелген өте хабарлама. 

Бірақ қандай бүгін біз табуға болады? Әр түрлі және келіспеген шіркеулер 
Жүздеген, ерлер құрған барлық шындықты үйрету үшін әрбір ұстанатын әлі 
қайшы және барлық басқа келіспеген. 

Пайғамбарлықта шіркеуі 



Адамдардың көпшілігі бүгін шынайы шіркеуі шын мәнінде Мәсіх NO Оның 
шіркеуі құрылған, әлемдегі өркениеттің тұрақтандыру әсері болып, осы 
жақсы әлемдік қабылдау, әлемнің қуатты ықпал, қуатты ұйым болуға, ірі өсе 
тез болды делік, ал мұндай мақсаты. Оның бір шіркеуінің Оның соңғы 
дұғасында Иса былай деп дұға етті: 

Және; «. Мен, ... әлем үшін Қасиетті дұға Біз сондай-ақ олар бірі болуы 
мүмкін деген ... Мен оларға Сенің сөзің берген, сіздің атыңыз арқылы маған 
берген адамдарды ұстап емес, олар үшін дұға олар әлемнің емес, өйткені 
әлемдік Мен дүниелік емеспін, сол сияқты оларды жек көретін болды. Мен 
Өзің күнәкар дүниенің ішінен оларды қабылдауға тиіс деп дұға, бірақ сіз 
жамандық бірінде оларды сақтауға тиіс деп емес. олар емес, Мен (: 9-16 
Жохан 17) «дүниелік емеспін сияқты әлемдік,. 

Мәсіх үшін елшілер - - бұл дүниеде шетелдік болып табылатын - әлі әлемнің 
болып табылатын ешқашан Оның шіркеуінің сол бұл дүниеде жатжерлік әрі 
шетелдіктер ретінде сипатталған. 

Шашыраңқы - Құдайдың шынайы Бұл шіркеуі қудаланып керек еді. «Олар 
мені қудаласа, сендерді де қудалайды», деді Иса шәкірттеріне (Жохан 15:20) 
деді. (II Тімотеге 3:12) «Мәсіх Исаның Құдайдың өмір сүруге болғысы 
келгендердің барлығы қудалануға болады». 

(Марқа 14:27): түнде Иса бағанаға ілу үшін тәркіленді, Ол «Мен бақташыны 
ұрып өлтіремін, сонда қойлары бытырап кетеді» деп жазылған ғой «, деп 
атап өтті. Оның шіркеуі - - Ол кейін, бақташы, «қой» айқышқа шегеленген 
Ұмытшақ болуға болды. 

Сол күні кешке бұл Бұрын, Иса шәкірттеріне былай деді: еді, (Жохан 16:32) 
«Сіз бытырап кетеді». 

Бұл қуғын-сүргін және шашырау ерте бастады. Хабарлама Елшілердің істері 8: 
1: «Сол уақытта үлкен қудалау Иерусалимде болған шіркеуі қарсы туындаған 
және елшілерден басқасының бәрі Яһудея мен Самария аймағына бытырап 
жатты». 

Еш бір шынайы шіркеуі бұл дүниеде ықпал ету, үлкен және күшті болуға тиіс 
деп кез келген пайғамбарлық бар. Керісінше, Иса «кішкентай қора» (Лұқа 
12:32) деп атады. Әлем шашыраңқы қудаланып менсінбей, - әлемнің бөлек ... 



Сіз бұл шіркеуінің тарихында көп оқып жоқ. Тіпті тарихшылар қайда шынайы 
шіркеуінің іздеңіз белгілі ешқашан - олар шынайы шіркеуі не екенін 
білмеймін, үшін. 

Кең көпшілігі алданған 

Екінші жағынан, әлемде, барлық пайғамбарлықтар жолдан таюшылық, алдау 
мен бөлу алдын ала айтқан. 

Зор алапат, қазір ғана алда шарықтау шегіне жеткен, біздің күнімізде - үлкен 
алдау - Иса әлем келіп ең алғашқы іс-шара алдын ала айтылған. 

(4-5, Уәкілетті нұсқасы Матай 24); «. Және көптеген алдап тиіс көптеген менің 
атымнан енеді Мен Мәсіх емеспін, былай, сендерді ешкім алдап деп» 
«Байқаңдар,» Ол былай деді. 

Мұқият назар аударыңыз: Бұл алданған керек еді, кім аз болған жоқ, бірақ 
көптеген. Ол шынайы мәсіхші болу үшін болды, бірнеше болды! 

. Иса, осы жағдайын бейнелейді: «Кең қақпасы болып табылады және кең 
жойылуға әкеледі жолы болып табылады, және ол барып, көп адамдардың 
тар қақпа және қиын өмірге апаратын жол болып табылады болғандықтан, 
және ол «(: 13-14 Матай 7) таба кім аз. 

Бұл әлемдік сенеді бұл емес, ол? Мүмкін бұл сіз естіген және болжауға келді 
бұл емес. Бірақ ол Мәсіх нені атап өтті. Қалай алданған осы әлемдік айналды! 

Шайтан осы дүниенің құдайы ретінде Киелі кітапта бейнеленген. Ол емес, 
шайтан сияқты, бірақ Құдай ретінде, пайда - жарық періштесі етіп. Ал Аян 12: 
9, сіз оқып «бүкіл әлемді алдамайды Шайтан,». 

Иә, әлемге Мәсіхті уағыз - Иә, көптеген Иса Мәсіх екенін жариялап, Исаның 
атынан келіп еді. Ал, әлемді алдап, оны іске асыру жоқ. 

Апостолдар не болатынын білген 

Иса Мәсіхтің Өзі тікелей тапсырды Елшілер, олардың министрлігінің 
жабылуында орын бастайды еді сенімнің кету туралы шіркеуі ескертті. 

Әрең Иса, елші Пауылдың кейін распятие 20 жыл, оның бірінші рухтың 
жетелеуімен жазған хаттардың бірінде, жалған уағыздау немесе елшілерден 
деп таныстырған жалған хаттар алданып мүмкін емес мәсіхшілерді ескертіп: 



«бірде-бір кез келген тәсiлмен сені алдамасын ; алыс құлап бірінші келеді, 
егер бұл күніне [Иса Мәсіх халықтарды билік оралады адамзат ісіне 
Құдайдың араласу уақыты,] «келіп жоқ болады (II Салониқалықтарға 2: 3).  

Елшілердің істері 20: 29-30, басқа ұлттарға мұғалімі жолдан таюшылық 
басталатынын қалай түсіндіреді. Ол оларға жергілікті қауымдарға астам өз 
жауапкершілігін қатысты қорытынды хабарды жеткізу үшін Ефесте шіркеуінің 
ақсақалдарын (министрлер) жиналды. «Үшін» Пауыл «Мен кеткеннен кейін 
жабайы қасқырлар кіріп, отарды ғұмыр емес, араларыңа келеді деп. Сондай-
ақ, өздеріңе арасынан ер бұзылған заттарды айтқанда, көтеріледі., Мен бұл 
білемін», деді Неге? «Шәкірттерді өздерімен сызу үшін.» Өздері үшін жеке 
мынаны алу үшін. Жаңа конфессияны бастау үшін! 

Егер сіз осы екі өлеңдер толық маңызын қуып ме? Пауыл Ефестегі қалдыру 
еді кейін бірден, мәсіхшілердің құрбаны жасауға, қой терісін киім жергілікті 
шіркеу қауымдар жалған министрлерінің, қасқыр ішінде келіп еді, өйткені 
ақсақалдар немесе министрлер, әсіресе құрастырылды. Ал тіпті шіркеу 
қауымдардың өзінде сол ақсақалдардың кейбір өздері үшін келесілерді 
қамтамасыз ету үшін, Исаның ілімін бұрмаламайды еді. 

Евангелист Тімотеге нұсқау Пауыл оған тапсырды «барлық longsuffering және 
педагогикалық, шақырамын, сөгіс сендіруге рет олар дыбыс доктринаны 
төтеп емес кезде келіп, бірақ олардың өз қалауларын сәйкес болады.», - 
Қандай, олар сұраймыз істеу ниет 2: - - олар естігіміз келеді уағыздауға 
болады министрлерін ынталандыру - (II Тімотеге «және олар шындыққа 
құлақтарын айналады, және мысалдарымен үшін шетке қосулы болуы» 4 «... 
өздері оқытушылары үшін үйесің болады» -4). Бұл елшілер Евангелистов 
күндері болды. Олар шын мәнінде, теріс жолдарынан қайтқан емес еді, 
сондықтан да Киелі Рухты қабылдады ешқашан, өйткені ерте шіркеуінің 
жергілікті қауымдарға fellowshipped Көптеген адамдар, шамамен екі ұрпақ 
кейін, дыбыс доктринаны төтеп бере алмады. Рим империясын сіңіру болды 
мистика және күн ғибадат азғыру аңыз - Олар ақша үшін, аңыз уағыздау 
арқылы өз тілектерін қуантты кім followedteachers. 

Paul Gentile туған Салоникалықтарға екінші хатын жазғанда, ол (: 7, AV II 
Салониқалықтарға 2) «Құдай адамдарды жұмыс істеп жатыр» деп 
«заңсыздық жұмбақ» туралы, оларды тапсырды. Ескерту: заңсыздық 
оқытулары Пауылдың күндерінде жұмыста болды. Роман әлемдік құпиясын 
ғибадат ескі күн балл жұмбақ діндер толы болды. 



Олардың көпшілігі, соның ішінде Исаның атынан, олардың өсіп, бұл кейін 
табылған. 

Яһуда Әрбір мәсіхші «барлық қасиетті жеткізілген бір рет болды сенімдері 
үшін шын жүректен күресуге тиіс деп. Белгілі ерлер үшін елеусіз жылы 
ұмтылды, деп ұзақ уақыт бұрын осы сотталғандардың марапатталды кім, 
құдайдан безген ер, өз хатында ескертуді қосу болды (Яһуда 3-4, 19) «Бұл 
Рухын ие емес, іріткі сезімтал адамдар жатады .... licentiousness біздің 
Құдайдың рақымын қосу және тек Иеміз Құдайды және Иеміз Иса Мәсіх 
жоққа шығара кім. Олар қарғыс емес, өкіну үйретті. 

Яһуда осы уағыздаушылар сенушілердің органының олардың ізбасарларын 
бөлінген дейді. 

Джон өзінің хатты жазды уақытта, ол кім елеусіз бірінші ұмтылды осы туралы 
қамтуы осы қайғылы жазбаны болды: «Олар бізден шығып, бірақ олар бізге 
емес еді, олар бізден болды, онда олар жалғастырды еді арналған бізбен 
бірге, бірақ олар (Жохан 2:19) «олардың ешқайсысы бізге екенін, олар 
манифест жасалуы мүмкін деген шықты. 

Гностики деп аталатын бұл көптеген deceivers, шынайы шіркеуі қалдырды 
қарамастан, олардың шәкірттерді өздерімен сурет, олардың мынадай 
бірнеше ғасырлар бойы созылмады. 

Шынайы шіркеуі еніп одан да қауіпті жолдан таюшылық, алайда, болды.  

Шынайы мәсіхшілер кетуге мәжбүр 

Питер көптеген алданып болады шіркеулер ескертті. «Олардың шындық 
жолы қорлады болады, өйткені, көптеген олардың деструктивті жолдарымен 
жүретін болады» бар ересей алып еді мәсіхшілердің арасында да жалған 
ұстаздар, болды (II Петір 2: 2). 

Пауылдың хаттары арналған қарағанда басқа мағынасы (: 15-16 II Петір 3) 
беруге бұрмалап болды. Орнына басқалары алдымен істегендей ретінде, 
жергілікті қауымдарды қалдырып және өз секталардың қалыптастыру Бірақ, 
бұл жалған уағыздаушылар қауымдарға ішінде қалды, көп ұзамай шынайы 
мәсіхшілерді қуып жіберу. 

Мен келіп Сондықтан, егер, Мен оның істерін еске қоңырау шалады Мен 
шіркеуге жазды «, бірақ олардың арасында превосходящий алуға көреді 



Diotrephes, бізді ала алмайды:. Гай елші хатына Джон, біз оқып ол, зиянды 
сөздермен бізге қарсы prating. Ал бұл мазмұн емес, ол өзі бауырластарын 
қабылдаудан және келетіндерге тыйым емес, жоқ, шіркеу оларды қою «(III 
Джон 9-10). 

Жалғыз шынайы шіркеуі құрады шынайы мәсіхшілер, көрінетін, ұйымдасқан 
қауымдарға шеттетіледі жатты! 

Бұл «Сондықтан, әлемдік бізді білмейді», Джон деді кімге бытырап болды 
(Жохан 3: 1). 

Христиан Құдайдың Шіркеуінің қарым құюға басшылары алыс көтереді 
жатқан аты, жергілікті қауымдарды тұтқынға және Мәсіхтің атына, ол 
Мәсіхтің Інжіл болғандай-ақ олардың жалған ілімдерді «мынадай көптеген 
алдап. (Hoeh H. неге сонша көп конфессияға. Жақсы Жаңалықтар журналы, 
мамыр 1985) 

Шынайы мәсіхшілер мен шын мәнінде адал болған жоқ басқаларға 
арасындағы бөлу туралы қосымша алу үшін, біздің тегін кітапшасын 
қараңыз «Құдай шіркеуінің үздіксіз тарихы». 

4. Құдайдың шіркеуі ең адал қайсысы? 

Құдайдың шіркеуі Шынайы мәсіхшілер шіркеуі болғандықтан, барлық 
осындай топтар бірдей? Құдай шіркеуі (тіпті, оның ішінде, Рим шіркеуі) және 
олардың көпшілігі үздік Құдайдың Шіркеуінің  тамтығын атынан үміткер 
болады үміткер топтардың балл бар. 

Сіз қалай, ол бір шешім қабылдау туралы баруға керек? Дәлелдер, кілттер, 
және сізге көмектесуге белгілері бар ма? 

Әрине бар. 

Құдай адамды (Жохан 6:44) атайды, ал, Ол сондай-ақ, оларға таңдау жасауға 
мүмкіндік береді. Ал Құдайдың оң шіркеуі таңдау өте маңызды болып 
табылады. Бұл менің тәжірибесін үйренді нәрсе. 

Кейбір Фонды 

Менің жасөспірім кезінде, мен шынайы шіркеуінің шынайы аты «Құдай 
шіркеуі», сондай-ақ басқа да дәлелдемелер, кілттер, және осы кітапшада 
белгілердің бірнеше екенін түсіндім. Ата-анамның үйден қозғалатын бірнеше 



апта бойы, Мен сенбі өтті «Шіркеу Құдайдың» қызметінің орналасқан жері 
аталған парақшаны қараңыз болды. 

Сондықтан, бұл діни демалыс күні Мен шынайы шіркеуі Құдайдың қызметі 
болар еді іліміне қатысты. Туралы, мүмкін 100-ші уақыттан кейінпасторы бекер 
«Иса» (мағынасыз) қайталау деді орнына, Мен осы, мүмкін Құдайдың інжіл 
және шынайы шіркеуі болуы мүмкін емес екенін түсіндім (бұр Матай 6: 7), 
сондықтан мен шықты қызмет. 

Содан бері, менің ойымша, бұл қарым-қатынас және қолдау үшін дұрыс 
«Құдайдың шіркеуі» таңдау үшін маңызды екенін түсіндім.  

7-13: тарауларында Аян 2 & 3 шіркеулер субъектісі туралы көбірек білген соң, 
мен де Құдайдың ең дұрыс шіркеуі Аян 3 талқылануда Филадельфия 
Құдайдың Шіркеуінің байланысты болады деген қорытындыға келді. 

 арман және ілім 

Әртүрлі теологтар Аян алғашқы үш тараудан аталған шіркеулер қайтару үшін 
елші Жохан кезден бастап нақты шіркеулер, сонымен қатар шынайы 
шіркеуінің тарихында жеті «дәуірдің» контуры ғана емес ұсынылған бұл 
лауазымға өткізді Иса Мәсіх. Соңында осы шіркеулер ең адал, Исаның 
айтуынша, Филадельфия бөлігі болды. 

Филадельфия дәуірі (тарихы бойынша толық мәлімет алу үшін, тегін 
кітапшасын Құдайдың Шіркеуінің Үздіксіз тарихы қараңыз) кеш Герберт W. 
Армстронг адамзат басшылығымен 1933 жылы басталды кейбір пікірі 
бойынша және оның басым жақын аяқталды деп еді Киелі кітапқа сәйкес 
1986 жылы қайтыс болған уақыты, алайда, бұл Филадельфия шіркеу тамтығы 
әлі шіркеу жасқа (Аян 3 1: 10-11 бұр Еврейлерге 13) соңына дейін өмір сүре 
қажет. 

Құдайдың Радио шіркеуінің қалыптастыру (кейінірек болды Құдайдың Дүние 
шіркеуі өзгертілді) және Құдайдың Шіркеуінің Филадельфия дәуірдің 
басталуы Герберт Армстронг Құдай өзінің әйелін берді және деп сенген екі 
бөлігі жариялау арман алдында кейіннен (Herbert W. Армстронг, 1973, с. 
187,193-194 өмірбаяны) расталды. Ол бұл арман (Армстронг HW. Інілері мен 
Co-қызметкері хат 28 қараша, 1956) бірінші бөлігі қандай болатынын 
орындады сенді. 



Сол сияқты, Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің қалыптастыру кейіннен бекітілді 
арман (Боб Thiel және Fesilafai Fiso Leaana үшін басқа екі) жүргізілді.Біз 
сондай-ақ Loma Армстронгтың жариялау арманға екінші бөлігі 
орындауда. (17-18: COG туралы Филадельфия бөлігін тамтығын әкеледі 
мәлімдейді басқа ешқандай шынайы COG тобы арман Елшілердің істері 2 бір 
соңғы күндері Рухтың сыйлық болуға уәде болғанына қарамастан, сол 
талаптар жасады толығырақ, Құдайдың шіркеуінің Үздіксіз 
тарихы) қараңыз Көптеген Лаудікиліктер ежелгі саддукейлердің сияқты 
әрекет және (Құдай қалай жұмыс істейді Марқа 12 
қабылдамайтын болады:.) 23-32. 

Құдайдың шынайы шіркеуінің 7 дәлелдер атты өзінің Қазан 1979 Plain 
Truth мақалада соңында Герберт W. Армстронг ол Құдайдың шынайы 
шіркеуінің Филадельфия бөлігі еді сезіндім жеті дәлелдер аталған. / Оқытуды 
1 біле енгізілген Бұл) кім және қандай Құдай екенін ?, Адам 3) және қандай 2) 
Қасиетті Құдай мен құру Үкіметі мен Әділ Таңба, ?, Исраил туралы 4) Ақиқат, 
5) True Інжіл, 6) дегеніміз не және не шіркеу ?, және Құдай Патшалығы 
туралы билігі оқытудың 7) басымдық. Ол содан кейін, Құдайдың Worldwide 
шіркеуі сол барлық екенін сезіндім. ҚұдайдыңҮздіксіз шіркеуі Біз, сондай-ақ 
жасаймыз. 

Біз үйрету адамдарға Атап байланысты: 

1) Ертедегі мәсіхшілер Құдайға бойынша болды, бұл көрініс, 

2) уәкілетті орган ретінде ең жоғары Әкесімен бірге иерархиялық 
Құдайдың Үкіметі (және оның сүйіспеншілікке толы заңдарына сәйкес 
жұмыс істейді) және әділ сипаты (Римдіктерге 5 дамыту Оның 
мақсаты:;: 4 Оның министрлігінің (Ефестіктерге 4 ілімдердің 
қолдауымен Матай 5:48) 11-16), 

3) Құдай қасақана адамдар физикалық (Жаратылыс 2 құрылды Яғни: 7) 
және ол атайды сол (Жохан 6:44) (Қорынттықтарға 1-хат 15 рухани бола 
алады, деп: 14-19): Құдайдың (Ефестіктерге 3 отбасында) 45-48 , 

4) жеке басын Қазіргі заманғы Исраил куәландыратын және қалай 
пайғамбарлық (бұр Жаратылыс 48, 49-байланыстар деп; 1 Патшалықтар 
12: 19-20; Жақып 1: 1; Еремия 30: 7; Даниел 11:39), 



5) патшалығының Мәсіхтің Інжілді айтып жеткізу (Марқа 1: 14-15; 
Елшілердің істері 1: 1-3), 

6) 19-20; Жохан:29; Аян 3: 7-13; 1 Қорынттықтарға 12: 28; 6) Шіркеу 
Құдайдың (Матай 24:14 жұмысын екенін 1-31; 16: 9; Қорынттықтарға 2-
хат 6: 14-18; Ефестіктерге 5: 25-32) шындыққа (Забур 33: 4; Ишая 61: 8; 
Жохан 17:17; Тімотеге 2-хат 2:15), 

7) куә (Матай 24:14), көп ұзамай-алдағы мыңжылдықта (Аян 20 әлемге 
Патшалығы туралы ізгі хабарды жариялап дұрыс басымдық: Шәкірттері 
Исаның өсиет еткендерінің бәрін үйрету, ал, 4) (Матай 28:19 -20). 

Ескерту: Herbert Армстронг қайтыс болғаннан кейін, оның адами мұрагері 
жолдан түсіп, Құдай ілімдер бірегей шіркеуінің ең бас тартты. Шынайы 
Шіркеу қалыптасады, өйткені ұйым және басқа да көптеген ұйымдар бар 
екенін қалдырды сияқты көптеген жалғастырды. Жолдан таюшылық 
Жаңа өсиет есе (мысалы, 1 Жохан 2: 18-19) түскен оқиғаға тап болды және 
шынайы мәсіхші шіркеу тарихын қадағалау қиын болуы мүмкін 
себептерінің бірі болып табылады. 

Көптеген шіркеу Құдайдың топтар ең немесе осы жеті ұпай барлық талап 
көшбасшыларын, барлық дерлік шын мәнінде Герберт Армстронгтың ұпай 2, 
6 ұстанбайтындай, және 7, және басқа да кейбір жаңсақ қойды бар 
болғанымен. Ол 6 & жоғарыда 7 көшбасшы болып табылады деп санайды, 
кем дегенде, бір топ, қасақана, ол шындық емес еді қамтылған ілімдердің 
қателерді білген материалдармен деп жарияланған жасады. 4: жалған 
хабарлама тарату Яғни дайын олар Құдайдың-Құдайдың жұмысы Забур 
жырының 33 бір шындыққа жасалуы тиіс жұмысының қорытынды кезеңін 
жетекші емес екенін көрсетеді. (: 8 Ишая 61), және көрінеу анық 
доктринальных қателерді жариялауға және таратуға кім Жаратқан Иенің 
бағытын қабылдау емес, Жаратқан Ие: «Мен шындықта өз жұмысын 
бағыттайды», деді. 

Мұнда басқа да көптеген топтар жеңілдік балл 6 & Дегенмен 7. Сондай-ақ, 
ұпай 6 және 7-тармағына бөліктеріне байланысты Герберт W. Армстронг 
жазған нәрсе: 

Матай 28: 19-20, Құдайдың бұйрығы 1) Інжілді (Марқа нұсқасымен Иса, 
Марқа 16:15 сол сөздерді салыстыру) барып, уағыз болып табылады; 2) 



өкініп, шомылдыру рәсімінен иман келтіргендерді; Содан кейін, 3) «(екі 
өсиетті ұстануды Герберт W. Армстронг, б. 523)өмірбаяны үйрету. 

Шіркеуінің МАҚСАТЫ, 1) әлемге Құдайдың алдағы Патшалығын және 2) 
отарды азықтандыру. 

«Жалғыз» - «жеке христиан, » патшалығына Мәсіх пен Оның Шіркеуі 
арқылы өз жолын қарағанда кейбір басқа жолы көтерілуге қалайды - 
оқыту Мәсіхтің тәртіппен білім алушылардың емес, билік және 
Мәсіхпен бірге билік етуге оның патшалығында! (Ғасырларда 
құпиясы,p.270). 

Баспа, радио, теледидар, бір минут немесе одан аз мәселеде әлемнің кез 
келген бөлігінде тағы бір жетуі мүмкін, ол арқылы тіпті телефон - - қазіргі 
заманғы бұқаралық байланыс үшін құралдармен, сондай-ақ үйретті Герберт 
Армстронг, «алыс көп адамдарды жетуі мүмкін бірінші ғасырдың елшілер 
барлық қарағанда (Құдайдың True шіркеуінің 7 Дәлелдемелер, Part 6. Plain 
Truth, тамыз 1979) «аралас. 

Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің Біз тіпті Герберт Армстронг пайдаланылатын 
бұқаралық коммуникация нысандарын қарағанда жылдам болуы мүмкін 
баспа баспасөз, радио, теледидар YouTube, телефон, және, әрине, оның 
ішінде бұқаралық ақпарат интернетте байланыс үшін 21-шіғасырда 
әдістерін, пайдаланатын . 15-18: Біз Иса Матай 7 жалған шынайы білу 
критерийлер болуы тиіс деді патшалығының Евангелия бірнеше 
миллиондаған жетті және жариялау және пайғамбарлық шындыққа түрін 
бар. 

Ілімге тұрғысынан, Герберт Армстронг жылы 1933 (ғасырлардың 
Mystery, 1985), «кем дегенде 18 негізгі және маңызды шындықтар бері True 
шіркеуінің қалпына келтірілді», деп жазды. Барлық осы «қалпына 
келтірілді ақиқатты» Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің (www.ccog.org онлайн қол 
жетімді) нанымдары ресми мәлімдемесі бар. Бұл бір рет Құдайдың ескі 
Дүние шіркеуінің бөлігі болды басшыларының топтардың көпшілігі үшін олай 
емес (егер барлық емес). Сонымен қатар, оларды сену дейтіндердің ең тіпті 
кеш Герберт W. Армстронг іс жүзінде (17 желтоқсан, 1983 
берілген Филадельфия шіркеуі дәуірі уағызында атты Mission, қараңыз) 
берді, бірақ оның орнына кейін дайындалған тізімде сүйенеді сол тізімді 
пайдалануға болмайды сол  ілімі тез өткізген жоқ көшбасшы оның өлім 



(Құдай осы 18 шындықтарды қалпына келтірілді: сіз олар үшін қаншалықты 
ризамыз Дүние Жаңалықтар 25 тамыз 1986?). 

Иса (Аян 3:11), сондай-ақ осы азайтылады Құдайдың Шіркеуінің 
Филадельфия бөлігіне қайта қалпына келтірілді ілімге қамтуы тиіс еді «, 
ешкім сіздің тәж кетуі мүмкін екенін, өзіңде бар рухани игіліктерді Hold» үшін 
s ескертті. Киелі кітапта сондай-ақ сенушілер болып көрінуі адам шындыққа 
«алыс құлап» болады деп ескертеді және бұл өткен жылы болған, ал, ол 
қайтадан (болашақта бұр Daniel 11 орын алады: 30-35; Тімотеге 1-хат 4: 1 
). Бір рет s болуға жұмғандарды Кейбір немесе бұл оқыту жылдам өтті жоқ.  

, Толық, барлық түсіне бермейді, олардың шынайы маңызды басымдығы 
(28:19 Матай 24:14) Құдайдың ескі Дүние шіркеуінің бөлігі бір рет 
басшыларымен Ең топтар әлемге Құдайдың Патшалығы қоғамдық жар 
орналастырылған жоқ, шындықты қалпына келтірілді, және жеткілікті 
шындықты бағаланатын жоқ; демек олар «Филадельфия мантия» 
(көшбасшылық орган) деп аталатын болды қандай иегерлері емес екенін 
көрсетті. 14-17: топтық мантия, сондай-ақ Аян 12 «әйел» ұсынылған деді. 

Еврейлерге Кітап үйретеді: 

Бауырластарға сүйіспеншілік көрсете беріңдер. (Еврейлерге 13: 1) 

Неге екенін, мұнда тәрбиелеп? «Бауырлардай сүйіп» деп аударылған сөз 
сөздің Филадельфия грек нұсқасы болғандықтан. Филадельфия Құдай 
шіркеуінің тарихында бүкіл (а дәрежеде), тіпті осы Лаудікидегі уақыт ішіне, 
жалғастыру, сондай-ақ осы болу керек еді. s терең қамқор адамдар. s 
кедейлер мен қамтылмаған қамқорлық. 

Апостол Пауыл туралы жазған, бұл шын мәнінде адал шіркеудің екі 
сипаттамаларын Ескерту: 

15 ... тірі Құдайдың, ақиқат тірегі және жер шіркеу Құдайдың, 
үйі. (Тімотеге 1-хат 3:15) 

15 Құдайдың, әділ шындық сөзін бөлу, ұятқа қажет емес жұмысшы 
ұнамды бол ұсынуға адал болыңыз. (Тімотеге 2-хат 2:15) 

 

Адал Филадельфия тамтығы, Аян 12 «әйел»: 14-16, әрқашан әділ (ажырата) 
шындық сөзін бөліп, ақиқат тірегі және жер ұмтылады тобы болып 



табылады. Менің алдын ала шіркеуі Құдайдың ұйымын тастап кетуге мәжбүр 
болды себебі олар қайта-қайта уәделерін сындырып, сондай-ақ, қасақана, 
олар шынайы (бұр Еремия 48:10 емес еді білгені баспа ақпаратты жіберуге 
жалғастырды деп табылады; Забур 33: 4 ; Забур 101: 6-7; Ишая 61: 8) өзге де 
орындарда егжей-тегжейлі (мысалы www.cogwriter.com). Матай 24:14 
орындауға күш әкелуі Сондықтан, бұл олар (Забур 101: 8, 7 бұр Ишая 61) 
бұдан былай үздік Құдайдың Шіркеуінің Филадельфия тамтығын атынан 
алмады және Құдайдың пайдаланылуы мүмкін емес деп мені 
көндіріп Құдайдың Үздіксіз шіркеуі қалыптастыру үшін қажет болды, 
сондықтан, т.б. болып табылады. 

Қаншалықты ақиқат тірегі және жер жүріп, Құдайдың Үздіксіз шіркеуі кез 
келген басқа шіркеуі Құдай тобының астам тереңдігін және Құдайдың ерте 
шіркеуінің тарихы туралы егжей-бар. Біз Иса Мәсіхтің қорының, елшілер мен 
пайғамбарлардың (Ефестіктерге 2:20) құрылады. Біз Исаның ертедегі 
ізбасарлары кез келген басқа шіркеуі Құдай тобына қарағанда не үйреткенін 
көбірек үйрету. Біз сондай-ақ Иса біздің уағыз және бұқаралық ақпарат 
құралдарында өсиет еткендерінің бәрін (: 19-20 бұр Матай 28) үйрету 
тырысады. Біз сондай-ақ (Ғалаттықтарға 2:10) кедей біздің табыс 
айтарлықтай көлемін арнау. Сонымен қатар, біздің пайғамбарлық 
түсініктемелер тереңірек болып табылады және кез келген басқа да белгілі 
шіркеуі Құдай тобының (бұр Петірдің 2-хаты 1:19) артық інжіл болып 
табылады. 

Қандай пайғамбарлық туралы? 

Пайғамбарлық маңызды ма? 

Әрине. 

Кереметтің (Елшілердің істері 2: 1-11) кейін не болды, бірінші жазылған 
уағыз, жылы, елші Петір інжіл пайғамбарлық (: 14-40 Елшілердің істері 2) 
жаңалықтар оқиғалар байлап. Адам Питер талқыланды оқиғалардың 
хабардар болды, өйткені Ішінара, көңіл және мыңдаған көптеген (Елшілердің 
істері 2:41) ауыстырылды. 

Кереметтері Жаңа Өсиетте басқа жазылған уағыз ең алдында емес, Әзірге, 
үндеткіштер (: 22-31 мысалы Елшілердің істері 17) жақсы олардың 
аудиториялар жету үшін пайғамбарлығының және Киелі кітаптың басқа 
бөліктеріне оқиғаларды байлау тырысты. 



Ол Иса уағыздаған деп жазылған алғашқы хабары (Марқа 1:14 патшалық 
Інжілі) және Иса берген соңғы хабарлама (Аян кітабы) пайғамбарлық екенін 
түсіну маңызды болуы мүмкін. Ол (мысалы Матай 24, Лұқа 21) берді, түрлі 
хабарлар алдағы әлемдік оқиғаларға байланысты болды. 

Пайғамбарлығы сенушілер үшін белгісі болып табылады: 

Пайғамбарлық емес Кәпірлер үшін, бірақ сенушілер үшін белгісі болып 
табылады, ал Осылайша тілдері емес, сенушілер үшін, бірақ Кәпірлер 
үшін белгісі болып табылады. (Қорынттықтарға 1-хат 14:22, ағылшын 
Standard Bible) 

Сондықтан тілдер белгісі емес, иман келтіргендерді, бірақ кәпірлерге 
болып табылады; бірақ пайғамбарлығы Кәпірлер үшін, бірақ 
(Қорынттықтарға 1-хат 14:22, бергендіктен рухани) иман келтіргендер 
үшін емес, 

Киелі кітапта бұл толтыру көмектеседі Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің түрлі 
тілдерде түрлері (Қорынттықтарға 1-хат 12:28), және біздің еріктілер 
аудармашылар және басқалары бар еді көрсетеді. Бірақ, дұрыс түсіндіре 
пайғамбарлық қамтитынын пайғамбарлық, байқайсыз иман келтіргендер 
үшін белгісі болуы тиіс. Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің Біз түсінеміз және басқа 
да топтардың COG қарағанда пайғамбарлығының жақсы көптеген 
аспектілерін түсіндіруге болады. 

Осы пайғамбарлық шынайы шіркеуінің ең маңызды сипаттамасы болып 
табылады дегенді білдіре ме? Жоқ, махаббат (: 1,8 бұр Қорынттықтарға 1-хат 
13) болып табылады. 

Дегенмен, махаббат қуалау, сондай-ақ Киелі кітапта пайғамбарлық (1: 1 
Қорынттықтарға 14) байланысты. 9-12: Бұл шын мәнінде ақиқат махаббат 2 
Салониқалықтарға 2 сәйкес кейбір пайғамбарлық оқиғалардың құтқарады 
бар. 

Бүгін, жаппай қоғамдық өзгерістер орын алуда. Олардың көпшілігі Киелі 
кітапта пайғамбарлық етіледі. Иса мысалы Матай (түсіну аяғында 
ізбасарларын деп негізгі пайғамбарлықтар - бүкіл Киелі кітаптың үштен бір 
арасындағы бәлкім төрттен бірі пайғамбарлық болса да, ең топтар ғана Киелі 
кітапта әр түрлі негізгі пайғамбарлықтардың туралы шындықты түсіне 
бермейді 24:15; Марқа 13:14). 



Жеңілдік немесе пайғамбарлықты ұмыта, не Киелі кітапқа сенеміз үміткер 
қарамастан кейбір. Бірақ бұл шынайы мәсіхшілер үшін іс болуы тиіс емес:  

«Інжір ағашының қараңызшы, және барлық ағаштар. Олар қазірдің 
өзінде орныға кезде 30, сіз қараңыз және білесіңдер деп жаз енді 
жақын. 31 Сондықтан Сіз сондай-ақ, осы осылардың болып жатқанын 
көргенде, Құдай патшалығының екенін білеміз маңында. 32 барлық 
заттар өтеді дейін Әлбетте, мен сендерге айтамын, осы ұрпақ жоқ 
құрымайды болады. 33 Көк пен жер құрып жоқ болып кетсе де, менің 
сөздерім еш құрымайды. 

Жүректерің кутеж, маскүнемдік, және осы тіршілік қамы жүректеріңді 
жаулап, сол күні күтпеген сізге келіп болуы Әйтпесе. 35 Ол беткі 
бетіндегі барлық кім туралы тор ретінде келеді «Бірақ, өздеріңе 
сақ бүкіл сондықтан жер. 36 Watch, және сіз өтуге келеді, және Адам 
Ұлының алдында тұра осының бәрін қашып лайық болуы мүмкін деп, 
әрдайым дұға «. (Лұқа 21: 29-36) 

Иса ізбасарларына әрқашан Оның қайтаруға байланысты оқиғалар мен 
пайғамбарлықтар назар аудару керек болады деп үйретті екенін 
ескеріңіз. Иса бірнеше рет осындай Матай 24:42, 25:13 есебінде ақ басқа да 
Жазбаларда пайғамбарлықты жүзеге асыратынына әлемдік оқиғалар үшін 
көруге ізбасарларына; Марқа 13: 9,33,34,35,37 және Аян 3: 3. Иса 
ізбасарларына көруге күтеді. 

Сондай-ақ Иса Киелі Рух, «шындық Рухы», пайғамбарлық, соның ішінде, 
барлық шындықты түсіну адал көмек келеді деп үйреткен 

Мен әлі күнге дейін сізге айтуға көп, бірақ қазір оның бәрін мойнына 
алмайды. Алайда, егер ... ақиқат Рухы, {}, ол барлық шындықты нұсқау 
береді, келді; ... Келе сізге нәрселерді айтып береді. (Жохан 16: 12-13) 

Киелі Рухты бар және дұрыс киелі рухтың жетелеуімен жатқан бізге 
пайғамбарлықты түсінуге көмектеседі. 

Киелі кітап, сондай-ақ үйретеді: 

Рухты қандыру бермеңіз. Пайғамбарлықтар менсінбей 
бермеңіз. (Салониқалықтарға 1-хат 5: 19-20) 



Дегенмен Құдай топтардың әр түрлі шіркеуінің соның ішінде, көптеген, 
Құдайдың Рухы қазіргі уақытта енді пайғамбарлық жұмыс істейді деп 
санайды, меніңше, жоқ. Көптеген, сондай-ақ, көбінесе, олардың тиісті 
түсініктеме (лар) інжіл пайғамбарлықтарды менсінбей және бейім.  

Қазіргі уақытта жер бетінде Құдай өзінің адал және дұрыс енді төртінші өту 
қажет, соңғы рет пайғамбарлық ескертулер жариялап шынайы қызметшілері 
бар. 

Киелі кітап үйретеді: 

Ол өз құлдары пайғамбарларға өз құпиясын ашады, 
егер Расында Құдай Ие, ештемені жасамайды. 8 арыстан взревел 
алды! Кім қорқады емес пе? Құдай Ие айтқан! Кім болады, бірақ 
пайғамбарлық? (Амос 3: 7-8). 

Осы, сондай-ақ пайғамбарлардың туралы New Testament ілімдерін (мысалы, 
Елшілердің істері 2:; Ефестіктерге 4:11; Қорынттықтарға 1-хат 17-20 14) 
қарамастан, ең 21-ші ғасырда шіркеу Құдайдың топтар нашар Қазіргі кез келген 
пайғамбарлар бар деп санайды және олар емес, аяқталу уақыты інжіл 
пайғамбарлығының негізгі элементтерін керісінше түсінеді.  

Сонымен қатар, Құдай бүгінде кем дегенде бір пайғамбар бар екенін 
қабылдай ма, кім шіркеуінің Құдайдың топтардың бірінің бірақ барлық 
(CCOG бір ерекшелік болып табылады), демек, олар / болып табылады 
болды, анық пайғамбарлық және ілімдердің қателерді үйрету мыс 
пайғамбарлық жеке тұлғаларға тыңдады жалған пайғамбарлар.  

Құдайдың Үздіксіз шіркеуі Philadelphian көшбасшысы 

Филадельфия ең адал тамтық бөлігі болуы келетіндерге бұл шіркеуі 
Құдайдың тобымен болғымыз келеді: 

1. Куә, оның басты басымдық (;: 19-20 28 Матай 24:14) ретінде 
Патшалығы туралы ізгі хабарды жариялап етеді.  

2. әсіресе Африка мен Азия сияқты кедей аймақтарда, жесір мен жетім 
(Жақып 1:27), соның ішінде кедей бауырластарды (Ғалаттықтарға 2:10), 
қолдайды. 

3. шындығын 15-17: Матай 18, соның ішінде інжіл басқаруды 
(Қорынттықтарға 1-хат 12:28), дағдыға айналған. 



4. сөйле бар ілімге, пайғамбарлық, ал Иса (Жохан 7 айтқан жемісін 
сүйетін: 16-20; 13:35; Лұқа 4:18; 14:13; Матай 24:14; 28: 19-20; Аян 3 : 7-
13). 

5. (Тімотеге 4: 1: 1) олар шіркеуі деп ойлаймын кім алыс құлап емес, 
ескертеді. 

6. Соңғы күн (: 17-18 Деян 2), армандарын қабылдау, соның ішінде 
рухани сыйлықтар бар. 

7. Аян 2 & 3 шіркеулер тарихи және ағымдағы рөлін түсінеді. 

Алдын ала зор алапатқа:;: (14-16 Аян 3:10, 12 15-20 Матай 24) қашуға 
кезде білу;: 8. (Матай 24 29-45 мысалы Daniel 11) жеткілікті інжіл 
пайғамбарлықты түсіндіреді және түсінеді (Матай 24:21). 

Ең жақсы Құдайдың Шіркеуінің (Аян 3: 7-13) Филадельфиядағы бөлігін 
тамтығын бір топ 21-ғасырдағы Құдайдың Үздіксіз шіркеуі болыптабылады. 

Иса олар жылымшы жұмысты бар және зардаптарын (: 14-22 Аян 3) өкініп 
немесе тап керек екенін Лаудікиліктер ескертті. Пайғамбарлық жағында, 
шындық Лаудікидегі шіркеулер пайғамбарлық түсініспей түрлі бар.  

Лаудікиліктер (олар Аян 1-3 шіркеулер жетінші шіркеу немесе топты 
білдіретін) соңғы күндері мәсіхшілер бөлігін білдіретін болғандықтан, олар 
пайғамбарлық не болып барлық шынында да мен үшін не көреді емес деп 
себептері бар болуы керек Зор алапат басталғанға әкеледі. 

Құдайдың Шіркеуінің бөлігі болуы Лаудікидегі ұйымдар шеңберіндегі, зор 
алапаттың басталады кезде білмей, оларды болдырмау, оның өткізіледі 
пайғамбарлық позициясын түрлі бар. 

Осы дұрыс пікір Он сегіз төменде көрсетілген: 

1. Көптеген Лаудікидегі топтар ресми үйрету емес, және / немесе олар 
кейде Аян шіркеулер туралы үйрету тіпті Аян кітабының 2 & 3 
шіркеулерінің байланысты шіркеу дәуірдің идеясына 
сенбейді. Көптеген (; 2:22; Аян 1:19, мысалы 3: 3; 3:10) оларға жасалған 
көптеген мәлімдемелер қызметтің болашақ пайғамбарлық разветвле 
болуы керек екенін қарамастан, осы шіркеулер бір preterist (өткен / 
тарихи) мақсатында көбірек көңіл . Егер әр түрлі топтар осы белгілі бір 



пайғамбарлық аспектілерін үйрету емес, өйткені, көптеген өз 
проблемаларын көріп емес және ауыр азап баруға мәжбүр болады.  

2. Лаудікидегі топтар Корольдігінің Gospel әлі Матай 24:14 бір куә 
ретінде әлемге уағыздалады қажет емес деп санайды, шын мәнінде 
жоғары басымдығы екенін жасауға, және / немесе көрсетеді тәртіппен 
мұны емес, (;: 4 Забур 33 бұр Еремия 48:10), сондықтан олар нақты 
Philadelphian жұмысты бар де алып келмейтін олар ақиқат үшін 
жеткіліксіз махаббат бар. Тек Philadelphians бүкіл әлем бойынша келеді 
талқылауының сағат қорғалған болуы уәде ретінде Матай 24:14 
орындаған кезде немесе Матай 24:15 бір қашуға кезде, Лаудікиліктер 
түсінуге болмайды. 

3. кеңінен өтті Лаудікидегі қарау Солтүстік Король Даниял 11:40 Мысыр 
патшасы шабуылдаған дейін зор алапаттың басталады, бұл мүмкін 
емес оқыту болып табылады. , Ол АҚШ басталады және Ұлыбритания 
сияқты оның англо-саксон одақтастары (бұр Даниел 11:39) басып 
кірген алу: Бұл көрініс зор алапаттың Жақыптың қиыншылықта (7 
Еремия 30) уақытын қамтиды, өйткені осы фактіні назарға 
алынбаған. Ол бір рет Енді (1979 Біз орналасқан уақыт өзінің 
көзқарасын өзгертті соңында Герберт W. Армстронг, өткізді, өйткені 
топтардың Кейбір осы дәйекті қате ажырамайды. Пастор Бас есеп-Vol. 
1, № 15, 20 қараша, 1979). Солтүстік Король осы көрініске басып, ұстап 
тұрыңыз, кім жоқ болады, алдын ала Даниял 11:40 Мысыр патшасы 
басып үшін, Даниял 11:39 мықты бекініс (АҚШ, Канада) сол жояды бері 
Зор алапат ол басталғаннан кейін дейін басталады кезде білемін.  

4. Әртүрлі 12-13 дәл он немесе он ағымда анықталған халықтардың 
тұруы тиіс: Лаудікиліктер Аян 17 Beast билік соңғы конфигурация деп 
санаймыз. Бұл «халықтар» дегенді білдіретін грек сөзі сол үзінділер 
емес, мен үзінділер екі болашақ қайта ұйымдастыру уақыт айтып 
жатқанына, оның ішінде көптеген себептер бойынша ақаулы болып 
табылады. Қайта ұйымдастырылған патшалықтар әрқашан алдын ала 
шекарасында қалып емес, және бұл болашақта жағдайда болуы 
мүмкін. Қазіргі уақытта 28 мүшесі және көптеген әлеуетті мүшесі бар 
Еуропа Одағы, сондай-ақ соңғы конфигурация он немесе он 
халықтарды болуы керек екенін талап, (Ұлыбритания сияқты) кейбір 
мүше халықтарды жоғалуы мүмкін, ал Киелі кітапта сәйкес 
келмейді. Сонымен қатар, (Herbert Армстронг бойынша) COG 



Филадельфиядағы бөлігін тарихи лауазымы он тұруы мүмкін, бұл кем 
дегенде ондаған құжаттар (Plain Truth, Жақсы Жаңалықтар, ертең 
әлем, буклеттер, Co-қызметкері хаттар, Киелі кітапта Сырттай 
курсы) оқытылады он ұлттар және / немесе ұлттар топтары (жалғыз 
халықтарға қарсы).Саны үшін азайтады қабылдамаса, не он немесе он 
халықтарды бар Beast конфигурациясына талап кім, мүмкін, олар деп 
санайды, егер өкініп зор алапат басталды екенін түсінеміз болмайды.  

5. Бірнеше Лаудікидегі топтар анық Даниял 9:27, Даниял 11:31 және 
Матай 24:15 Исаның сөздерін (яғни Даниел 9:27 Мәсіх орындалды сену 
бейім) арқылы байланыстырады, ол екінші жартысын керісінше 
түсінеді. Көрсетілген тарауларды түсінбесе, кім не болып жатқанын 
дұрыс алдын-ала ескерту бар, не, ең алдымен, зор алапаттың 
басталады кезде біле алмайды. 

6. Бір немесе бірнеше топтар, сондай-ақ зор алапат келесі жылдың 
немесе осылайша бастау алады деп үйретеді. Даниэль 9:27 туралы 
«бейбітшілік мәміле» дұрыс расталды (және бұл әлі жүзеге асқан жоқ) 
кейін зор алапат шамамен 3 ½ жылға дейін басталған жоқ зор алапат 
басталғанға дейін 2019 бастау үшін, ол мүмкін емес. мәміле (бұр 
Леуіліктер 23:24; Қорынттықтарға 1-хат 15:52) жылдың күзінде 
расталған болуы, ең алдымен, өйткені, тіпті 2019 тым көп ұзамай 
ықтимал. 

7. Кейбір топтар дұрыс 1335 интерпретациясына, 1290, және Даниял 12 
1260 күн үйрету зор алапаттың басталады, олар түсіну мүмкін емес деп 
бөліктерінде бар басқа да проблемалар (ең COG топтар) бар.  

8. Ең Лаудікидегі топтар Аббақұқ 2 түсінбейді: 2-8 және дұрыс АҚШ пен 
Ұлыбританияда жүзеге ескерту деп алуға емес. Бір топ оны үйрету 
жасады, бірақ, өйткені ішкі саясат және оның өскелең жетекшілердің 
бірі болып көрінсе не өшіру қолдап. АҚШ қарызының өсуі «уақыт 
бомба» атап қажет нәрсе болып табылады және Аббақұқ 2: 2-8 Бұл 
төндіреді деп інжіл қауіп көрсетеді. Ол жариялады тиіс және CCOG біз 
оны істеп жатыр. 6, зор алапат басталмай байланысты және Жүсіптің 
тайпаларының ұрпақтары қарыздар қарсы шабуыл себептерінің бірі 
болып табылады: көптеген Аббақұқ 2 деп түсінбейді.  



9. Ең Лаудікидегі топтар әр түрлі «Ілияс ереси. Бар Осыған байланысты, 
олар соңғы Ілиясты тануға мүмкін емес болады. Кейбір ол 16 қаңтар, 
1986 жылдан бастап, өлі болды және бұл өлім қорытынды 
Ілияс (ғасырлардағы Mystery. 1985, б. 349) туралы өз жазбаша сәйкес 
оған айырады болғанына қарамастан, Герберт Армстронг болған болса 
керек деп ойлаймын. 12-13: Кейбір келіп немесе ол шіркеу емес, 
Марқа 9 тақырып бойынша Исаның ілімдерін қарсы жүріп жеке, екенін, 
ешқандай Ілияс бар, не деп ойлаймын. 

10. Көптеген Лаудікидегі топтар Даниял 7:25, 11 келіп ерекшеленетін 
қудалау (және басқа да мәселелерді) түсіне бермейді: 30-39, Матай 24: 
9, 22 және Аян 12: 14-17. Қудалау пайғамбарлық толқыны бастапқыда 
(оларға емес,), негізінен Philadelphians хит кезде, Лаудікиліктер зор 
алапаттың бастау туралы екенін дәлел ретінде осы қудалауға көре 
алмайсыз. Ағымдағы CCOG сияқты аяқталу уақыты Philadelphian 
шіркеуге 32-35: Құдайдың ескі радио шіркеуі (! Жалған бауырластар сақ 
қараңыз Жақсы Жаңалықтар, қаңтар 1960) арнайы Даниял 11 қудалап 
Жазба орындары қолданылады. 

11. Бірқатар Лаудікидегі топтардың (: 14-16 үйретеді Аян 12 қандай 
қарамастан) қашуға қауіпсіздігі физикалық орын бар деп 
айтылмаған.Сондықтан, бұл көріністі өткізу сол ғана алдын ала, зор 
алапат басталмай бір жағына қашуға бейім болады. 

12. Ең «тәуелсіз» 1-3 үйретеді: Лаудікиліктер олар алдын ала Софония 2 
қандай қарамастан қашуға уақыт үшін «жиналып» қажет деп 
ойламаймын. Демек, бұл олардың бір бөлігі болып табылмайды тобы 
ғана алдын ала зор алапаттың (: 14-17 бұр Аян 12) басталғанға дейін 
жасайды, олар бірге қашуға бейім болады екіталай.  

13. Кем дегенде бір Лаудікидегі тобы қате Солтүстік Король Даниял 
11:40 Мысыр патшасы шабуылдаған кейін Даниял 11:31 запустения 
жексұрын жүреді деп санайды. Бұл жолы олай емес, өйткені зор 
алапаттың (: 15,21 бұр Матай 24) басталады кезде, бұл лауазымға 
басып, ұстап тұрыңыз, кім түсіну мүмкін емес. 

14. Көптеген Антихрист / жалған пайғамбар емес, теңіз Beast болып 
табылады.: Лаудікидегі топтар Құдайдың ғибадатханасының сидит күнә 
адамы (3-4 2 Салониқалықтарға 2) деп үйретеді Дегенмен, ол теңіздің 



осы Beast, Солтүстік қорытынды King (: 35-36 Daniel 11) болып 
табылады. Бұл орын болған кезде Сондықтан, дұрыс күйіне басып, 
ұстап тұрыңыз, кім оның пайғамбарлық тармақталған түсіну мүмкін 
емес болады. «Қаза ұлы» жеке басын куәландыратын соңына есе түсіну 
маңызды болып табылады. 

15. Бірнеше Лаудікидегі топтар Иерусалимдегі еврей ғибадатхана Иса 
қайтарымының қалпына келтірілген болады деп үйретеді. Осы 
қашықтан мүмкін болғанымен, ол (Жаңа Өсиетте «Құдайдың 
ғибадатханасы» мәсіхші, қазіргі заманғы емес еврей, жері істеу бар) 
талап етілмейді. Бірнеше кейде тәлім-ақ осы оқиға емес бері зор 
алапаттың басталады кезде, бұл лауазымға басып, ұстап тұрыңыз, кім 
түсіну мүмкін емес. 

16. Кем дегенде бір Лаудікидегі тобы Аян 17:12 он патшалары негізінен 
еуропалық энергетикалық болып табылатын қарағанда бүкіл дүниежүзі 
бойынша он аймақтарда жауапты болуы керек деп үйретеді. Осы кезде 
табандылық зор алапаттың басталады еді кезде мұндай топ, мүмкін 
түсіне алмады дегенді білдіреді. 

17. Кем дегенде бір 1-10 еуропалық емес: Лаудікидегі тобы Аян 13 
Beast деп үйретеді. Beast электр Еуропадағы (бұр Даниял 9: 26-27) 
пайда болады бері зор алапат бастау туралы болса, бұл түсіне бермейді 
кім жүзеге асыруға болмайды. 

18. Кем дегенде Үлкен Лаудікидегі топтардың бір немесе екі зор 
алапаттың қатысты Daniel 11 ретпен бірінші аят Даниил 11:40 екенін 
үйретеді. Оның орнына олар бұл көп ұзамай-ақ, Жақыптың 
қиыншылықта (: 7 Еремия 30) уақыт басталуымен сәйкес келеді Даниял 
11:31, кейін Даниял 11:39, басталады деп үйретеді тиіс. Зор алапат 
басталады кезде Дэниел 11:40 лауазымына басып, ұстап тұрыңыз, кім 
түсіну мүмкін емес. 

Және одан көп бар. Дегенмен, ол тек зор алапат басталады кезде жүзеге 
асыруға емес, жоғарыда аталған нүктелерінің бір немесе одан да көп 
түсінбеушілік алады. Құдайдың Үздіксіз шіркеуі ғана осы мәселелер барлық 
«әділ шындық сөзін бөлу» (2 Тімотеге 2:15) болды. 

Қайғылы шындық олар (олар жасауға мүмкін мәлімдейді қарамастан) шын 
мәнінде Philadelphian емес, өйткені, Даниял 11 пайғамбарлық ретін және 



егжей-тегжейлі түсіне бермейді, ең шіркеуі Құдайдың топтар деп немесе 
олар Иса осындай Матай сияқты орындарда үйреткен қандай байлаңыз 
қалай 24. осы және басқа да пайғамбарлық түсініспей олар Матай 24 Исаның 
нұсқаулары қашуға тиіс кезде, сол топтар жүзеге асыруға болады, Себебі: 21-
22: 15-20 және, демек, келе жатқан зор алапаттың (Матай 24 қорғалған 
болуы өтіңіз емес, ). 

Біздің тарапымыздан бұл дыбыс бекер және мақтаншақ Әйтпесе, маған 
басқа топтарға Құдай басшыларының ұзақ уақыт жоғары деңгейі шіркеуі 
арнайы Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің біз үйрету қандай сол ұпай әрбір (Боб 
Thiel) маған айтты деп келтіреміз тіпті өз топтар үйрету қандай 
айырмашылығы сол, оның ішінде осы ұпай, дұрыс болып табылады.  Бірақ 
«ұйымдық» (және шын мәнінде інжіл емес) себептер бойынша, олардың 
топтары жария үйрету емес. 

Иса: «зор алапат болады, сияқты жоқ, осы уақытқа дейін әлемнің басынан 
бері болған жоқ, сондай-ақ бұрын-соңды болып табылады» ескертті (Матай 
24:21). Ал Иса оған Philadelphian мәсіхшілер қорғауды (: 7-10 Аян 3) уәде 
берді. Басқа мәсіхшілер сол уәде алған жоқ. 

Скомпрометированный министрлігінің (Езекиел 34: 7-10) туралы тым көп 
сенім арта, кім Кітаптың сәйкес оларға шын мәнінде емес, пайғамбарлықты 
үйрету, тараулар 2 & 3 Аян және Лұқа 21 Исаның айтуынша, бұл іске асыруға 
қажет тек салыстырмалы аз мәсіхшілер бүкіл әлем бойынша келеді 
талқылауының сағатына (: 14-17 бұр Аян 12) қорғалған болады. Қызметте 
шын мәнінде адал тыңдауға емес, сондай-ақ, Кім де кім (: 11-16 бұр 
Ефестіктерге 4) осы тағдырын бөліседі. 

Шын мәнінде Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің Біз: 

«Сондай-ақ, пайғамбарлығын неғұрлым көз сөз бар; Сендер сендер 
күні таң атқанға дейін, қараңғы жерде shineth жарық былай ретінде 
құйылуынан, күні жұлдызды «жүректеріңде (Петірдің 2-хаты 1:19, 
кигізіп) пайда болатын ақ істеу Куәландыру. 

Ол сондай-ақ Киелі кітапта сондай-ақ олар Құдайдың Шіркеуінің аяқталу 
уақыты, сондай-ақ Philadelphian тамтығы (: 1-3 бұр Софония 2) қорғалатын 
болады емес бөлігі болуы қажет емес деп ойлаймын тәуелсіз ескертеді атап 
өткен жөн. Жаңа келісімде мәсіхшілер шынымен шіркеудің бөлігі болуы тиіс 
екені түсінікті (Ефестіктерге 4: 11-16; Қорынттықтарға 1-хат 4:17 бұр; 10: 32-



33), біз соңына (Еврейлерге 10:24 жақындауға -especially ретінде -25; 
Софония 2 салыстырыңыз: 1-3). 

Иса Аян 3:19 жылы оларды шақырады ретінде Лаудікидегі топтар және / 
немесе жеке тұлғалар өкініп қабылдамаса зор алапаттың алдын ала, бұл 
басталғанға қашуға (Матай 24:21) басталады да, білетін болады кезде, олар 
мүмкін, біле алмайды (Матай 24:15 -20). 

Олардың пайғамбарлық көзқарастары көптеген аспектілерін Киелі кітапта 
жоғарыда құралы дұрыс дәстүр (соңғы немесе одан ма) сүйенеді COG топтар, 
олар «пайғамбарлығы көз сөз» (Петірдің 2-хаты 1:19, кигізіп) жоқ екенін тым 
кеш білу үшін барамыз . 

(14-16 Аян 3), өйткені бұл олар зардап шегеді болады деп, бірақ олар қажет 
емес деп ойлаймын, өйткені Ол сондай-ақ деп үйреткен: Иса олар көптеген 
салаларда (17-19 Аян 3) өзгерту үшін керек екенін айтты Лаудікиліктер .  

Басқа COG топтар осы кітапша кірді жоқ деп Киелі кітаптың бар екенін көп 
пайғамбарлық және басқа да айырмашылықтар бар. Шындық, жұмыстың 
аяқталу сатысының оң назар аудара жоқ еске (шын мәнінде, барлық Иса 
үйреткен тәлім, және Құдай рухының екі бөлігін майланған бір елемей, 
Philadelphian сүйіспеншілік танытуы, жеткілікті жоғары қатысты Киелі кітапты 
өткізу болып табылады Еліше, 2 Kings 2: 9-13) CCOG жоғарғы адами 
көшбасшы болды, өйткені, пайғамбарлық ескертулерді елемеген COG топтар 
өздерінің қауіпті соншалықты істеп жатыр. 

Кейбір жеңілдік пайғамбарлығының маңыздылығы Әзірге, елші Пауыл 
үйреткен қандай байқайсыз: 

Ал қазір ол ұйқы оятамыз жоғары уақыт екенін, уақытын білуге, бұл 
істеу; қазір құтқарылуымыз біз алдымен сенбеген кезде қарағанда 
жақын болып табылады. 12 түні аттай, күні таяп қалды. Сондықтан бізге 
қараңғылық жұмыстарын тастап берсін, және бізге жарық сауыт-киіп 
көрейік. 13 АҚШ күні ретінде емес, Жүгенсіздік және маскүнемдік емес, 
lewdness және похоти емес, дау-жанжал және қызықтырып, оның 
дұрыс жүре берсін. 14 Бірақ Иеміз Иса Мәсіхке киіп, және оның 
қалауларына орындауға тәннің үшін ешқандай қамтамасыз ету, 
құрайды. (Римдіктерге 13: 11-14) 

 



Біз Пауыл кезде қарағанда, қазір аяғына көп жақын емес пе? Сондай-ақ 
Пауыл шынайы мәсіхшілер Иса (: 4 1 Салониқалықтарға 5) қайтып еді кезде 
шамамен білмеген болар едім т.б. сияқты болу үшін емес екенін үйретті.  

Елші Петір: 

Бұлардың бәрі ерітілген болады, өйткені Сондықтан, 
адамдардың қандай, аспан өрт болып табылатын, ерітілген болады, 
оның себебі, 12іздейді және Құдайдың күні алдағы жеделдету, киелі 
жүріс-тұрысымыз және құдайшыл болуы керек емес пе және 
элементтері шын жүректен жылумен балқып болады? 13 Дегенмен біз 
Құдайдың уәдесіне сай, жаңа аспан мен әділдік мекендейді онда жаңа 
жер іздейді.(Петірдің 2-хаты 3: 11-13) 

Дұрыс пайғамбарлық оқиғаларға назар аудара бір Иса (Лұқа 21:36;) дайын 
болуға көмектеседі ғана емес, бірақ олар (бұр Римдіктерге 13 тиіс ретінде 
өзгерту үшін жеткілікті өз өмірін зерттеуге мәсіхшілерді алу үшін 
рефлексиялық жаттығулар болуға, сондай-ақ арналған : 11-14; Петірдің 2-
хаты 3: 10-13). Дұрыс Киелі кітап пайғамбарлығының аясында 
түсіндірілгендей сіз әлемдік оқиғаларды көріп болуы керек емес пе?  

Түрлі Лаудікидегі топтар дұрыс аяқталу уақыты туралы пайғамбарлықты 
түсіне бермейді, және бұл кезде олар (бұр Матай 24: 15-21; Аян 12: 14-17) 
керек қашып емес, олардың мүшелеріне ықпал ететін болады.  

Лаудікиліктер Зор алапат туралы дұрыс идеялар бар, оған қорғауды уәде, 
және болады (Сард сол бірге, сондай-ақ Аян 2:22 бір Тиятир анық кейбір) 
емес, Ұлы көргенде кіріп және қайтыс жататын болуы тиіс және қуғын-сүргін 
(Даниел 7: 25В; Аян 12:17). 

Шын мәнінде негізгі түпкі уақыты інжіл пайғамбарлықтарды түсіне бермейді 
кім алданып емес. 

Көбісі Құдайдың Үздіксіз шіркеуі мәлімделген COG топтардың Балл 
ұқсайды деп есептейміз, меніңше, ал, пайғамбарлық нақтылық, біз бірегей 
болып табылады. Біз Филадельфия шапанын (Аян 3: 7-13; 2 Kings 2:13) ие 
болса және шын мәнінде ақиқат (Тімотеге 1-хат 3:15) жақтаймыз.Матай 24:14 
орындау бағытында жұмыс істеу кезінде: Біз (4-ші Забур жырының 33 бір 
шындық жасалуы тиіс), жұмыстың соңғы кезеңін жетекші.  



5. Жиынтық шіркеуі анықтау үшін куәлік, тұспалдар, және 
белгілері  

Тағы да, бұл жерде тізімі шынайы мәсіхші шіркеуі Құдайдың шынайы шіркеуі 
болуы керек екендігін көрсете 18 дәлелдер, белгілер, және кілттер болып 
табылады. 

1. ерлер дәстүрін жоғарыда Құдай сөзін қояды және, демек, Киелі 
кітапта (бұр Матай 15: 3-9) қарсы жатқан ілімдерді қосылған жоқ. 

2. інжіл атауын «Құдайдың шіркеуі» (мысалы, Елшілердің істері 20:28) 
пайдаланады. 

3. (: 27-32 мысалы Елшілердің істері 5) тіпті қуғын-сүргінге қауіп 
астында, бастапқы сенімі (Иуда 3) жан-тәнімен нандырады. 

4. (Жохан 2 бұр 1: 6) бүкіл тарихында оның інжіл ілімдерді 
қадағалайды. 

5. нисан (:; Матай 26:18 5 Леуіліктер 23) 14-ші Құтқарылу 
мейрамын ұстайды. 

6. кітаптар Елші Жохан ср бері Киелі кітаптың бөлігі болды, ол белгілі 
болды Тімотеге 2-хат 3: 16-17; Аян 1: 9-19; 22: 18-19). 

7. (Римдіктерге 1:20; Қолостықтарға 2: 9) құдайлардың туралы 
шындықты оқиды. 

8. (Жохан 2: 1: 4) Құдайдың сүйіспеншілікпен заңдар оқиды және 
сақтайды. 

9. (Жохан 18:36; Лұқа 3:14) осы дүниеде кәдімгі соғысқа қатысу қарсы.  

10. қудаланып, бірақ қудалаушы (Жохан 15: 20-21) курткасы. 

11. рухани көйлек немесе ғимараттар (: 29-30 бұр Заңды қайталау 12) 
тұрғысынан пұтқа табынушылықтың сыртқа атрибуттары қабылданған 
жоқ. 

12. толық Евангелие (;: 19-20 28 Матай 24:14) уағыз. 

13. «кішкентай қора» (: 1-9; Римдіктерге 11:15 бұр Аян 14 Лұқа 12:32) 
болып табылады. 



14. Бірнеше қорғасын қалаларында (Еврейлерге 13:14) және Аян 2 & 3 
жеті шіркеулер арқылы оның физикалық орналасқан жері 
қадағалайды. 

15. Киелі кітаптағы сенбі белгісі бар (Мысырдан шығу 31:13; Еврейлерге 
4: 9). 

16. Қасиетті күндері арқылы бейнеленген ретінде Иса Мәсіх арқылы 
құтқарылуға Құдайдың жоспарын түсінеді (:; Джеймс 1:18 7-8 
Қорынттықтарға 1-хат 5) 

17. пұтқа мереке (: 20-22 Қорынттықтарға 1-хат 10) байқау қарсы сабақ. 

18. соңғы рет экуменического Бабылдың бар (Аян 13: 4-10; 18: 4) 
туралаңыз емес болады. 

Тек Құдай тобының шіркеуі барлық адамдарға критерийлерге сәйкес келуі 
мүмкін. Шынайы мәсіхшілер Киелі кітапты шіркеу санайды, Құдайды 
санайды, Құдайдың сипаты мен жоспарын түсінеді, және Құдайдың 
жұмысын жасайды. Бұл шын мәнінде, грек-рим шіркеулер және өшіру-қашу 
үшін айтуға болмайды. 

Қандай Құдайдың шіркеуі? 

Құдайдың шіркеуі Иса Мәсіхтің шынайы басшылығымен адамдарды 
қамтитын, мінсіз емес. Жаңа өсиет шіркеуі проблемалар (сондай-ақ, 3-
тарауын қараңыз), сондай-ақ Құдайдың Шіркеуінің (Аян 2-3) барлық 
замандарда болды. 

Киелі жазбалардың соңына кезінде Құдайдың түрлі шіркеуі және Мәсіхті 
уағыздайтын Құдай топтардың емес шіркеуі бар еді екені түсінікті.  

Исаның айтуынша, соңғы күндері түрлі сипаттамаларын көрсету Құдай 
Шіркеулер болар еді. , Sardisian (Аян 3: 1-6), сондай-ақ әр түрлі Лаудікиліктер 
(Аян 3: 14-22): Иса Thyatiran (18-29 Аян 2), кім үшін, сын және Сотталған 
бар. Демек, осы санаттағы топтар шын мәнінде ең адал христиан шіркеуінің 
бөлігі болғысы келгендер кез келген үшін тамаша болып көрінетін емес еді. 

Соңғы күндері, Иса бағалайды және айыптаймыз емес екенін Құдай ғана 
шіркеуі «сәл күші,» Филадельфиядағы шіркеуінің (: 7-13 Аян 3) бірі болып 
табылады. Бұлар реніш оларға Crown (Аян 3:11) құны мүмкіндік болмайды 



деп басқалардың сондықтан Шүкір емес, бірақ оның орнына олар Құдайдың 
жұмысын қолдайтын болады кім болып табылады. 

Осылайша, Филадельфия ең адал тамтық бөлігі болуы келетіндерге бұл 
шіркеуі Құдайдың тобымен болғымыз келеді: 

1. Куә, оның басты басымдық (;: 19-20 28 Матай 24:14) ретінде 
Патшалығы туралы ізгі хабарды жариялап етеді.  

2. әсіресе Африка мен Азия сияқты жерлерде, жесір мен жетім (Жақып 
1:27), соның ішінде кедей бауырластарды (Ғалаттықтарға 2:10), 
қолдайды. 

3. шындығын Матай 18: 15-17:, соның ішінде інжіл басқаруды 
(Қорынттықтарға 1-хат 12:28), дағдыға айналған. 

4. сөйле бар ілімге, пайғамбарлық, ал Иса (Жохан 7 айтқан жемісін 
сүйетін: 16-20; 13:35; Лұқа 4:18; 14:13; Матай 24:14; 28: 19-20; Аян 3 : 7-
13). 

5. (Тімотеге 4: 1: 1) олар шіркеуі деп ойлаймын кім алыс құлап емес, 
ескертеді. 

6. Соңғы күн (: 17-18 Деян 2), армандарын қабылдау, соның ішінде 
рухани сыйлықтар бар. 

7. Аян 2 & 3 шіркеулер тарихи және ағымдағы рөлін түсінеді.  

8. Алдын ала зор алапатқа (14-16 Аян 3:10, 12 15-20 Матай 24) қашуға 
кезде білу (Матай 24 29-45 мысалы Daniel 11) жеткілікті інжіл 
пайғамбарлықты түсіндіреді және түсінеді (Матай 24:21). 

Ең жақсы Құдайдың Шіркеуінің (Аян 3: 7-13) Филадельфиядағы бөлігін 
тамтығын бір топ 21-ғасырдағы Құдайдың Үздіксіз шіркеуі болыптабылады. 

Құдайдың Үздіксіз шіркеуі біз ресми жоғарыда аталған барлық жасайды кім 
біледі, тек ұйымдасқан шіркеу болып табылады. Біз бөлігі болғымыз үшін 
салмақты себебі біз тамаша екенін емес, бірақ біз Киелі кітап және Исаның 
ертедегі ізбасарлары наным мен практикасына сәйкес сабақ екенін. 

(Тімотеге 1-хат 3:15) Ең шіркеулер кейбір шындықты бар, бірақ бірде-бір 
басқа «ақиқаттың тірегі және жер» болып пайда болады. Шайтан осы 



жастағы құдай (Қорынттықтарға 2-хат 4: 4) емес, шайтан сияқты, пайда, бірақ 
(Қорынттықтарға 2-хат 11: 13-14) көптеген жарық періштесі етіп.Және әлі, 
оны түйсіне, (: 4-5 Матай 24) бүкіл әлемді алдап - Иса көптеген Ол Мәсіх 
екенін жариялап, Оның атымен келеді деді. 

Сондықтан, қазір сіз дәлелдер, тұспалдар, және белгілерін біледі, сіз ескі 
Bereans және кім «барлық дайындығы бар сөзді алған, сондай-ақ осы бәрі де 
болды ма білу үшін Жазбаларды күн сайын іздеген сияқты 
болмақ. Сондықтан олардың көбісі «(: 11-12 Елшілердің істері 17) иман? 

Киелі кітапта не айтылғанын Ескерту: 

... Момындық Сіздің жандарын сақтап қабілетті алмастырылған сөзді, 
алады. 

Бірақ өздеріңді алдап, тек, сөзді жүзеге асырушы емес, тыңдаушы 
болуға 23 Кімде-кім сөзден емес, жүзеге асырмайтын тыңдап болса, ол 
айнадағы өз табиғи бетін бақылау адамға ұқсайды үшін;. 24 ол өзіне 
сақтайды үшін, жүріп алыс, және бірден ол қандай адам 
ұмытып. 25 бірақ ол бас бостандығынан кемелді заңға үңіле қарайды 
және оған жалғастыруда, және ұмытшақ тыңдаушы, бірақ жұмыс 
қайраткері болып табылмайтын, осы бір ол қандай бата болады 
. (Жақып 1: 21-25) 

Өзіңіз алдап, сіз істеу және қолдау Құдайдың Үздіксіз шіркеуі немесе тек 
тыңдаушы болуы тиіс жүзеге асыру Тауратша не істейді? 

Біз әлемге Патшалығы туралы ізгі хабарды уағыздай ретінде барлық Иса (: 19-
20 Матай 28) бұйырған куә (Матай 24:14), сондай-
ақ үйретедіҚұдайдың Үздіксіз шіркеуі қолдау тілейміз емес пе? 

Сіз шынымен шынайы христиан шіркеуінің бөлігі болуға дайын ба?  

 
 

Құдайдың жалғастыра шіркеуі 

 



Құдайдың Үздіксіз Шіркеуінің АҚШ кеңсенің мекенжайы: 1036 W. Гранд даңғылы, 

Гровер жағажай, Калифорния, АҚШ 93433. 

 

Біз бүкіл әлем, барлық континенттерде мекендеген (Антарктидадан басқа барлық 

құрлықтың) жақтастары бар. 

 

Құдай Сайт ақпарат жалғастыра шіркеуі 

 

CCOG.ORG Құдайдың Үздіксіз шіркеуінің негізгі сайтыңызда. 

CCOG.ASIA Бірнеше Азия тілдеріне Азия-бағытталған сайтыңызда. 

CCOG.IN кейбір үнді тілдерінде Үндістан бағытталған сайтыңызда. 

CCOG.EU Бірнеше еуропалық тілдерде Еуропалық бағытталған сайтыңызда. 

CCOG.NZ Жаңа Зеландия бағытталған сайты. 

CCOGCANADA.CA Канада бағытталған сайты. 

CDLIDD.ES Бұл мүлдем испан тілі сайты. 

PNIND.PH кейбір Тагалог бар, сайтқа Филиппин бағытталған. 

 

Радио және YouTube бейне арналары 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Киелі кітапта Жаңалықтар пайғамбарлығы Онлайн радиоға. 

Bible News Prophecy арна. YouTube уағыздайтын ескертулер. 

CCOGAfrica арна. Африка YouTube видео хабарлар. 

CDLIDDsermones арна. Испан YouTube уағыздар. 



ContinuingCOG арна. YouTube видео уағыздар. 

 

Жаңалықтар мен тарихы веб-сайттар 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Шіркеуі тарихы сайтыңызда. 

COGWRITER.COM Жаңалықтар, тарихы, және пайғамбарлық сайты. 

 

Рим католиктері, Шығыс православ, протестанттар, мормондар, Ехоба 
куәгерлері Құдай христиан шіркеуі, және олар деп санайды басқалары, 
немесе шынайы христиан шіркеуінің, кем дегенде бөлігі бар. 
 
Христиан кейбір қосылымды талап топтар мен стипендиялар мың бар. 21-ші 
ғасырда, қай топтың ең адал болып табылады? 
 
Шіркеу тарихы мен шіркеу жеміс туралы белгілі бір фактілер (Матай 7: 16-20) 
бірге Киелі кітап, дәлелдер, тұспалдар, және осы жауап көмектесу үшін 
белгілерін қамтиды. Бұл кітап бұл туралы пайдалы ақпаратты беруге тарихы 
фактілері бар жазба орындарын байланыстырады. 
 
Аян кітабының екінші және үшінші тараулары жеті шіркеулер үшін Иса 
Мәсіхтің хабарларды қамтиды. Көптеген (Елшілердің істері 2 Елуінші күн 
мейрамында күннен бастап Иса Мәсіхтің қайтару дейін) осы шіркеулер бүкіл 
шіркеу жасқа бүкіл қауымды білдіретін деп есептейміз. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ежелгі Филадельфия қалдықтары 

 

21-ші ғасырда, Исаның айтуынша, ең адал Құдайдың Шіркеуінің (7-13 Аян 3) 

Филадельфия бөлігін тамтығы болар еді. 

 

Кім шынайы христиан шіркеуінің Филадельфия бөлігін ең адал тамтығын? 

 

сіз ескі (Елшілердің істері 17: 10-12) ұқсауға дайын болсаңыз ақиқат Құдай 

рухының жетелеуімен жазылған-сүйіспеншілік бар және шын мәнінде Киелі 

кітапқа сенеміз, онда сіз біле аласыз. Егер сіз қайраткері емес, сөздің ғана 

тыңдаушы болуға дайын болсаңыз, бәлкім, Филадельфия адал батасын бөлігі 

бола алады (Жақып 1: 22-25; Аян 3: 7-13). 

 


