እውነተኛው የክርስቲያን ቤተ
ክርስቲያን በዛሬው ጊዜ የት ነው?
18 ማስረጃዎችን, ፍንጭ, እና ምልክቶች የሐሰት ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን በተቃርኖ እውነተኛውን
ለመለየት.
ፕላስ 7 ማስረጃዎችን, ፍንጭ, እና ምልክቶች በሎዶቅያ አብያተ ክርስቲያናት ለመለየት ለመርዳት.

ኢየሱስ ቤተ-ክርስቲያን እንደሚቀጥል ተናግሯል
(ማቴዎስ 16:18)

እውነተኛው የክርስቲያን ቤተ
ክርስቲያን በዛሬው ጊዜ የት ነው?
18 ማስረጃዎችን, ፍንጭ, እና ምልክቶች የሐሰት ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን በተቃርኖ እውነተኛውን
ለመለየት.
ፕላስ 7 ማስረጃዎችን, ፍንጭ, እና ምልክቶች በሎዶቅያ አብያተ ክርስቲያናት ለመለየት ለመርዳት.
Bob Thiel, Ph.D.
ተርጓሚዎቹ በአግባቡ መተርጎም ጠንቃቃ ቢሆኑም በመደበኛ የእግዚአብሔርን በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን
አባላት ስላልሆኑ: 19-20:. 28; እዚህ ላይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ቁሳቁሶች ተተርጉሟል መረጃ ማቴዎስ 24:14
(በተቻለ መጠን ለብዙ ለመድረስ መረጃ አንዳንድ እንዳይፈጠር አሉ ሊሆን እንደሚችል እረዳለሁ. የሆነ ነገር
ትክክል ይመስላል ወይም ግልጽ ያልሆነ ነው; አይደለም ከሆነ, በ የመጀመሪያው የእንግሊዝኛ ምንጭ
ያማክሩ www.ccog.org.
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የሽፋን: ኢየሱስ 'እውነተኛ ክርስቲያን ጉልላቶች ወይም መጠቀም ሐውልቶች ይኖራቸው ይሆን? ይፋዊ ጎራ
የነበረ በዌስት ኤቢ በቀር ጆይስ, ሁሉንም ፎቶዎች.
ኢየሱስ መቃብር ቤተ ክርስቲያኑን አይችሉአትም ነበር አለ. ይህ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ነው ከየት እንደሆነ
ታውቃለህ?
እርግጠኛ ነህ? በቀላሉ ሰሚ አንድ እውነተኛ "አድራጊ" ክርስቲያን ለመሆን ፈቃደኛ ነህ አይደለም? አንተ
እውነተኛ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ስለ እውነት መያዝ ይችላል?
ምርጥ አነስተኛ እና ይፈጽምባቸዋል በዛሬው ጊዜ እውነተኛ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ይወክላሉ ይችላል?
አንተ "ለቅዱሳን አሳልፎ አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለ ተሰጠ ሃይማኖት እንድትጋደሉ" ፈቃደኛ መሆን ትፈልጋለህ

ወይም አንድ የሐሰት ትመርጣለህ? ስሜትህን ላይ መታመን ይኖርብናል ወይም የእግዚአብሔርን ቃል
ለመወሰን?
በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ መስፈርት ታምናላችሁ? እርስዎ, ምልክቶች ማስረጃዎችን, እና ፍንጮች
የእግዚአብሔር እውነተኛ እና በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን መለየት የትኛው እንደሆነ ታውቃለህ?

ማውጫ
1. የትኛው ቤተ ክርስቲያን ይቀጥሉ ይሆን?
2. እውነተኛው ቤተ ክርስቲያን ለይቶ ማወቅ ምልክቶች
3. አዲስ ኪዳን ታይምስ ወቅት ምን ዋጣቸው?
4. እግዚአብሔር የትኛው ቤተ ክርስቲያን በጣም ታማኝ ነው?
5. እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ለይቶ ወደ ማስረጃዎች, ፍንጮች: እና ምልክቶች
ማጠቃለያ
CCOG ድር ጣቢያዎች እና ተጨማሪ መረጃ

1. የትኛው ቤተ ክርስቲያን ይቀጥሉ ይሆን?
አብያተ ክርስቲያናት በሺዎች የሚቆጠሩ እና ሰዎች በቢሊዮን የሚቆጠሩ
የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አካል መሆን የሚሉ ዋና ዋና መሠረተ ትምህርቶች ልዩነት ጋር ቡድኖች በሺህ
የሚቆጠሩ አሉ. ከእነርሱ ብዙ ከባድ የሚያስማማ አንድነት መናገራችን ነው. ከሁለት ቢሊዮን ሰዎች እነዚህ

አብያተ ክርስቲያናት አካል ናቸው ተብሎ ይታመናል. አንድ ግዙፍ ቤተ ክርስቲያን እውነተኛው የክርስቲያን
ቤተ ክርስቲያን ነው?
አንድ እንዲያውም, አስደናቂ, ነገር ግን እውነተኛ, አብዛኞቹ ሰዎች ሁሉም ክርስቲያናዊ ቤተ ክርስቲያናት
ከመጽሐፍ ቅዱስ እምነቶቻቸውን እና ትምህርቶች ማግኘት ይገባኛል ብሎ ማሰብ ይመስላል ቢሆንም,
እውነታ ክርስቲያን ነን የሚሉ ገደማ ክርስቲያናት ሁሉ ብዙውን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆኑ እና ላይ
የሚወሰኑ መሆኑን ነው በእምነታቸው ምክንያት በአረማውያን ልማዶች!
ይህ ብዙውን ጊዜ የሚያጽናና ወጎች, ባህል, እና / ወይም ማህበረሰብ ላይ የሚሄድ እንደ ማለት ይቻላል
አንድም የመጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ እውነቶችን ለማስተማር ነው.
በእርግጥ እውነተኛ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን መለየት የምችለው እንዴት ነው?
ሐሰተኞች አብያተ ክርስቲያናት ለማስወገድ ለመርዳት ቀላል ማስረጃዎች አሉ? እነዚህን ማረጋገጫዎች,
ምልክቶች, እና ፍንጮች ማግኘት አእምሮህ እና ልብ ለመክፈት ፈቃደኛ ከሆነ, መልሱ ይገለጣል እንዲሁም
እውነተኛው የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን በዛሬው ጊዜ የት ማወቅ ወሳኝ ነው እና ለምን እንደሆነ ግልጽ
ይሆንልሃል እኛ ወደ ቅንዓት ሊኖራቸው ይገባል ለምን በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ በዚህ ነጥብ ላይ
እርምጃ.
መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረውን ያግኙ እና ራስህን ለማወቅ. እውነተኛ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን
ለመንገድ እንኳን በደህና መጡ.
ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ይቀጥሉ ይሆን ዘንድ አስተምሯል
ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ዘመን ፍጻሜ ድረስ እንደሚቀጥል መሆኑን አስተምሯል;
... እኔ የእኔ ቤተ ክርስቲያኔን እሠራለሁ: የገሃነም ደጆችም አይችሉአትም. (ማቴዎስ 16:18, አዲሱ የኪንግ
ጀምስ ቅጂ አለበለዚያ እንደተገለጸው በስተቀር በመላው)
... እኔ ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሠራለሁ: እንዲሁም መካከል ደጆችም አይችሉአትም. (ማቴዎስ
16:18, ኒው አሜሪካን ባይብል, የካቶሊክ ጳጳሳት የዩናይትድ ስቴትስ ኮንፈረንስ ተቀባይነት ወደ
ውጭ)
"ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ላይ እኔ ተሰጠኝ. እንግዲህ አሕዛብን ሁሉ ደቀ መዛሙርት
አድርጓቸው ቆይቷል ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ, በአብ ስም በወልድ እና በመንፈስ
ቅዱስ 20 እያጠመቃችኋቸው እኔ ያዘዝኋችሁንም; እና እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ
ከእናንተ ጋር ነኝ; እነሆ ". (ማቴዎስ 28: 18- 20)
ሞት (ሲኦልም / የ) ወይም ጊዜ (በዚህ ዘመን ፍጻሜ ጊዜ) እውነተኛው የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ላይ
ይሰፍናል. የኢየሱስ ትምህርቶች በመላው በቤተ ክርስቲያን ዘመን ሁሉ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ይፈጥራል
አንድ ቡድን (ወይም በርካታ ቡድኖች) መኖር አለበት ያሳያሉ. በመላው ዓለም ዙሪያ አብ ይደውሉ ለማን
ሰዎች (ዮሐንስ 6:44): ይህ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ (19-20 ማቴ 28) ያዘዘውን ሁሉ ማስተማር ነበር.

ከዚህም በተጨማሪ ኢየሱስ አስቀድሞ, እውነተኛው የክርስቲያን ቤተክርስቲያን ታሪክ ስለ አስተማረ. እርሱ
2 ኛ እና በራእይ መጽሐፍ ወደ 3 ኛ ምዕራፍ ላይ አብያተ ክርስቲያናት የሰጣቸው መልዕክቶች ውስጥ
ይህን አደረገ.
መጽሐፍ ቅዱስ, ሃይማኖታዊ ጽሑፎች, እና ዓለማዊ ታሪክ መጀመሪያ ሐዋርያዊ ታማኝ ልጥፍ-ሐዋርያዊ
ቤተ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን ዘመን ሁሉ: እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ብቸኛው እውነተኛ እጩዎች አመኑ
ምን ማሳየት የምንችለው ከሆነ, (cf ሰዎች ተመሳሳይ የሆነ ትምህርት እና ልማዶች የሆኑት ሰዎች ይሆን ነበር
. ይሁዳ 3).
የቤተ ክርስቲያን ዘመን አብቅቷል አይደለም በመሆኑ ኢየሱስ ገና አልተመለሰም እንደ ሆይ: እውነተኛ ቤተ
ክርስቲያን መኖር አለበት. ግን የት?
በ 21 ኛው መቶ ዘመን ውስጥ እውነተኛ የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሁለት አማራጮች በእርግጥ አሉ,
በርካታ ከሃዲ ተደርጓል እውነታ ቢሆንም: አንድ ከፍተኛ በግሪኮ-ሮማን አንድ ወይም ተጨማሪ አብያተ
ክርስቲያናት ቡድን ተጽዕኖ ወይ ነው, ወይም ደግሞ የአንድ ቤተ ክርስቲያን ወይም ቡድን ነው ከ ብያተ
ክርስቲያናት ሌላ, ይበልጥ እውነተኛ ሐዋርያዊ እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ, ምንጭ (ዝ.ከ. ራእይ 2, 3, እና 17).
በመጽሐፍ ቅዱስ ለሚያምኑ እኛ ሰዎች ምንም ሌሎች አማራጮች አሉ. እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ብቸኛ
እውነተኛ እጩ (ዎች) መጀመሪያ ሐዋርያዊ ቤተ ክርስቲያን በእርግጥ እንደ ዛሬም ተመሳሳይ የሆነ ትምህርት
እና ልማዶች ያላቸው አንድ ወይም ከዚያ በላይ ቡድኖች ይሆን ነበር.
መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉን ነገር እንዳረጋግጥ ያስተምራል?
ብዙ በጥንቃቄ መገኘት ምን ቤተ ክርስቲያን አድርገው አይመለከቱትም. ብዙ ሰዎች ሁሉም ሃይማኖቶች ወደ
አንድ ቦታ የሚያደርሱ ዘንድ ልዩነቶቻቸውን እና ሃይማኖትን በሕዝቡ የይገባኛል ያምናሉ.ሆኖም ኢየሱስ ሰፊ
ዘዴ ( "ቀላል መንገድ") ወደ ጥፋት መንገድ ነበር እና ጥቂት ጊዜ ብቻ ፈላጊዎች በዚህ ዘመን (: 13-14,
ኪጀት ማቴዎስ 7) ውስጥ ቀጥ እና ጠባብ መንገድ ለማግኘትና አስተምሯል.
አንተ ያለህበት ቤተ ክርስቲያን አንድ እውነተኛ ክርስቲያን ነው መሆኑን ወይም አለመሆኑን ለማረጋገጥ
እንቸገራለን ያለብን ለምንድን ነው?
አብዛኞቹ ሰዎች ዋነኛ ሃይማኖት ቤተሰባቸው ወይም በአካባቢው ባሕል የሚቀበል ሁሉ እንቀበላለን. ይሁን
እንጂ አንዳንዶች, በሕይወት ዘመናቸው ውስጥ ለውጥ እንዲያደርጉ ያደርጋል. አንዳንድ ለውጦች ስሜት,
ምቾት አንዳንዶቹ ትምህርት ላይ አንዳንድ ላይ የተመሠረቱ ናቸው. አንዳንዶች በጣም ዘና ያለ ስሜት ቦታ
ቤተ ክርስቲያን ይምረጡ. እንደ ምንም መስክ እድገት ይችላል; ምክንያቱም ሌሎች ደግሞ ቅርበት, ወጣቶች
እና / ወይም ሌሎች ማህበራዊ ፕሮግራሞች ላይ የተመሠረተ አንድ ምረጥ; ወይም.
ታዲያ ምን ማድረግ ይኖርብናል?

ሐዋሪያው ጳውሎስ (የፕሮቴስታንትና የካቶሊክ የአዲስ ኪዳን ትርጉሞች ተቀባይነት መሠረት) እንዲህ ሲል
ጽፏል:
; ሁሉን ፈትኑ መልካም የሆነውን ያዙ. (1 ተሰሎንቄ 5:21, ኪጀት)
ነገር ግን ሁሉን ፈትኑ; መልካም የሆነውን ያዙ. (1 ተሰሎንቄ 5:21, ለመሸሸግ-ሪምዝ መጽሐፍ
ቅዱስ-DRB)
እና ከእግዚአብሔር ነው; እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንደ ሆነ
ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ: ይህን ዓለም አትምሰሉ አይደለም, ነገር ግን ዘንድ በልባችሁ መታደስ
ተለወጡ ተለወጡ. (ሮሜ 12: 2, አኪጀት)
ይህን ዓለም አትምሰሉ; ነገር ግን መልካም, እና ተቀባይነት, እና የእግዚአብሔር ፍጹም የሆነው ነገር
ምን እንደ ሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ላይ እንድንመላለስ መታረም.(ሮሜ 12:
2, DRB)
እውነተኛው የክርስቲያን ቤተክርስቲያን ዛሬ የት እንዳለ አረጋግጧል ታውቃለህ? እናንተ ሊኖረው ይችላል
ብለው የሚያስቡ ከሆነ, በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ ከሚጠቀምባቸው መመዘኛዎች ተጠቅመዋል?
መቼ ቤተ ክርስቲያን ጅምር ነበር?
ቤተ ክርስቲያን በዛሬው ጊዜ የት የተሻለ ሃሳብ ለማግኘት, ነገሩ የጀመረው የት ለማየት ጥሩ ሐሳብ
ይሆናል. በማቴዎስ 16:18 ላይ ኢየሱስ "በዚህ ዐለት ላይ" ቤተ ክርስቲያኑን ለመገንባት ነበር አለው (ራሱ
ትርጉም, የሐዋርያት ሥራ 4: 10-11; 1 ቆሮንቶስ 10: 4) እና በመንፈስ ቅዱስ (ዮሐንስ 16 መላክ ነበር: 7;
ዮሐንስ 14:26). ይህ ጊዜ የጀመረው መቼ ነበር?
እርሱ ከሞት ነበር አምሳ ቀንም በኋላ ጀመረ.
ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን በበዓለ ሃምሳ ሐ ቀን ላይ ጀመር. መንፈስ ቅዱስ ላከ ጊዜ ነው 31
ዓ.ም,. የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ጀመረ እንዴት የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ሁለተኛ ምዕራፍ
የሚከተለውን ልብ በል:
በዓለ ኀምሳ የተባለውም ቀን በደረሰ ጊዜ: በአንድ ቦታ ላይ ሁሉም በአንድ ልብ ነበሩ ... 4 በሁሉም
መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው: መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደ ሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ
ጀመር. (የሐዋርያት ሥራ 2: 1,4)
ነገር ግን ጴጥሮስ ከአሥራ አንዱ ጋር ቆመ: ድምፁንም ከፍ አድርጎ እንዲህ አላቸው
የናዝሬቱ ኢየሱስ ሆይ: ተአምራት አማካኝነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ለእናንተ አረጋግጠዋል አንድ
ሰው, ድንቅ: የእስራኤል ሰዎች ሆይ: ይህን ቃል ስሙ "የይሁዳ ሰዎች በኢየሩሳሌምም የምትኖሩ
ሁሉ: 22 ... ይህ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን: ቃሎቼንም ተግባራዊ" ራሳችሁ እንደምታውቁ

እናንተ እንደ እግዚአብሔር በመካከላችሁ በእርሱ በኩል ባደረገው, እና ምልክቶች: - 23 እርሱ ግን
ቁርጥ ዓላማ በእግዚአብሔር በቀደመው አልፎ, አንተ, በዓመፀኞች እጅ ወስደዋል ሰቀሉ, እና
ይገደል; 24 እርሱንም እግዚአብሔር እርሱ ግን ይይዘው ዘንድ የማይቻል ስለሆነ አስነሣው: ሞት
ይይዘው አጥፍቶ ...
"ስለዚህ ለእስራኤል ቤት ሁሉ አምላክ: እናንተ የሰቀላችሁትን የምሰብክላችሁ ኢየሱስ እርሱ ሠራ
ጌታም ክርስቶስም መሆኑን በእርግጥ ይወቅ."
እነርሱም ይህን በሰሙ ጊዜ ልባቸው ተነካ ነበር: ጴጥሮስንና ሌሎችንም ሐዋርያት የቀረውን አለው
"ምን እናድርግ: ወንድሞች ሆይ?"
በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ እንዲህ አላቸው:
"ንስሐ ግቡ, ከእናንተ እያንዳንዱ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ
ክርስቶስ ስም ተጠመቁ;. እና የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ትቀበላላችሁ 39 የተስፋው ቃል
ለእናንተና ለልጆቻችሁ ነው ያህል, ሁሉ ወደ ማን አምላካችን እግዚአብሔር እጠራለሁ; ጌታ
እንደ ብዙ በሩቅ ናቸው. "
በብዙ ሌላ ቃልም ጋር እርሱም እንዲህ ብሎ መሰከረ እና መከራቸው 41 ቃሉንም የተቀበሉ
ተጠመቁ "ከዚህ ጠማማ ትውልድ ዳኑ."; በዚያም ቀን ሦስት ሺህ የሚያህል ነፍስ.
ለእነርሱ 42ተጨመሩ እነርሱም ምግብ ልንበላ ውስጥ, ሐዋርያት 'ትምህርት እና ኅብረት
ይተጉ ነበር, እና ጸሎት ውስጥ ... 47 እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ በሕዝብ ሁሉ ፊት ሞገስ
ነበራቸው. ; እግዚአብሔርም ላይ ይጨምር ነበር ሰዎች በየቀኑ ወደ ቤተ ክርስቲያን
ታክሏል. (የሐዋርያት ሥራ 2:14, 22-24, 36-42, 47)
እግዚአብሔር ዕለት ዕለት ቤተ ክርስቲያን ላይ ይጨምር ነበር. በእርሱ ውስጥ ያሉትን ንስሐ ይጠመቁ ነበር
ልብ በል. በመሆኑም ብቻ ሊያደርግ ይችላል ሰዎች ሁለቱም እውነተኛው የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን
ታክለዋል. ታማኝ ሐዋርያት ትምህርት ላይ ቀጥሎ እንደሆነ ልብ በል. እነዚህ ፍንጮች እርስዎ እውነተኛ ቤተ
ክርስቲያን እና ብቻ የክርስቶስ ቤተ-ክርስቲያን ነን የሚሉ ሰዎች መካከል ያለውን ልዩነት ለመረዳት ይረዳናል.
የቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው?
"ቤተ-ክርስቲያን" ተብሎ የተተረጎመው በአዲስ ኪዳን ቃል ትርጉም "ኤክሌሺያ," ተብሎ የሚተረጎመው
የግሪክኛ ቃል የመጣ ነው በተጨማሪም መጽሐፍ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ አካል የሚወክል
ያስተምራል "አንድ ጮኸ ስብሰባ.":
እርሱም በነገሩ ሁሉ ላይ እርሱም በሁሉ ፊተኛ ይሆን ዘንድ: መጀመሪያ ከሙታንም በኵር ነው ማን
የአካሉ ማለት የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው. (ቆላስይስ 1:18)
... ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ነው ሰውነቱ ስለ, (1:24 ቆላስይስ) ለ

ስለዚህ, እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን በምናደርገው, ኢየሱስ እና የመጀመሪያ ሐዋርያት እምነት እና ትምህርቶች
ጋር ጸንታችሁ የኖራችሁ ታማኝ አማኞች አንድ አካል እየፈለጉ ነው. ቤተ-ክርስቲያን "መንፈሳዊ ቤት" (1
ጴጥሮስ 2: 5), እና በታሪክ ዘመናት አንድ አካላዊ ድርጅት ወይም ማኅበር ብቻ የተወሰነ አይደለም.
አንድ እውነተኛ ክርስቲያን ማለት ምን ማለት ነው?
አንድ እውነተኛ ክርስቲያን በተገቢው መንገድ, ኢየሱስ ወደ ጥሪ ተቀባይነት ንስሐ, ተጠምቀው, እና
እንዲያውም የአምላክ መንፈስ ቅዱስ (የሐዋርያት ሥራ 2:38) የተቀበለ ሰው ነው. እርግጥ ነው, እውነተኛ
ክርስቲያኖች ያልሆኑ ብዙዎች ይናገራሉ.
ማስታወቂያው ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ አንድ ክርስቲያን የእግዚአብሔር መንፈስ በእነርሱ ውስጥ የሚኖሩ
እና የማይፈልጉትን ሰዎች ይልቅ ሕይወት የተለየ ዓይነት ይመራል ዘንድ ያለው መሆኑን ጽፏል:
በእርግጥም የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ እንደሚያድር ከሆነ እናንተ ግን: በሥጋ በመንፈስ እንጂ
አይደሉም. አሁን ማንም የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ, እርሱ የእርሱን. 10 አይደለችም;ክርስቶስ
በእናንተ ውስጥ ቢሆን ሰውነታችሁ በኃጢአት ምክንያት የሞተ ነው: መንፈሳችሁ ግን ስለ
ጽድቅ. 11 ሕይወት ነው; ነገር ግን ከሆነ ከሙታን ያስነሣው የእርሱ መንፈስ በእናንተ ከሙታን
ያስነሣው ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሣው እርሱ በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ: ለሚሞተው
ሰውነታችሁ ደግሞ ሕይወትን ይሰጠዋል.
እንግዲህ: ወንድሞች ሆይ: ዕዳ - በሥጋ: እንደ ሥጋ ፈቃድ ግን እንኖር ዘንድ አይደለም አንተም
ትሞታለህ እንደ ሥጋ ፈቃድ የሚኖሩ ከሆነ 13;. በመንፈስ ከእናንተ ሥጋ ሞት ሥራ አኖረው ብትሆን
ግን በሕይወት ትኖራላችሁ. 14 በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እንደ ብዙዎች ሁሉ እነዚህ
የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና. (ሮሜ 8: 9-14)
በእርግጥ የእግዚአብሔር መንፈስም የሌላቸው ሰዎች የእርሱን ስንኳ ናቸው.
ክርስቲያኖች ፍቅር እና ፍቅር ማሳየት, ነገር ግን ዓለም የረከሰውን አይደለም ናቸው:
በተጨነቁ ጊዜ ልጆች ባልቴቶችንም በመከራቸው ለመጎብኘት, እና ከዓለም በዓለምም ከሚገኝ
እድፍ ሰውነቱን መጠበቅ; ከእግዚአብሔር አብ ፊት ንጹሕ የሆነ ነውርም የሌለበት ሃይማኖት ይህ
ነው. (ያዕቆብ 1:27)
ሐዋርያው ጴጥሮስ እንዲህ በማለት ጽፏል:
እናንተ አስቀድሞ ይህን እወቁ ጀምሮ እንግዲህ እናንተ: ወዳጆች ሆይ: እናንተ ደግሞ ከራሳችሁ
ጽናት እንዳይወድቅ ርቆ: በዓመፀኞቹ ስሕተት ጋር ይገድሉ ዘንድ እየተደረገ ተጠንቀቁ; 18 ነገር ግን
በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና እውቀት እደጉ. ለእርሱ አሁንም እስከ ዘላለም
ድረስ ክብር ይሁን; አሜን. አሜን. (2 ጴጥሮስ 3: 17-18)

መንፈሳዊ እድገት በኩል በአንድ ሰው ሕይወት መለወጥ አንድ እውነተኛ ክርስቲያን መሆን አስፈላጊ ክፍል
ነው. በተጨማሪም, እውነተኛ ክርስቲያኖች (የሐዋርያት ሥራ 28:22) እውነተኛው እምነት "በየስፍራው
ሁሉ ላይ የተናገረውን" ተደርጓል ይገነዘባሉ, በውስጡ መሪዎች ተገዢ ኖራችኋልና በትምህርታቸውና
ትምህርት (የሐዋርያት ሥራ 4 ሌሎች ሃይማኖታዊ 'ሥልጣኖች': 1-21; እውነተኛ ክርስቲያኖች ራሳቸውን
ስደት ተገዢ ይሆናል; ይህ ደግሞ 9-14) (ዮሐንስ 15:20): 6.
አምላክ ወንጌላዊ ዘ መገባደጃ ቤተ ክርስቲያን እንዲህ ሲል ጽፏል:
አንድ እውነተኛ ክርስቲያን መሆን ድፍረት ይጠይቃል!
ጥንት ነቢያት ድፍረት ሰዎች ነበሩ. አምላክ, ወደ ተስፋይቱ ምድር ለመግባት ውጊያ ለመጀመር
ኢያሱ በነገሩት ጊዜ, እሱም "ጠንካራ እና ጥሩ ጎበዝ ሁኑ", አዘዘ (ኢያ 1:. 6).
ሐዋርያቱ የአምላክ መንፈስ ቅዱስንም ተቀበሉ በተለይ በኋላ ደግሞ ድፍረት ሰዎች ነበሩ. እነሱን
ተከታታይ ዛቻ እና ከስደት መካከል ነው ወንጌልን ለመስበክ በጣም ቀላል አልነበረም. ትልቁ በር እና
ጠባብ አንድ በማስገባት መካከል - እግዚአብሔርን በመታዘዝ እና ሰው በመታዘዝ መካከል መምረጥ
ነበረበት. እነርሱ (, RSV የሐዋርያት ሥራ 5:28), ባለስልጣናት እንደተናገረው "አላዘዝናችሁምን
በዚህ ስም እንዳታስተምሩ አይደለም ክስ, እዚህ ገና በእርስዎ ትምህርት ጋር: ኢየሩሳሌምን
በትምህርታችሁ ሞልታችኋል; አንተም በእኛ ላይ ይህን ሰው ደም ታመጡብን ዘንድ ታስባላችሁ
ብሎ" ነበር. ጴጥሮስና ሌሎች ሐዋርያት የሰጠው መልስ እምነትና ድፍረት አንዱ ነበር: (ቁጥር 29)
"ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይገባል".
አንተስ አንድ ቀን እገነዘባለሁ አንተ ስደት ሰዎች ተመሳሳይ መልስ ለመስጠት ሊኖረው ይችላል?
ዕብራውያን 11 በአጠቃላይ እምነት ምዕራፍ በመባል ይታወቃል. እና እንዴት ነው ስለ እምነት
ማውራት. ሕዝቡ ሁሉ በእርሷ በእምነት ኖረ ገልጿል, ነገር ግን ብዙ ድፍረት
ያስፈልጋል.(መልካም ዜና, ጥር, 1981)
ኢየሱስ እንደ እውነተኛ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን, በሐዋርያት ሥራ 2 ላይ በዋለው የጴንጤቆስጤ ጀምሮ
ይሆን ነበር (; ራእይ 2 እና 3 ማቴዎስ 16:18) የኖረ ነው.
ሆኖም, በቀላሉ እውነተኛ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን በማግኘት ብቻ በቂ አይደለም. አንድ ሰው ደግሞ
በግለሰብ ደረጃ አንድ እውነተኛ ክርስቲያን መሆን አለበት:
ይሁን እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ እንጂ ሰሚዎች ብቻ ይሁን. (ያዕቆብ
1:22)
ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን ጽድቁን መንግሥት ጽድቁንም ፈልጉ: ይህም ሁሉ
ይጨመርላችኋል ለእናንተ ይጨመርላችኋል. (ማቴዎስ 6:33)

እውነተኛ ክርስቲያኖች የአምላክ መንፈስ, ልማድ ፍቅር ደፋር, እና የእግዚአብሔርን መንግሥት ረጅም
ናቸው. እውነተኛ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን እንዲሁም የመጀመሪያው እምነት ሌሎች ገጽታዎች (ይሁዳ 3)
ለማስተማር ይቀጥላል.

2. እውነተኛው ቤተ ክርስቲያን ለይቶ ማወቅ ምልክቶች
አሁን ደግሞ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ይቀጥላል, እና የመጀመሪያው እምነት መጠበቅ አለባቸው መሆኑን
ከተመለከትን, አሁን እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ለመለየት የሚረዱ አንዳንድ ምልክቶች, ፍንጭ, እና
ትምህርቶች እንመለከታለን.
የእግዚአብሔር እውነት-ቃል በ ተቀድሳችኋል
ኢየሱስ ያለ እውነተኛ ክርስቲያኖች የተወውን ምልክት እነርሱ በእውነት የተቀደሱ የሚል ነበር እንዲህ አለ:
እኔ ቃልህ እውነት ነው የዓለም. 17 በእውነትህ ቀድሳቸው አይደለሁም ልክ
ከዓለም አይደሉም. ቃልህ እውነት ነው. አንተ ወደ ዓለም እንደ ላክኸኝ እንዲሁ 18, እኔ ወደ
ዓለም. 19 ላክኋቸውየእነርሱ እናንተ መጥቶአል እጂ ስለ እኔ እነርሱም ደግሞ በእውነት የተቀደሱ
እንዲሆኑ እኔ ራሴን ስለ እነርሱ እቀድሳለሁ. (ዮሐ 17: 16-19)
የ ማጭበርበሪያዎች ከበርካታ እውነተኛው የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ለመለየት አንድ እውነተኛ ቁልፍ
ቤተክርስቲያን በእውነት የእግዚአብሔርን ቃል ምን ያህል ቁርጠኛ ነው. ክርስቶስ የሚሉ አብዛኞቹ አንዳንድ
ወይም የእግዚአብሔር ቃል ጋር ግጭት ውስጥ የሆኑ አረማዊ እና ሌሎች ምንጮች ያላቸውን መሠረተ ብዙ
ማግኘት አብያተ ክርስቲያናት ክፍል ናቸው. በውሸት ትሕትና ጋር ሂዩማን-የተፈጠረውን ሃይማኖቶች
እውነተኛ መንፈሳዊ እሴት (ቆላስይስ 2:23) አይደለንም.
አንዳንድ ተገቢ ቤተ ክርስቲያን ለመወሰን ስሜታቸውን ማመን ይመርጣሉ ቢሆንም, የእግዚአብሔር ቃል
የተለየ መስፈርት-የአምላክ ያስቀምጣል:
በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን: አይደለም በራስህ ማስተዋል አትደገፍ;.; በመንገድህ
ሁሉ 6 እርሱን እወቅ: እርሱም ጎዳናህን ያቀናልሃል ያቅናው ይሆናል 7 በራስህ አስተያየት ጠቢብ
አትሁን; ጌታ ፍራ: ከክፋትም ራቅ. (ምሳሌ 3: 5-7)
ኩሩ ልብ ነው; እርሱ ክርክርን ታስነሣለች; ነገር ግን በጌታ የሚታመን እንደ ቀናው መጠን
ይሆናል. 26 በገዛ ልቡ የሚታመን ሰው ሰነፍ ነው; ነገር ግን ሁሉ በጥበብ የሚመላለስ አሳልፎ
ይሰጣል.(ምሳሌ 28: 25-26)
እሱም (2 ጢሞቴዎስ 3 16-17) የሰው ልጆች በመንፈሳዊ ፍጹም ማድረግ ይችላሉ የእግዚአብሔርን ቃል
እውነት ነው.

በተጨማሪም የሚከተለውን ልብ በል:
የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና: ትክክል ነው; ሁሉ የእርሱ ሥራ እውነትን ውስጥ
ይከናወናል. (መዝሙረ ዳዊት 33: 4)
"እኔ እግዚአብሔር ፍቅር ፍትሕ ለማግኘት ... እኔ በእውነት ውስጥ ሥራ ለመምራት ይሆናል:
ከእነርሱም ጋር የዘላለም ቃል ኪዳን አደርጋለሁ. (ኢሳይያስ 61: 8)
የአምላክን ሥራ እውነት ውስጥ የሚደረገው, እና በክርስቶስ ሥር ሥራ በመምራት ቤተ ክርስቲያን በእውነት
ውስጥ በማድረግ መሆን አለበት.
የአምላክ አገልጋዮች 'የእውነትን ቃል "(ዝከ 2 ቆሮንቶስ 6: 4-7) ምስጋና ነው እንጂ ከሰው ወግ ይዞ ያንን
ጥቅስ (ማርቆስ 7 ጋር ግጭት: 6-8; ማቴዎስ 15: 3-9 ). በ በእርግጥ ታማኝ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን
መሠረተ ትምህርት ወጎች በላይ የእግዚአብሔርን ቃል ያስቀምጠዋል.
ጴጥሮስንና ሌሎችንም ሐዋርያት እንደ ታማኝ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን መሪዎች የመንግሥት ወይም
ሃይማኖታዊ ባለ ሥልጣናት (: 27-32 የሐዋርያት ሥራ 5) የማያስደስት ቢሆንም እንኳ እውነትን ለመስበክ
ፈቃደኛ መሆን አለበት.
ቤተ ክርስቲያን የመጽሐፍ ቅዱስ ስም ምንድን ነው?
እውነተኛው የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን አንድ ፍንጭ ስም ነው.
በአዲስ ኪዳን ውስጥ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን አሸናፊዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስም በተለምዶ
"የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን" ተብሎ ተተርጉሟል (የሐዋርያት ሥራ 20:28; 1 ቆሮንቶስ 1: 2; 10:32;
11: 16,22; 15: 9; 2 ቆሮንቶስ 1 : 1; ገላትያ 1:13; 1 ተሰሎንቄ 2:14; 2 ተሰሎንቄ 1: 4; 1 ጢሞቴዎስ
3: 5,15).
አንዳንዶች "ካቶሊክ ቤተክርስቲያን" የመጀመሪያ ስሙ ነበር የሚል ሐሳብ ቢሆንም, ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ
የሚለው ቃል "ካቶሊክ ቤተክርስቲያን" ወደ ሮም መናገሩ አልነበረም ጥቅም ላይ ውለዋል ይታመናል
ብለዋል አለበት. ይህ በሰምርኔስ ያለውን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን የአንጾኪያው ኢግኔሸስ በ ደብዳቤ
ላይ ጥቅም ላይ ውሎ ነበር. (ወደ ወደ ኢግናቲየስ 'ደብዳቤ, ሐ
120 ዓ.ም.): ለይቶ "ቤተ ክርስቲያን በእስያ ውስጥ, በሰምርኔስ ላለች ለእግዚአብሔር ቤተ
ክርስቲያን ላይ ..." ይህን ንግግር. የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን (CCOG) ያሉ
ቡድኖች በሰምርኔስ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ዘር ናቸው. እና በግሪኮ-ሮማን አብያተ ክርስቲያናት
በተለየ መልኩ ነው ብለን የጥንት መሪዎች ነበሩት ወዘተ ፋሲካ, ሰንበት, ሺህ, የመለኮት, ጋር የተያያዙ
ተመሳሳይ ትምህርቶች ያዙ.
ክርስቲያን ታሪክ ዘመናት, እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን አገላለጽ "የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን" ስሪት
ተጠቅሟል በተለምዶ ነው (ወይም ሮሜ 16:16 ዝከ "የክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናት,") ይሁን እንጂ

ብዙውን ጊዜ ከእርሱ ጋር ሌላ ቃል (ዝከ 1 ቆሮንቶስ 1: 2; 1 ጢሞቴዎስ 3:15). ነገር ግን አንድ ስም
የአምላክ መንፈስ ሆይ: እውነተኛ መስፈርት ነው (1 ጴጥሮስ 2: 5).
ስለዚህ ብቻ ትክክለኛ ስም ያለው የግድ አንድ ማረጋገጫ ነው. ሆኖም ትክክለኛ ስም የሌላቸው ያለ ብቁነትን
ምክንያት አዝማሚያ ነበር;
ሥራህን አውቃለሁ. እኔ በአንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቼአለሁ, እና ማንም ሊዘጋው አይችልም;
ተመልከት; እናንተ; ኃይልህ ምንም ትንሽ ነውና: ቃሌን ጠብቀሃልና: ስሜንም አልካድህምና
ሊሆን9 በእርግጥም እኔ አይሁድ ነን እንጂ ነን የሚሉ ከሰይጣን ምኩራብ, ሰዎች ያደርገዋል, ነገር ግን
ውሸት -. በእርግጥ እኔ መጥተው ማድረግ እና የእርስዎ እግር ፊት እሰግድ ዘንድ እኔም እንደ
ወደድሁህ ያውቁ ዘንድ. (ራእይ 3: 8-9)
ኢየሱስ, ስሙ ታስተባብላላችሁ አይደለም እውነተኛ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን, 'መንፈሳዊ' አይሁድ ያቀፈ
ነው አለ ትንሽ ጥንካሬ ያለው: ክርስቶስ ቃል የሚጠብቅ. ነገር ግን ኢየሱስ, ታማኝ ለመሆን የሚናገሩ
አንዳንድ ሊሆን አይችልም ነበር ደግሞ ግልጽ እንደሆነ ልብ በል.
ለምንድን ስም "የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን"?
የዓለም አብያተ ክርስቲያናት መካከል አንዳንዶቹ ቤተ ክርስቲያን ስለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስም ስለ እውነት
በመሠረተ ትምህርት ነጥብ አግኝተዋል. አንዳንዶች ይህ ስም ቢያንስ ክፍል ላይ ጉዲፈቻ, እና ራሳቸውን
መጥራት "በማለት የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን."
ሆኖም ግን, አንድ ስም ትርጉም ለማስተላለፍ መስሎአቸው ነው መሆኑን መገንዘብ አስፈላጊ ነው. የዚህ
ዓለም የተለያዩ "የእግዚአብሔር አብያተ ክርስቲያናት" ገዥያቸው አምላክ በመገንዘብ አይደለም ከሆነ,
እግዚአብሔርን ወይም ቃል ሙሉ በሙሉ ተገዢ አይደሉም, እርሱን መታዘዝ አይደለም, እና ከዚያ ይህን
ውስጥ ሌሎች ዋና ዋና ብዙዎቹ ማስረጃዎች የለዎትም እንኳ በቅዱሳት መጻሕፍት ላይ እንዲውል ስም መያዝ
ቢኖራቸውም, የእግዚአብሔር እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ክፍል አይደሉም.
ይሄ እንደ ሰዎች 'የሰይጣን ማኅበር' ክፍል የሆኑ ውሸታሞች (ራእይ 3:10) እንዲሁም "የጽድቅ አገልጋዮች"
ወደ ራሳቸውን የመለወጥ ይታያል ሐሰተኛ አገልጋዮች ስለ ሰዎች እንደ ጥሪዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ
ማስጠንቀቂያዎች ጋር ወጥነት ነው; (2 ኛ ቆሮንቶስ 11: 14-15).
ዓለማዊ ድርጅቶች በርካታ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ስም የይገባኛል አኖራለሁ; ምክንያቱም ይህ, እንዲህ
አለ እየተደረገ - ብቻ "የሚሉ" በሚሊዮን የሚቆጠሩ ክርስቲያን እንደ ተገቢ ያልሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው;
(ማቴዎስ 7: 21-23) ስም የይገባኛል መሠረትሁ ወድዶ ይጠጋው በዚህች ምድር ላይ የእግዚአብሔርን
የንግድ የመምራት ዓላማ, የእግዚአብሔር እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ምዕራፍ ለመመስረት, እንደ እኛ,
በቀላሉ, "የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን." ይህ አይገኝም አልነበረም እንደመሆኑ መጠን, እንዲሁም ጋር
ማካተት አልቻልንም ከጥንት ጀምሮ ቤተ ክርስቲያን ጋር ያለን ግንኙነት ማሳየት (የሐዋርያት ሥራ 2), እኛ
"የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን." የሚለው ቃል መረጠ

ከልብ መታገል እና እውነተኛ እምነት
አንድ እጅግ በጣም ጠቃሚ ምልክት በእውነተኛው የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያት ወደ ተሰጠ
የመጀመሪያው እምነት እንዳለው ነው.
ሐዋርያው ይሁዳ እርሱ ስለ ማድረግ ታማኝ ክርስቲያኖች የነገራቸውን አግኝቶ አንድ ችግር ልብ በል:
እኔ ስለምንካፈለው ስለ መዳናችን ስለ ልጽፍላችሁ እጅግ ትጉ ሳለ ወዳጆች ሆይ: እኔ አስፈላጊ
ነው አላመለጠም ውስጥ ሰርገው ቅዱሳን ሁሉ ዘንድ ተሰጥቶኛል. አንዳንድ ሰዎች 4 ጊዜ ፈጽሞ የነበረ
ሃይማኖት እንድትጋደሉ ወደ እናንተ እየመከርኋችሁ እጽፍላችሁ ዘንድ አልተገኘም ከብዙ ጊዜ በፊት
ለዚህ ፍርድ ለኵነኔ መዳራት ወደ የአምላካችንን ጸጋ ለማብራት እና ብቻ ጌታ አምላክ የሆነ የጌታችን
የኢየሱስ ክርስቶስን ይክዳሉ የማያመልኩት ሰዎች, ለማግኘት ምልክት ነበር. (ይሁዳ 3-4)
ይሁዳ ስለ ሁለት ቡድኖች ነገራቸው. ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ አሳልፎ ሁሉ ነበር የመጀመሪያው እምነት
መታገል የሚፈልጉ ሰዎች, እና አግባብ ባልሆነ ለመቀየር እየሞከሩ ለነበሩት. እውነተኛው የክርስቲያን ቤተ
ክርስቲያን አሳልፎ እምነት አለው. ነው አንድ እምነት ይቀጥላል-እስካሁን ወደ 21 ኛው መቶ ዘመን ከክርስቶስ
የሚሉ አብዛኞቹ በእርግጥ (ደግሞ ነፃ ቡክሌት, የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን በመቀጠል
ታሪክ ይመልከቱ) የመጀመሪያው ክርስቲያኖች በትክክል አመነ ምን ማወቅ እና ድርጊቶችን አይደለም.
ይህ የእግዚአብሔር ፍቅር ማክበር, እና ምሕረት አቅጣጫ በመመልከት, ቅዱስ እምነት ነው:
እናንተ ግን: በመንፈስ ቅዱስም እየጸለያችሁ: ከሁሉ ይልቅ በተቀደሰ ሃይማኖታችሁ ራሳችሁን
ለማነጽ እየተጋችሁ: ወዳጆች ሆይ: 21 ወደ ዘላለም ሕይወት የሚወስደውን የጌታችንን የኢየሱስ
ክርስቶስን ምሕረት ስትጠባበቁ በእግዚአብሔር ፍቅር ራሳችሁን ጠብቁ. (ይሁዳ 20-21)
መጽሐፍ ቅዱስ እውነተኛ የአምላክ አገልጋዮች, እውነተኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርቶች ቃሉን ስበክ እና
በጽናት እንጂ ለመለወጥ እንደሆኑ ያሳያል:
ቃሉን ስበክ! በጊዜውም እና በጊዜውም አለጊዜውም ዝግጁ ይሁኑ. . እነርሱ ትምህርት በጽናት
አይደለም ጊዜ ይመጣል ዘመን ይመጣልና ትዕግስቱን ሁሉ ያሳይ እና ትምህርት 3 ጋር ምከር:
ዝለፍናማሳመን, ነገር ግን ጆሮቻቸውን የሚያሳክክ ስለ ሆነ እንደ ገዛ ምኞታቸው መጠን: እነርሱ
ለራሳቸው አስተማሪዎችን ለ ያከማቻሉ; 4 እነርሱም ከእውነት ጆሯቸውን ይመልሳሉ: ወደ
ተረትም. 5:ወደ ኋላቸውም አንተ ግን ነገርን ሁሉ ንቁም: አገልግሎትህን ፈጽም: የወንጌል ሰባኪነትን
ሥራ አድርግ: መከራን ተቀበል. (2 ጢሞቴዎስ 4: 2-5)
በክርስቲያን ቤተክርስቲያን ውስጥ መሠረታዊ አስተምህሮዎች መካከል አንዳንዶቹ ዕብራውያን 6 ላይ
ይገኛሉ: 1-3. ሙታን, ስለ ዘላለም ፍርድም ትንሣኤ, ፍጹምነት ላይ በመሄድ, እጅ መጫን, ንስሐ, ጥምቀት
ጨምሮ እነዚህ አስተምህሮዎች አሁን በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ተምራችኋል በመሠረቱ
እንደ ሐዋርያትና የጥንቶቹ ክርስቲያኖች ያስተማሩት ነበር.

ኢየሱስ ወደ ቤተ ክርስቲያን በፊላደልፊያ ክፍል ስለ አስተምሯል አንድ ነገር ልብ በል:
... ወደ ... የፊላዴልፊያ ... 8 ቤተ ክርስቲያን ... አንተ ትንሽ ጥንካሬ, የእኔ ቃል ጠብቀዋል አላቸው,
እና የእኔ ስሜንም አልካድህምና ሊሆን ... 11 እነሆ: ቶሎ ብዬ እመጣለሁ! ማንም አክሊልህን ዘንድ
ያለህን ነገር አጥብቃችሁ ያዙ. (ራእይ 3: 7,8,11)
ኢየሱስ አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነቶች መጠበቅ እና ራሳቸውን የአምላክ ቃል ተመሳሳይ ቁርጠኝነት
የሌላቸው ሌሎች እንዳንታለል መፍቀድ አይኖርብንም መሆኑን ማስተማር ነው. እውነተኛ የእግዚአብሔር
ቤተ ክርስቲያን እውነተኛ እምነት የሚጻረር ቤተ ክርስቲያን ምክር ለመቀበል, መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነቶች
የማይጦሙት ስለ መያዝ ወይም ስለ ሰዎች ሥራ ከማድረግ ተስፋ መቁረጥ ነው.በ 21 ኛው መቶ ዘመን, ይህን
የተሻለ የሚያደርግ በእውነተኛው የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን በፊላደልፊያ ክፍል ቀሪዎች (ምዕራፍ 4
አንዳንድ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት ይመልከቱ) ነው.
ሐዋርያው ዮሐንስ አንድ ነገር ልብ በል:
የሕይወት ቃል ስለ እኛ የተወጡት እኛ ላይ ተመልክተናል ይህም ዓይናችንን, እጃችንን ዘንድ
ያየሁትን የሰማነውን ይህም መጀመሪያ,,, የነበረውንና ይህ - 2 ሕይወትም ተገለጠ; እኛም አይተናል,
እና ለመመሥከር, እና ለእርስዎ ይናገራሉ: ከአብ ዘንድ የነበረውንም ለእኛም የተገለጠውን
የዘላለምን ሕይወት - ይህ 3 እኛም አይተናል እኛ እናንተ ደግሞ ከእኛ ጋር ኅብረት እንዲኖራችሁ,
እነግራችኋለሁ ሰማሁ; ኅብረታችንም ከአባት ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ. 4; እኛም ደስታችሁ
ፍጹም እንዲሆን ዘንድ ይጽፍላችሁ እነዚህን ነገሮች ጋር ነው. (1 ዮሐንስ 1: 1-4)
ዮሐንስ እርሱ ከመጀመሪያ ጀምሮ የተማርኩት ነገር ያስተምራቸው ነበር አለ ልብ በል. እውነትን ለመለወጥ
አልነበረም.
ሐዋርያው ዮሐንስ ክርስቶስ ትምህርት ውስጥ, ለመቀጠል, ዘውታሪዎች አስተምረዋል:
ማንም ሰው ሕግን የተላለፈ ሲሆን አምላክ የለውም; በክርስቶስ ትምህርት የማይኖር አይደለም. ሁሉ
በክርስቶስም ትምህርት ለማይኖር ውስጥ የሚኖር እርሱ አብና ወልድ አሉት. (2 ዮሐ 9)
አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚጋጩ መሠረተ ትምህርቶች ጋር በመለወጥ አይደለም ያንን ትምህርት
ውስጥ ይኖራል.
ሐዋርያው ዮሐንስም ደግሞ ታማኝና ታማኝ ነን የሚሉ ሰዎች መካከል ያለውን ልዩነት በተመለከተ ሪፖርት:
ትንንሽ ልጆች ሆይ: መጨረሻው ሰዓት ነው: . እናንተም የክርስቶስ ተቃዋሚው ሰምታችኋል
እንደ ከእኛ ዘንድ ወጡ 19 በእርሱም; ስለዚህም መጨረሻው ሰዓት እንደ ሆነ እናውቃለን; አሁን
እንኳ ብዙዎች የክርስቶስ ተቃዋሚዎች መጥተዋል: ይመጣል: ዳሩ ግን ከእኛ ወገን

አልነበሩም; እነርሱ ከእኛ ወገንስ ቢሆን ቢሆኑ ከእኛ ጋር ጸንተው በኖሩ ነበር; እነርሱ ግን
አንዳቸውም ቢሆኑ ከእኛ ወገን እንዳልሆኑ, ይገለጡ ዘንድ ወጡ. (1 ዮሐንስ 2: 18-19)
ሐዋርያው ዮሐንስ ታማኝ የነበሩት ሰዎች ትምህርቶቹን እና አሠራር በመከተል ነበር, ነገር ግን የነበሩት ሰዎች
የክርስቶስ ተቃዋሚዎች እነዚህን ድርጊቶች ውስጥ መቀጠል ነበር ጽፏል እንደሆነ ልብ በል.
በግሪኮ-ሮማውያን ጠፍተዋል ይህ የመጀመሪያው ክርስትና በርካታ ድርጊቶች አሉ ቢሆንም, ምናልባት
ሐዋሪያው ዮሐንስ ልማዶች እና ትምህርቶች ጥንታዊ በሰነድ ለውጦች መካከል አንዱ ፋሲካ ቀን እና በዓል
ጋር የተያያዘ መሆኑን እዚህ ላይ በተመኘው ይገባል . ይህ የተለያዩ ግሪክ-ሮሜ አብያተ ክርስቲያናት
መጀመሪያ 2 ኛ መቶ ዘመን አስተዋወቀ ትልቅ ለውጥ ነበር እና ውዝግብ (ዩሲቢየስ 'የቤተክርስቲያን
ታሪክ, መጽሐፍ አምስተኛ ምዕራፍ 23-24) አድርጎታል.
እነርሱ (የ 14 ኛ ፈቃደኛ ሰዎች በጅምላ አንድ እሁድ ተቀይሯል) ኢየሱስ, ሐዋርያው ዮሐንስ, እና በታሪካዊ
አደረገ የተለያዩ ሌሎች ታማኝ ክርስቲያን መሪዎች እንደ ኒሳን 14 ኛ ላይ ፋሲካን ያደርጉ ዘንድ
እንቢ አለ. መጀመሪያ 2 ኛ መቶ ዘመን, በሰምርኔስ ስለ ቤተ ክርስቲያን አምላክ ጳጳስ ፖሊካርፕ "ብዙ"
"የሐሰት ትምህርት" ነበር የሚል መደምደሚያ ላይ ሲሆን እርሱም ከንቱ /
ከንቱ (ለፊልጵስዩስሰዎች ፖሊካርፕ የሰጠው ደብዳቤ) ያላቸውን እምነት ጠቅሷል.
መጀመሪያ ላይ 3 ኛ መቶ ዘመን በግሪኮ-ሮሜ ብዙ የአንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን አምላክ ጳጳስ ሴራፒኦን አንድ
"ውሸት እንዲያስጥል" (እናወደ ሴራፒኦን የአምላክ መልእክት)ተብለው የሚጠሩ ሁሉ ነገር ወደ አዘጋጅቷል.
በግሪኮ-ሮማን አብያተ ክርስቲያናት ፖሊካርፕ እና ሴራፒኦን የራሳቸውን እንደ ሆነ (እና ሴራፒኦን ይመስላል
ከሃዲ ግሪክ-ሮሜ መሪዎች በአንጾኪያ ተተካ ነበር) ቢናገሩም እንኳ, እውነታ, እነርሱ (እና በታማኝነት
የድርጅታችንን ሥራ ጋር የተያያዙ ሰዎች) እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ተካሄደ ነው እና በግሪኮ-ሮማን
ሳይሆን መሠረተ.
ታማኝ ያልሆኑ አብያተ ክርስቲያናት ሌሎች በርካታ ለውጦች ነበሩ ቢሆንም, ምሁራን በአጠቃላይ ሐዋሪያው
ዮሐንስ 14 ኛ ላይ ፋሲካን አደረጉ እንደሆነ ይስማማሉ. ስለዚህ, ይህ ሰው ትምህርት በቀላሉ ሐዋርያው
ዮሐንስ ልማዶች እና ከእርሱ ጋር የነበሩት ለመቀጠል አልተሳካም ሰዎች ጥቅሶች ያዳምጡት የነበሩ ሰዎች,
መናገር አንድ መንገድ ነው. አረማዊ ንጉሠ ነገሥት ቆስጠንጢኖስ በኋላ ጉዳይ የግዳጅ ጊዜ እሁድ ወደ
ተቀይሯል የፋሲካ ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ወስኖ ሆነ. ቆስጠንጢኖስ አንድ እውነተኛ ክርስቲያን
አልነበረም. ማንም ክርስቲያን ነኝ እምነት ተጠምቀው ነበር እንኳ ጊዜ: እርሱ ራሱ የተኛበትን ጳጳስ አወጀ እና
ቆስጠንጢኖስ ወደ መቃብር የፀሐይ አምላክ ዓይነት ተቀበረ ሲሞት 325 ዓ.ም የኒቂያ ጉባኤ ውስጥ
ይጠናቀቃል ተብሎ የማለፍን በዓል እሁድ ጉዳይ ተገደዱ . መጽሐፍ ቅዱሳዊ ልማድ ታማኝ ሆነው ለመኖር
የሚፈልጉ ሰዎች እርሱ ራሱ ወይም ወዳጆቹ ምክር ቤት አዋጅ ለመስማት ፈቃደኛ አልሆነም. በተጨማሪም
ብዙ የኒቂያ ጉባኤ በኋላ ተገድለዋል ነበር.
በታሪክ ዘመናት ሁሉ, ሁለት መሠረታዊ ቡድኖች, የመጀመሪያው እምነት በተካሄደው አንድ ወደዚያ ደርሼ
ሳለ ይናገሩ ነበር ነገር ግን እንዲህ አላደረገም መሆኑን ሌሎች ዋና ሰው.

ምን 'ተተኪነት' ምን ማለት ይቻላል? በ 3 ኛ መቶ ዘመን መጀመሪያ አቅራቢያ, በወቅቱ ሮማዊ-ድጋፍ
ተርቱሊያን ወደ ሐዋርያት ወደ ትስስር ነን የሚሉ ሁለት ቡድኖች (እና ሮሜ) (ተርቱሊያን ደ. ምዕራፍ
32) ሲጽፍ, ነገር ግን ከእነርሱ አንዱ ብቻ ነበር ቆይቷል ታማኝ እና ሌሎች አልነበረም. አንድ ቡድን (ወደ
ፖሊካርፕ ወደ ሐዋርያው ዮሐንስ, ወዘተ በኩል) ሰምርኔስ ከ ይገባኛል ይህም ከሌሎች ከሮም በተከታታይ
ይገባኛል, እና.
እንደ እስከ ተተኪነት ይሄዳል እንደ እውነተኛውን ቤተ ክርስቲያን ካርዲናሎቹ አንድ ኮሌጅ ወይም
ማክሲመስ ያላቸው በተመለከተ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምንም ዓይነት መመሪያ የለም መሆኑን መገንዘብ
አስፈላጊ ሊሆን ይችላል. ሰዎች ሁለቱም አረማዊነት ቅሬት ናቸው. ካርዲናሎቹ ኮሌጅ በይፋ 11 ኛው መቶ
ክፍለ ዘመን ድረስ ቅጽ ነበር ግን ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፒዲያ እንደሚገልጸው,ማዕረግ ማክሲመስ, መገባደጃ
4 ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ የሮማ ጳጳሳት ዘንድ ተቀባይነት ነበር. ሮም አሁን ያለው ከፍተኛ መሪ ለመምረጥ ምን
በቀላሉ የመጀመሪያው እምነት ክፍል አልነበረም.
መጽሐፍ ቅዱስ, አምላክ አንድ ከፍተኛ ሰብዓዊ መሪ በኩል መሥራት ይቀናቸዋል የሚያሳየው ቢሆንም, ይህ
መሪ ዘይት ጋር ቅቡዓን የነበረ ሰው ነው (1 ጢሞቴዎስ 4:14; 5:22; 2 ቆሮንቶስ 1:21 2 ጢሞቴዎስ 1:
6) እና ማን አመራር ማሳየት መሆኑን ፍሬ (1-7 1 ጢሞቴዎስ 3: 15-20 ማቴዎስ 7) ያሳያል. ምናልባትም
ይህ ደግሞ የመጀመሪያው ሐዋርያት ቀጥተኛ በተከታታይ የነበረው የጥንት ጽሑፎች የተጻፉት በተመሳሳይ
በኩል ማረጋገጥ ይችላሉ አምላክ ብቻ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ነው መጠቀስ አለበት. እንኳን ጀሮም
ሐዋርያው ዮሐንስ ፖሊካርፕ ሰምርኔስ (ጀሮም ደ . ምዕራፍ 17) የተሾሙ መሆኑን ገልጸዋል. በግሪኮ-ሮሜ
ጴጥሮስ ያቀርቡልሃል ክሌመንት ስለ የሚቃረን ሪፖርቶችን በተመለከተ ያላቸውን የይገባኛል መገባደጃ ላይ
'አፈ' ላይ መታመን ይቀናቸዋል, በተጨማሪም መሠረተ ተቀይረዋል. ተተኪነት እና የመጀመሪያው
የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን እምነት ብዙ ተጨማሪ ዝርዝሮች የእኛን ነፃ ቡክሌት, የእግዚአብሔርን ቤተ
ክርስቲያን በመቀጠል ታሪክ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው.
የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያው ዮሐንስ ዘመን ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱስ አውቆታል
የትኛው ክርስቲያን መሪ የአዲስ ኪዳን የመጨረሻ መጽሐፍ የተጻፈበትን ጊዜ ጀምሮ ሁሉንም የመጽሐፍ
ቅዱስ መጻሕፍት ያውቅ ነበር?
መልካም, እንደሆነ አሳማኝ ሐዋሪያው ዮሐንስ ነበር. ብቻ ሳይሆን ሊሞት ዋነኞቹ ሐዋርያት የመጨረሻው
እንደነበረ ይታመናል ነው: እርሱ ደግሞ በራእይ መጽሐፍ (: 9-19 ራእይ 1) ጨምሮ አንዳንድ የመጽሐፍ
ቅዱስ የመጨረሻው በርካታ መጻሕፍት, ተጻፈ ይታመናል.
የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት ገና በሕይወት እያሉ እነርሱ ክርስቲያኖች በግል እና በጽሁፍ ውስጥ ማወቅ
እንደሚያስፈልገኝ መረጃ መስጠት ይችላል. ነገር ግን ሆን (8:16 ዝ.ከ. ኢሳይያስ) ክርስቲያኖች በመንፈሳዊ
የተሟላ ይሆን ዘንድ መጽሐፍ ቅዱስ በቂ በመሆን እስከ መጨረሻ ምን ይሆን ነበር ማስተዋል;

ቅዱሳት መጻሕፍት ሁሉ የእግዚአብሔር መንፈስ መሪነት ይሰጣል, እና በደንብ ሁሉ ለበጎ ሥራ ሁሉ
የተዘጋጀ የእግዚአብሔር ሰው ፍጹም ይሆን ዘንድ ጽድቅን, 17 ላይ ትምህርት, ለመገሠጽ, ስሕተትን,
የተሳሳቱትን ለመገሠጽ, ትምህርት ይጠቅማል ነው. (2 ጢሞቴዎስ 3: 16-17)
አልወደደም ጥቅሶች በእነርሱ (ዝ.ከ. ኢሳይያስ 8:16) ቀደም በተቻለ ጊዜ ታውቃላችሁ ላይ በእርግጥ
በውስጡ መሠረተ መረዳቱን ክርስቲያናዊ ቤተ ክርስቲያን? ወይስ በግሪኮ-ሮማን አብያተ ክርስቲያናት
እንዳደረገ እንደ ችግሩን ክርክር ለማድረግ ተጉዛ-ስብሰባዎችን ክርስቲያን ባደረጓቸው መቶ ይወስድ ይሆን?
ታሪካዊ ማስረጃ እና ጉዳዮች
ሐዋርያው ዮሐንስ (በተጨማሪም ሰምርኔስ ፖሊካርፕ በመባል የሚታወቀው) ኢየሱስ የሚባል ፖሊካርፕ
አንድ ደቀ መዝሙር "በማለት ቀኖናዎች" አልፈዋል ይናገራል መሆኑን ሃሪስ ክፍልፋዮች ተብሎ
በሚታወቀው ጥንታዊ ሰነድ አለ. ፖሊካርፕ (ስሙ የግሪክ ነው) አንድ አይሁዳዊ አልነበረም, እና ምናልባትም
በሁለተኛው መቶ ዘመን የእግዚአብሔር እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ ከአሕዛብ
ነበር. ምናልባትም አሥርተ ዓመታት አንድ ሁለት በኋላ እስከሞተበት ጊዜ ድረስ (ኢየሩሳሌም ይሁዳ,
የመጨረሻው የአይሁድ ጳጳስ / ፓስተር አጡ ጊዜ) 135 ዓ.ም ጀምሮ ከፍተኛ ተጽዕኖ እውነተኛ ክርስቲያን
መሪ ነበር.
ለፊልጵስዩስ ሰዎች ፖሊካርፕ የሰጠው ደብዳቤ በመጥቀስ ወይም በአዲስ ኪዳን (አዲስ ኪዳን ጽሑፋዊ
ማብራሪያዎች ጋር ለፊልጵስዩስ ሰዎች ፖሊካርፕ ያለው ደብዳቤ., ሰኔ 2008ሥላሴ ጆርናል) ሁሉም 27
መጻሕፍት በተዘዋዋሪ. ወንድሙ አናሲሞስ, በሰርዴስ ሜለቶ (ፖሊካርፕ አንድ ተተኪ) አንድ ደብዳቤ ላይ
በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሁንም መጠቀም በብሉይ
ኪዳን 39 መጻሕፍት ይዘረዝራል. እና ሜለቶ ዝርዝር የሮማ እና የምሥራቅ ኦርቶዶክስ የካቶሊክ አብያተ
ክርስቲያናት አሁን የሚጠቀሙባቸውን ተብሎ የሚጠራው መጻሕፍት ማንኛውንም አያካትትም.
የለም በመሠረቱ መጀመሪያ 2 ኛ መቶ ዘመን ኢየሩሳሌም ውስጥ ታማኝ ክርስቲያኖች የአዲስ ኪዳን በሙሉ
ወይም በከፊል ነበር ይናገራል ዘንድ ዐረብኛ ሰነድ ነው, ነገር ግን የክርስቶስ ያነሰ ታማኝ የሮም-መደገፍ
ፕሮፌሰሮች በዚያ ያደረገውን እና እነሱም የማይመለስ ላይ ይተማመን መሆኑን
መጻሕፍት (አዲስ ምንጭ, 1966 መሠረት የክርስትና ዘመናት መካከል ጥዶች ኤስ ዘ
አይሁዳውያንክርስቲያኖች).
ፍጥሞ ውስጥ ሐዋርያው ዮሐንስ ዘመን ጀምሮ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን (ራእይ 1: 9) ሰምርኔስ
(በሁለተኛው መቶ ዘመን) ፖሊካርፕ እስከ በትንሿ እስያ (ዘግይቶ በመጀመሪያው መቶ ዘመን) ላይ ጥቅስ
በሙሉ ቀኖና ነበር. ሆኖም, በግሪኮ-ሮማን አብያተ ክርስቲያናት ያላቸውን በአዲስ ኪዳን ውስጥ መቶ
ዓመታት መጽሐፍት እና ብዙውን ጊዜ ይካተታሉ በደንቡ መሠረት ተቀባይነት ያላገኙ ሰዎች ይከራከር
ነበር. ይህ ብቻ በግሪኮ-ሮም ትክክለኛውን አዲስ ኪዳንን ቅዱሳን ጋር ለመምጣት በመጨረሻም ችለው ነበር
በትንሿ እስያ እና (የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንዳንድ ጨምሮ) በኢየሩሳሌም ውስጥ ሰዎች ጋር
በሚመካከሩ በኋላ ነበር.
እውነተኛው የክርስቲያን ቤተክርስቲያን የጥንቶቹ ከመጀመሪያ ጀምሮ መላውን ቀኖና አያውቁም ነበር?

ከዚያ በፊት በተለያዩ የሮም ዝርዝሮች ላይ ይተማመን ነበር ሮም በኩል የመጡት
ካስተካከሉ ፕሮቴስታንቶች,,, እነርሱ ሲጀምር ደግሞ ነው; ይህም 16 ኛ መቶ ዘመን ድረስ ቀኖናዎች
ለማስፈጸም ነበር.ወይም ደግሞ የሮም ቤተ ክርስቲያን ሙሉ በሙሉ በትሬንት በ 16 ኛው መቶ ዘመን ምክር
ቤት ድረስ, ቀኖና ለማጠናቀቅ ነበር. በትሬንት ጉባኤ ውስጥ ተቀባይነት እነዚህ መጻሕፍት እንደ ጄሮም
(በእነርሱ ቤተ ክርስቲያን አንድ ሐኪም), እንደ መጀመሪያ መሪዎች, እውነተኛ ጥቅስ መሆን ግምት ውስጥ
ነበር መሆኑን የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ይገኙበታል. ሊቃችሁ የአሁኑ ፕሮቴስታንቶች ወይም
የእግዚአብሔር እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለን ሰዎች ጥቅስ አድርጎ መቀበል ነው.
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት, የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ዜና
ትንቢት መጽሔት ጥቅሶች ብሎ ለሚያምንባቸው ላይ ተጨማሪ ዝርዝር የሚያብራራ 2013 ሁለት በሰነድ
ጽሑፎች አውጥተዋል. እነዚህ መጽሔቶች ስነፅሁፍ ትር አዝራር ስር www.ccog.org ድረ ገጽ ላይ
ማግኘት ይቻላል.
ወደ እውነተኛዋ ቤተ ክርስቲያን የመለኮት እውነቱን ያውቃል
እውነተኛ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ አብ, ወልድ, እና መንፈስ ቅዱስ ውስጥ አመነ. የጥንቶቹ
ክርስቲያኖች መጽሐፍ ቅዱስ አብ ያስተምራል ተገንዝቦ (ለምሳሌ, ዮሐንስ 6:27; ቆላስይስ 2: 2) እና ወልድ
(ለምሳሌ, ዮሐንስ 20: 28-29; ቆላስይስ 2: 2) ነበሩ መለኮታዊ ሕላዌ (ቆላስይስ 2: 9) እና መንፈስ ቅዱስ
መሆኑን መንፈስ ቅዱስ አብ (ለምሳሌ ማቴዎስ 10:20) ወልድ (ፊልጵስዩስ 1:19) የሚመጣው
የእግዚአብሔር ኃይል ነበር.
መንፈስ ቅዱስ ስብዕና በተመለከተ:; (9 ቆላስይስ 2 ሮሜ 1:20) 381 ዓ.ም, በግሪኮ-ሮሜ በይፋ የመለኮት
የተለየ አመለካከት ጀመሩ. አንዳንድ ግሪክ-ሮሜ በፊት በመንፈስ "ስብዕና" የሚያምኑ ቢሆንም, አብዛኞቹ
ቢያንስ ሰዎች "በምሥራቅ," ዘ ካቶሊክ ኢንሳይክሎፒዲያ መሠረት, ይህ ቢሆን እንኳ ከጥቂት አሥርተ
ዓመታት ቀደም ብሎ ሥላሴ ተቀባይነት አላገኘም ነበር. ይህ የግሪክ-ሮሜ መካከል አብዛኞቹ የተቀበለው
መሆኑን የመሠረተ ትምህርት ለውጥ ነበር. የስላሴ ትምህርት ደግሞ (በመሠረቱ ደግሞ የሮማ ግዛት እምነት
እንደ ከዚያም ተሻሽሎ በግሪኮ-ሮማን እምነት አዋጅ አወጣ ሰዎች) ያሳድዱት ቲዮዶሸስ ከ የንጉሠ ነገሥቱ
አዋጅ አማካኝነት ተፈጻሚ ነበር.
እውነተኛው ቤተ ክርስቲያን የዓመፅ-ይህ የእግዚአብሔር ሕግ አስከበረ አያስተምርም
በብሉይ ኪዳን ውስጥ, የእግዚአብሔር ሕግ ከእርሱ እና ታማኝ (: 1-8 ዘዳግም 6) መካከል ያለ ምልክት
እንደሚሆን ተጽፎ ነበር. አንዳንድ የፕሮቴስታንት መሪዎች አሥርቱ ትእዛዛት ጋር ይሻር ነበር ብለው
ያስተምራሉ ቢሆንም, ከዚህ በኋላ ኢየሱስ, በመልክተኞቹም, ወይም የጥንት ክርስቲያኖች ቦታ አልነበረም.
ኢየሱስ 'እንክርዳድ' (እንክርዳድ) ጠላት (: 37-40 ማቴዎስ 13) በ ወንድሞች መካከል ተተከለች
አስጠንቅቋል. ኢየሱስ ታማኝነቱን ሊወገድ በኋላ (ማቴዎስ 13:42) "የዐመፅ" (ማቴዎስ 13:41)
መለማመድ, ነገር ግን ነበር አስተምሯል. ኢየሱስ አስተምሯል ሌላ ነገር ልብ በል:
"እኔ እንዲህ ይላል የሚያደርግ እንጂ: ጌታ ሆይ: ጌታ ሆይ: ወደ መንግሥተ ሰማያት መግባት; ነገር
ግን በሰማይ ያለውን የአባቴን ፈቃድ የሚያደርግ. 22 በዚያ ቀን ብዙዎች: ጌታ ሆይ: ጌታ በእኔ ዘንድ

ይላሉ: እኛ አለን አይደለም: በስምህ ትንቢት በስምህ አጋንንትን አላወጣንምን: በስምህስ ብዙ ድንቅ
ያደረገውን '23 እንግዲህ እኔ: ከእነርሱ ጋር ያወራል' እኔ አንተ ከቶ አላወቅኋችሁም;?!;እናንተ
ዓመፀኞች የሚፈጽሙ ከእኔ ራቁ ' (ማቴዎስ 7: 21-23)
ኢየሱስ በግልጽ "ጌታ" መጥራት እንኳ በስሙ ተአምራት አድርገዋል ቢገልጹም ብዙ በማስተማር, ነገር ግን
እርሱ እንዲሁ አደረጉ: ነገር ግን እንዲሄድላቸው "የዐመፅ" ድርጊቶች ሰዎች መናገር እንደሚችል
ነው. በመሆኑም ትክክለኛ ትንቢቶች ስለ ራሳቸው ጋኔን የማስወጣቱ, ያልሆኑ ታማኝ ቡድኖች አንዳንድ ጊዜ
እንደ ላይ ትኩረት ምልክቶች አይደሉም.
ሐዋሪያው ጳውሎስ "የዓመፅ ምሥጢር" አስቀድሞ በእርሱ ዘመን መጀመሩን ሪፖርት (2 ተሰሎንቄ 2: 7)
እና ሰዎች ላለመታዘዝ ለማግኘት ወደ "ባዶ ቃላት ጋር" አትሳቱ ዘንድ (ወደ ኤፌሶን ሰዎች 5: 6).የአምላክን
ሕጎች በርካታ ገጽታዎች ጋር በተያያዘ ይህ "ምሥጢር" (በዙሪያቸው እነርሱ ምክንያት) በግሪኮ-ሮሜ
የታየው.
እውነተኛ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ግዚ ብሔር ሕግ (: 1-3 1 ዮሐንስ 5) ይደግፋቸዋል. ይህ ታዘዛችሁ
ከሆነ, ብዙ ደህንነት እና ምርታማ ሙሉ ሕይወት ጨምሮ, ብዙ መልካም ዘር እንደሚያመጣ አምላክ,
በእንቅስቃሴ ሕጎች ውስጥ እንዲያዋቅሩ ያስተምራል.
እውነተኛ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የአምላክን ሕግ ይሻር አይደለም, ነገር ግን "ከፍ ከፍ" እና ኢየሱስ
ክርስቶስ (: 17-48 ማቴዎስ 5) በ "ክቡር" (ኢሳይያስ 42:21) አድርጎ ተስፋፍተዋል መሆኑን አውጇል.
እውነተኛ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያስተምራል ምን ያስተምረናል:
የእርስዎ ቃል የእኔን እግር መብራት ወደ ለመንገዴ ብርሃን ነው. (መዝሙረ ዳዊት 119: 105)
የእኔ ምላስ ሁሉ የእርስዎ ትእዛዛት ጽድቅ ናቸውና, የእርስዎ ቃል ይናገራል. (መዝሙረ ዳዊት 119:
172)
እውነተኛው ክርስቲያን የእግዚአብሔር አሥር ትእዛዝ ሕግ ለሰው ዘር የእርሱ ታላቅ ስጦታዎች መካከል
አንዱ ነው ትእዛዛቱን ጽድቅን እንደሆኑ ያስተምራል. እነሱን መያዝ ፍቅር ያንጸባርቃል. "አሁን ትእዛዝ ዓላማ
ፍቅር ነው" (1 ጢሞቴዎስ 1: 5).
የእግዚአብሔር ሕግ ዙሪያ ይነጋገር ነበር: በግሪኮ-ሮማን አብያተ ክርስቲያናት መካከል አንዳንዶቹ
በወታደራዊ "የክርስትና እምነት" ተቀባይነት እና ሌሎች በዓመፀኞች ትምህርቶች አማካኝነት, እንደሚያምኑ
የሚናገሩ ቢሆንም, እነርሱም በዱሮ ዘመን ፈሪሳውያን (3-9 ማቴዎስ 15) እንደ አለኝ ልማዶች እና ከእሱ
ጋር ተቃራኒ የሆኑ ልማዶች አያቀርብም.
መጥምቁ ዮሐንስ (ሉቃስ 3:14) እና ኢየሱስ (ዮሐንስ 18:36) በዚህ ዘመን በወታደራዊ ተሳትፎ ላይ
አስተምሯል. ሁሉም እውነተኛ ምሁራን የጥንት ክርስቲያኖች በጦርነት ላይ መሳተፍ አይችሉም ነበር
ይገነዘባሉ. በአንጾኪያ ቴዎፍሎስ ክርስቲያኖች ዓመፅ ስፖርቶች እየተመለከቱ ላይ ጽፏል ሳለ እንደ በሰርዴስ
ሜለቶ እንደ እግዚአብሔር መሪዎች ቤተ ክርስቲያን, በእርሷ ላይ ጽፏል. የአምላክ በመቀጠልቤተክርስቲያን
አሁንም ቢሆን በወታደራዊ ተሳትፎ እና በዚህ ዘመን ሆን ዓመፅ የስፖርት በማየት ላይ ያስተምራል.

ወታደራዊ ተሳትፎ ሞት አንድ መቶ ዓመት ጊዜ ውስጥ: የሮም ጳጳስ እና ቅዱስ አቡሊድስ በ 3 ኛ ክፍለ
ዘመን እንደ መገባደጃ ላይ እንደ ተፈረደበት ቢሆንም, በግሪኮ-ሮማን አብያተ ክርስቲያናት በዚህ ነጥብ ላይ
ተለውጧል. ሃይማኖታዊ በመስቀል ጦርነት በብልቶቼ ውስጥ ሎሌዎቼ ይዋጉልኝ ነበር; ሰዎች ወደ 1095
ዓ.ም ውስጥ ጳጳስ የከተማ ዳግማዊ ድንጋጌ ሥር "የኃጢአት ስርየት" ማቅረብ እንደ በኋላ እስካሁን ድረስ
ሄደ.
ኢየሱስ (ዮሐንስ 4:24) "እግዚአብሔር መንፈስ ነው: የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት
ያስፈልጋቸዋል" አለው. ሆኖም, ግሪክ-ሮሜ ሰዎች ይጠቀሙባቸዋል የተለያዩ ጣዖታትን ለአምልኮ መጠቀም
አያቀርብም. አሥርቱ ትእዛዛት (ዘጸአት 20: 4-6) በ 2 ኛ መቶ ዘመን ውስጥ በሰርዴስ ሜለቶ እንዳደረገው
እንደ ሆነ ሐዋርያው ዮሐንስ (1 ዮሐንስ 5:21) ይህ ላይ አስጠንቅቋል.
በዕብራውያን መጽሐፍ በሰባተኛው-ቀን ሰንበት ክርስቲያኖች (ዕብራውያን 4: 1-9) ያዘዘላችሁ እንዳለ
የሚያረጋግጥ ቢሆንም, በዙሪያው ክርስትና ምክንያት በጣም የሚሉ.
ሐዋርያው ጳውሎስ, ሰይጣን አገልጋዮች የሚሰበር "የጽድቅ አገልጋዮች" ወደ ራሳቸውን የመለወጥ (: 1415 2 ቆሮንቶስ 11) ብቅ አስጠንቅቆ ነበር.
ክርስቲያኒቱን ታሪክ, እና የመጽሐፍ ቅዱስ ወጥቶ እንዲሁ አደረገ ሰዎች በርካታ በማታለል ረገድ ስኬታማ
እንደነበረው ያሳያል.
እውነተኛው ቤተ ክርስቲያን አሳዳጁ ፈጽሞ ስደት, ነገር ግን ነበር
ኢየሱስ እና ሐዋርያው ጳውሎስ እውነተኛ ክርስቲያኖች ስደት እንደሚደርስባቸው (:; 10:23; 2 ጢሞቴዎስ
3:12 10-12; ማቴዎስ 5) አስተምሯል. ይህ በግሪኮ-ሮማን አብያተ ክርስቲያናት ታሪክ ውስጥ ከስደት
አጋጥሞት እንደነበር እውነት ቢሆንም, እነርሱ ደግሞ ብዙውን ጊዜ አካላዊ አሳዳጆች ነበሩ ውስጥ እውነተኛ
ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን የተለየ ነው.
(ከእነርሱ አካል ነን የሚሉ መናፍቃን እና ከሃዲዎች ሊኖራቸው ይችላል ቢሆንም) በታሪክ ዘመናት ሁሉ
እውነተኛ የእግዚአብሔር አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ያልሆኑ በወታደራዊ አካላዊ አሳዳጆች ተደራጅተው
ተደርጎባቸው አያውቅም.
ይህ ምክንያት ይመረምራሉ; ይህ ደግሞ: መጽሐፍ ቅዱስ "ምስጢር ታላቂቱ ባቢሎን" (4-5 ራእይ 17)
ያማኡቺ የቅዱሳን ደም ላይ ሰክሮ ነበር በግልጽ ያስተምራል. መጽሐፍ ቅዱስ ሰባት- የተመሠረተ "ምሥጢር
ታላቂቱ ባቢሎን" እግዚአብሔር ያወግዛል ሕግጋቱንና ጥምረት ውስጥ ከዓለማት 'መንግሥታት ጋር
ተጠላልፈው ነበር ያስተምራል (ዝከ ራእይ 17: 1-9,18; 18: 1-10).
ምክንያቱም ሥጋውያን የሮም እና ሌሎች መሪዎች ጋር መደራደር, በግሪኮ-ሮማን አብያተ ክርስቲያናት ብቻ
ሳይሆን በታሪክ ዘመናት ሁሉ የተለያዩ የኢኮኖሚ ስደት ታውቃለህ በሥራ: እነርሱ ደግሞ ኢየሱስ እና
የመጀመሪያ ተከታዮች ተመሳሳይ ድርጊቶችን መጠበቅ ተገድለዋል እውነተኛ ክርስቲያኖች እንዲህ ያለውን
የሰንበት (የሐዋርያት ሥራ በመጠበቅ እንደ ነበረው ነበር 13: 13-15; 18: 4; ዕብራውያን 4: 9),
ከመጽሐፍ ቅዱስ ርኩስ መብል መራቅ, እና 14 ኛ ላይ የማለፍ መጠበቅ.

የፕሮቴስታንት 'አራማጆች' ደግሞ ነበራቸው ሰዎች የሕፃናት ጥምቀት ያልሆኑ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ተግባር
ይቃወሙ የነበሩ ገደለ.
በግሪኮ-ሮሜ ደግሞ ሮም መጨረሻ የሚወክለው በመመርመር, የግሪክና የሮም ቀሳውስት አረማዊ አለባበስ
ላይ ተቃውሞ, ጣዖታት / ምስሎችን / መስቀሎች ለመቀበል አሻፈረኝ, እንዲህ የመለኮት ስለ እውነት እንደ
የመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮዎች ይዞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት መጠበቅ ክርስቲያኖች
ስደት : የእግዚአብሔር መንግሥት እያስተማረ ያልሆኑ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ላይ ተቃውሞ 'ስርዒቶች,' እና
ኢየሱስ ክርስቶስ የሺህ ዓመት ግዛት እያስተማረ, ባቢሎን .
ይህ ደግሞ በትክክል በግሪኮ-ሮሜ መጨረሻ ዘመን ውስጥ እንደገና ይህን ያደርጋል የሚያስተምሩ በግሪኮሮማን 'የግል ትንቢቶች' እንዳሉ ልብ ወለድ ሊሆን ይችላል.
እውነተኛ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ከጥንት ጀምሮ የአምላክን አገልግሎት ማድረግ በሚሉ ሰዎች ስደት
ቆይቷል. 2-4 ኢየሱስ በዮሐንስ 16 ላይ ይህን ጉዳይ ጠቅሶ አስጠንቅቋል.
ውጫዊ መደለያዎች እና መልክ
የቤተ ክርስቲያን ታሪክ የመጀመሪያው ቀሳውስት (ዲያቆናት / ሽማግሌዎች / አገልጋዮች / ጳጳሳትን /
የበላይ) አሁን የሮም እና የምሥራቅ ኦርቶዶክስ የካቶሊክ ቀሳውስት ጥቅም ሰዎች እንደ ልዩ መለያ ልብስ
አይነት መልበስ ነበር ይገነዘባሉ.
የመጀመሪያው የክርስቲያን መሪዎች መደበኛ ሰዎች አልለበሰም. እርሱ በጣም በተለየ ከሌሎች ይልቅ
አልለበሰም ነበር: ኢየሱስ ራሱ, ይሁዳ (43-46 ማርቆስ 14) በ ገልጿል ዘንድ ነበር. አንድ ሰው አንድ
ክርስቲያን መሪ ተገቢ አለባበስ የሚጠበቅ ቢሆንም (ዝ.ከ. ማቴዎስ 22: 11-14) የጥንቶቹ መሪዎች ሕዝቡ
በአጠቃላይ በጣም የተለየ አለባበስ ነበር.
በግሪኮ-ሮማን ቀሳውስት ብዙውን ጊዜ የፀሐይ አምላክ ሚትራስ ለካህናቱ ይለብሱ የልብስ ዓይነት
ይለብሳሉ. እነርሱም 4 ኛው መቶ ዘመን የአረማውያን ንጉሠ ነገሥት ቆስጠንጢኖስ ተጽዕኖ (ሚትራስ ተከታይ
የነበረው ተርፎም ቅሬታ የቀረበበት ከተለወጠ በኋላ ሳንቲሞች ላይ ሚትራስ 'ምስል ማስቀመጥ) ድረስ
አለባበስ ይህ አይነት የሮማ እና የምሥራቅ ኦርቶዶክስ ዘንድ ተቀባይነት ነበር.
ምን የፕሮቴስታንት አገልጋዮች ምን ማለት ይቻላል? መልካም, አንዳንዶች ደግሞ ከአንግሊካንና (በእንግሊዝ
ቤተ ክርስቲያን) በርካታ እንደ በግሪኮ-ሮሜ እንደ ሰው የሚለብሰው ተመሳሳይ አይነት መልበስ ነው.
እና ሌሎች? መልካም, ብዙ አገልጋዮች የለበሱ ነጭ አንገትጌ ከመጽሐፍ ቅዱስ አልመጣም. ዘመናዊ
መበታተን, ነጭ አንገትጌ በ 19 ኛው መቶ ዘመን የተፈለሰፈው የነበረ ሪፖርት የነበረ ቢሆንም, ይህ ፀሐይካህናት ቢያንስ እስከ ኋላ 1000 ዓክልበ ከእነሱ መካከል አንዳንዶቹ ስሪት ይለብሱ ዘንድ ጥያቄ ቀርቦበታል
የእግዚአብሔር አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ በአገልግሎት ማድረግ በግሪኮ-ሮሜ ብዙዎች እንደ የክህነት
አንገትጌ መልበስ አይደለም.
ምን ዓይነት ቤተ ክርስቲያን ሕንፃዎች ምን ማለት ይቻላል?

ይህ የመጀመሪያው በተለይ ግንባታ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ሕንፃ እዚህ ላይ የ 70 ዎቹ ዓ.ም ውስጥ
አጠፋ የአይሁድ ቤተ መቅደስ ጡብ መካከል በኢየሩሳሌም ውስጥ ሠራ ላይ አንድ 4 ኛ መቶ ዘመን ሞዛይክ
አምሳያ ነው የነበረ ይመስላል:

የኢየሩሳሌም በምዕራብ ሂል ላይ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተራራ የተጠራ ጽዮን
ከላይ ያለው ሕንፃ 1 ኛ መቶ ዘመን ውስጥ ተገንብተው ጊዜ የአይሁድ ምኩራቦች ጋር ተመሳሳይ
ተመለከተ ይታመናል ነው. , ነገር ግን መስቀሎች, ሐውልቶች, ወይም ጉልላቶች ሊይዝ አይችልም ነበር; ይህ
ለደኅንነታችሁ ይሆናልና በጣሪያው (8 ዘዳግም 22) ነበር.
ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ መስቀሎች ላይ ቢያንስ ለ 150 ዓመታት ያህል በግሪኮ-ሮሜ ዘንድ ተቀባይነት
ማግኘት አይችልም ነበር. ውሎች ብዙውን ጊዜ 'መስቀል' እና 'ስቅለት' ሆኖ በአዲስ ኪዳን ውስጥ አዛብተው
በእርግጥ በመጀመሪያው የግሪክኛ ጽሑፍ ውስጥ በቅደም 'ግንድ' እና 'የተሰቀለበትን,' ማለት ነው.
ጉልላቶች, ሐውልቶቹ ልክ እንደ ለፆታ ምልክት እንዲሁም አረማዊ ፀሐይ-አማልክት ምልክቶች ነበሩ. አንድ
ክርስቲያን ሕንፃ እንዲህ ምልክቶችን ማከል የአምላክ ሕዝቦች (: 29-32 ዝከ ዘዳግም 12) ተገቢ ሊሆን
ይችላል. በእውነት የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እነዚህ ሕንፃዎች ላይ ያሉ ምልክቶች ቦታ
አይደለም.
ደግሞ ያው የግሪክ-ሮማ ቤተ ክርስቲያን ሕንጻዎች ላይ መጠቀምን እውነት ነው. ራቅ ክርስቲያን ክፉ
መናፍስት መፈክሮችን አለው ናቸው. በ 12 ላይ መቶ ዘመን, የካቶሊክ ቅዴስት በርናርድ እንደ ጣዖት
አምልኮ በእነርሱ ላይ ሲናገር የታወቀ ነበር; (ኖትር ዴም የካቶሊክ ካቴድራል ያሉ) ገና ብዙ ታዋቂ ሕንጻዎች
በእነርሱ ላይ አላቸው.
ኛ

የአምልኮ በአግባቡ የተንቆጠቆጡ ቦታዎች ቦታ ሊኖር ቢችልም (ለምሳሌ 1 ነገሥት 6), እኔ እዚህ ላይ
ልነግርህ የምፈልገው አንድ የፈጠራ ታሪክ ነው. የ "ኢንዲያና ጆንስ" ፊልሞች በአንዱ ውስጥ, በርካታ ሰዎች
ኢየሱስ በሚል የመጨረሻውን ፋሲካ (ሉቃስ 22:20) ወቅት ጠጡ ጽዋ ይፈልጉ ነበር. አንድ ትዕይንት
በርካታ ኩባያ ጋር አንድ ጠረጴዛ አሳይቷል. እሱም ደግሞ መጥተው ሞክረዋል ሰዎች የተለያዩ አፅም
አሳይቷል የተሳሳተ ጽዋ-እንደ ፊልም መሠረት የተሳሳተ ጽዋ በመምረጥ እና ሞት ያስከተለ ጋር መውጣት

ጀምሮ. ቀዳሚ ቁምፊ, ኢንዲያና ጆንስ, ባማረ እና ግልጽ ሁለቱም ጽዋዎችን ለመምረጥ ካዩ በኋላ, አንድ
ውድ በመገለጡና አንድ ካቆሙበት ጀመረ. ከዚያም "ውጤት ነገር ተናግሯል ኢየሱስ አናጢ ነበር ደቀ
መዛሙርቱም ዓሣ አጥማጆች ነበሩ. እርሱ የወርቅ ጽዋ ነበረው ምንም መንገድ የለም. "ስለዚህ, ኢንዲያና
ጆንስ ውድ ጽዋ ያነጥፉ ነበር. ከዚያም ፊልም መሠረት ትክክለኛ ጽዋ የነበረው ርካሽ ተመልክቶ ጽዋ, አነሡ,
እና ኖረ.
የእኔ ነጥብ?
የ ኢንዲያና ጆንስ ታሪክ ልብ ወለድ ቢሆንም, እውነተኛ ሕይወት ውስጥ, አንዳንድ ሰዎች አምላክ እርሱ
ውጫዊ አይፈርድም አይደለም ግልጽ ያደርገዋል, ብሉይም ሆነ አዲስ ኪዳናት በሁለቱም ወዘተ ሕንጻዎች
ውስጥ ውጪ መልክ, የቴሌቪዥን አቀራረቦች, አለባበስ, ላይ ከመጠን ያለፈ ትኩረት ቦታ የሰው ልጆች እንደ
መልክ (1 ሳሙኤል 16: 7; ማቴዎስ 7: 21-23, 23: 27-28) ማድረግ. እርሱ በተለይም ጥሩ ተናጋሪ (2
ቆሮንቶስ 10:10) አልነበረም; ሐዋርያው ጳውሎስ በግልጽ እርሱ በእግዚአብሔር የተመረጠው (10-18
የሐዋርያት ሥራ 9) ቢሆንም አድርጓል. ኤርምያስ (ኤርምያስ 1: 6): ተመሳሳይ ሙሴ (10-14 ዘጸአት 4)
እውነት ነበር. ጳውሎስ, ሙሴ እና ኤርምያስ ሁላችንም የተሻለ ሁኔታ ላይ ያላቸውን ጽሑፎች ይታወቃሉ.
ክርስቲያኖች የእውነትን (2 ጢሞቴዎስ 2:15) የእግዚአብሔር ቃል ለመከፋፈል ይበረታታሉ የአምላክን
መስፈርት (ዝከ 2 ጢሞቴዎስ 3:16), እና ሳይሆን ውጪ መልክ (2 ቆሮንቶስ ናቸው: (ዮሐንስ 5:39)
መጽሐፍ ቅዱሳዊ መስፈርት ላይ መታመን ነው 10: 7-11), በታማኝነት እውነትን በመናገር እና የትኛው
ነው ማን ለማወቅ በመሞከር ጊዜ እውነተኛው የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ነው.
እውነተኛው ክርስቲያን የእግዚአብሔር መንግሥት እውነተኛ ወንጌል ላይ እንዲሰብክ
ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል እየሰበከ መጣ:
... ኢየሱስ አምላክ, 15 ላይ ያለውን መንግሥት ወንጌል እየሰበከ ወደ ገሊላ መጣ ዘመኑ ተፈጸመ
የእግዚአብሔርም መንግሥት ቀርባለች ንስሐ ግቡ በወንጌልም እመኑ. (ማርቆስ 1: 14-15, ኪጀት)
ኢየሱስ የመንግሥቱን ወንጌል ለማመን ተከታዮቹ ይጠበቃል. በምሳሌም ላይ ስለ ተናገሩ (ለምሳሌ, ማቴዎስ
13: 3-50; ማርቆስ 4: 2-12; ሉቃስ 13: 20-21) እንደ ብዙዎች በዚህ ዘመን የእግዚአብሔርን መንግሥት
ምሥጢር (ማርቆስ 4 መረዳት ዝግጁ አይደለም ነበሩ; 11; ማቴዎስ 13: 10-11).
ኢየሱስ የእርሱ ተከታዮች እንዲሁም መንግሥት ወንጌል አዋጅ ጋር ተሳታፊ እንደሚሆን አስተምሯል:
እና ይህ የመንግሥት ወንጌል ለአሕዛብም ሁሉ ምስክር እንዲሆን በዓለም ሁሉ ይሰበካል: በዚያን
ጊዜም መጨረሻው ይመጣል. (ማቴዎስ 24:14)
ያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ በአብ ስም በወልድ እና በመንፈስ
ቅዱስ: 20 እያጠመቃችኋቸው: እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው; ;
እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ. (ማቴዎስ 28: 19-20)

ምስክር ሆኖ በዓለም የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል መስበክ እኛ መንግሥት መልእክት ጋር አሕዛብን
ሁሉ ለማድረስ ነው ማለት ነው. እና እግዚአብሔር (ዮሐንስ 6:44) ይጠራዋል ምላሽ ሊሰጡ ለሚችሉ
ሰዎች, እኛ በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ያዘዘውን ሁሉ ለማስተማር ጥረት ያደርጋሉ.
ከትንሣኤው በኋላ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንግሥት ስለ ደቀ መዛሙርቱን አስተምሯል;
... እርሱም ደግሞ አርባ ቀናት ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ነገር እየነገራቸው ነገር እየነገራቸው
እነርሱ ከመታየታቸው በብዙ ማስረጃ ከሕማማቱ የእርሱ መከራ በኋላ ሕያው ሆኖ ለእነርሱ ራሱን
አቅርቧል. (የሐዋርያት ሥራ 1: 3)
ሐዋርያት, ከጊዜ በኋላ የእግዚአብሔርን መንግሥት መምጣት ዓለም አቀፋዊ መንግሥት ተመሳሳይ
መልእክት (ለምሳሌ, የሐዋርያት ሥራ 19: 8) ይሰበካል: እንደ ገና በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ
ክርስቲያን ነው. መንግሥት ወንጌል መስበክ ከዚህ በፊት ስደት አመጣ እና በተጨማሪም ማቴዎስ 24
(በርካታ ጥቅሶች መሠረት የሚመጣው ስደት ይጀመራል: 9-14; ማርቆስ 13: 10-13; ሉቃስ 21: 12-19;
ዳንኤል 11: 28-35).
እውነተኛ እና የመጀመሪያው የወንጌል መልእክት በዛሬው መማር ወደ አንድ ነው:
እኔ ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አይደለም ይህም ልዩ ወንጌል, 7, ስለዚህ በቅርቡ ከእርሱ በክርስቶስ
ጸጋ እናንተን ከጠራችሁ ዘንጊዎች ናቸው እንዳለፋችሁ እደነቃለሁ; ነገር ግን በዚያ አንዳንዶች ችግር
ናችሁ የክርስቶስንም ወንጌል ሊያጣምሙ ይፈልጋሉ. 8 ነገር ግን እኛ ብንሆን ወይም ከሰማይ መልአክ:
ከሰበክንላችሁ ለእናንተ ሰበክን ነገር ይልቅ ወደ ሌላ ወንጌልን ብሰብክ እንኳ: የተረገመ ይሁን. 9 እኛ
እንዲሁ አሁን ማንም የተቀበላችሁትን ነገር ይልቅ ወደ ሌላ ወንጌል ቢሰብክ; ደግሜ እላለሁ, በፊት
እንዲህ አላቸው: የተረገመ ይሁን. 10 እኔ አሁን አምላክ, ሰዎችን እናስረዳለን ወይስ እንዴት
ነው? ወይም ሰውን ደስ ላሰኝ ስለ ምን ትፈልጋላችሁ? አሁንም ሰዎች ደስ ከሆነ: እኔ የክርስቶስ ባሪያ
ባልሆንሁም. (ገላትያ 1: 6-10)
ብዙ ወጎች እና ሰዎች ምርጫ የተለየ እንደ ብዙዎቹ መንግሥት ወንጌል መልእክት ማስተማር
አይችልም. (ራእይ 5; ማቴዎስ 6:10 11-12: 9-10; 20: ሉቃስ 19 4-6) ኢየሱስ በምድር ላይ ለመግዛት
ዳግመኛ ይመጣል እና (ከእርሱ ጋር ለቅዱሳኑ ኢሳይያስ 40 ሽልማት ያመጣል : 10; 62:11).
በምትኩ ኢየሱስ የመንግሥቱን ወንጌል ስለ ትምህርት ምን የማስተማር የሚያሳዝነው ግን, ብዙ ሰዎች ይልቅ
በዋናነት ኢየሱስ ሰው ያላቸውን ስሪት ምን ያስተምራል አንዳንዶች በተሳሳተ ሐሳብ
እንደሆነማስተዋወቅ. (በነፃ ቡክሌት የእግዚአብሔርን መንግሥት ወንጌል በተጨማሪ ይመልከቱ) ዓለም
አቀፋዊ ትብብር በምድር ላይ ሰላምና ብልጽግና ይሰፍናል.
በተጨማሪም, ብዙዎች 'ስሪት ዘወር ሰዎች እያዳረሱ ነው ይህ በጣም ሐሰት የሆነ ወንጌል (: 6-9 ገላትያ 1)
ነው. (ኢዩኤል 2:13; የሐዋርያት ሥራ 26:20) መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘወር ይሉ ዘንድ
የሚያስተምረው: የቤተ ክርስቲያን ታሪክ, የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች ዘወር ወይም የኢየሱስ እናት
ማርያም (በተጨማሪም ነፃ ቡክሌት ወደ ዘ በመቀጠል ታሪክ ማየት አይሰጡም ነበር መሆኑን
ያሳየናል የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን).

እውነተኛው ቤተ ክርስቲያን ትልቅ መሆን ይጠብቀው ነበር?
የሮማ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ወደ ክርስትና ይገባኛል ጥያቄ ግንኙነት ጋር ትልቁ ቤተ ክርስቲያን
ነው. አንዳንድ ጊዜ እራሱን እንደ የማይመለከት ቢሆንም "የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን," መጠኑን ማስረጃ
ይህ የእግዚአብሔር እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ነው ማለት ነው?
ወይም በአንጻራዊ ሁኔታ አነስተኛ ቡድኖች አንድ ትንሽ ቡድን እና / ወይም ስብስብ በእርግጥ እውነተኛ
ክርስቲያን ቀጣይነት ሊሆን ይችላል?
በ 21 ኛው መቶ ዘመን, ኢየሱስ 'እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን በከፍተኛ የዓለም የፖለቲካ መድረክ ውስጥ
ተሳታፊ ትልቅ ተጫዋች በዓለም ዘንድ የተናቁ ወይም መሆን ነበር?
እስቲ ኢየሱስ እና ሐዋርያት እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን አነስተኛ እንደሚሆን አስተምሯል:
አንተ: መንግሥትን ሊሰጣችሁ የአባታችሁ በጎ ፈቃድ ነውና; ታናሽ መንጋ: አትፍራ. (ሉቃስ 12:32)
ኢሳይያስ ስለ እስራኤል ይጮኻል: "የእስራኤል ልጆች ቁጥር ምንም እንደ ባሕር አሸዋ ቢሆን, የ
ቀሪዎች ይድናል; 28 ጌታ አንድ ያደርጋል ምክንያቱም እርሱ ሥራ ለመጨረስ በጽድቅ በአጭር
ይቆርጣል ነበርና. በምድር ላይ አጭር ሥራ (ሮሜ 9: 27-28).
እንደዚሁም በአሁን ዘመን በጸጋ የተመረጡ ቅሬታዎች አሉ. (ሮሜ 11: 5)
ኢየሱስ በተለይ አብዛኞቹ ወደ ጥፋት በሚወስደው ሰፊ መንገድ እንሄዳለን እንደ ጥቂቶች ብቻ በዚህ ዘመን
(:; 20:16 13-14 ማቴዎስ 7) ናቸው, የዘላለም ሕይወት መንገድ መፈለግ ነበር አስተምሯል.በተጨማሪም
ብዙዎች (ሉቃስ 13:24) ሊገቡ ይፈልጋሉ, ነገር ግን ማግኘት አልቻሉም ነበር አስተምሯል.
አማኞች በጣም አነስተኛ አካል እውነት እና በጣም ታማኝ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል ቢሆን: እንደ
እግዚአብሔር በዋነኝነት በቤተ ክርስቲያን ዘመን በአንጻራዊ ሁኔታ ጥቂት በኩል እየሰራ መሆኑን ትርጉም
አይሰጥም? አብዛኞቹ የሚሉ ክርስቲያኖች ይመስላል ይህን ሐቅ ይጠራጠራሉ.
(:; ዮሐንስ 6:44 6-9 ዘካርያስ 4) እና (ዘካርያስ 4:10) "ትንሽ ነገር ቀን የናቀ" ትንቢት እንደመሆኑ መጠን,
ብዙ ሰዎች አምላክ እንዴት እንደሚሠራ አልፈዋቸዋል.

እውነተኛው ቤተ ክርስቲያን አንድ ከተማ ውስጥ ኑሩ ይሆን?
እውነተኛው የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ዋና መሥሪያ ቤት እንደ ሮም ወይም ቁስጥንጥንያ በአንድ ከተማ
ውስጥ ለመቆየት ነበር? በርካታ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች እንዲህ ያስባሉ.
ሆኖም, ሐዋርያው ጳውሎስ መሠረት: ያ የማይቻል ነው. እርሱ (አንድ የፕሮቴስታንት እና ጥቅስ ሁለት
የካቶሊክ ትርጉሞች ከዚህ በታች ይታያሉ) ምን እንደጻፈ ልብ በል:
እዚህ ላይ እኛ ምንም ቀጣይ ከተማ የለችንምና: ነገር ግን ትመጣ ዘንድ ያላትን
እንፈልጋለን. (ዕብራውያን 13:14, አኪጀት)

እኛ እዚህ ላይ አንድ ቋሚ ከተማ የለችንምና: ነገር ግን እኛ (ዕብራውያን 13:14, ሪምዝ አኪ)
ሊመጣ ነው ዘንድ ያላትን እንፈልጋለን.
እዚህ ለእኛ ምንም ቋሚ ከተማ የለም; እኛ ለመሆን ገና ነው ሰው እየፈለጉ ናቸው. (ዕብራውያን
13:14, ኒው ጀሩሳሌም ባይብል, አኢመቅ).
በግልጽ ማየት እንደሚቻለው ጳውሎስ ትመጣ ዘንድ ከተማ ድረስ, ክርስቲያኖች ቋሚ ከተማ ሊኖር
እንደማይችል መሆኑን እያስተማረ ነው (ራእይ 21 "አዲሲቱ ኢየሩሳሌም": 2). በመሆኑም ጳውሎስ በሮም
ጨምሮ ማንም ሰው ከተማ, አማኞች አንድ ቋሚ መሥሪያ ቤት 'ከተማ ሊሆን እንደሚችል ማስተማር ነው.
አዲስ ኪዳን መሠረት, እውነተኛ አስተምህሮ (1 ጢሞቴዎስ 4:16; 2 ጢሞቴዎስ 3: 14-16; ገላትያ 2: 5;
ቆላስይስ 1: 21-23; ይሁዳ 3; የሐዋርያት ሥራ 14: 21-22) እና የወንድማማች ፍቅር (በመጀመሪያው
የግሪክኛ ጽሑፍ ውስጥ, ዕብራውያን 13: 1), ሳይሆን ጂኦግራፊያዊ አካባቢ, ለመቀጠል መስሎአቸው ነው.
የአምላክ በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያው ሐዋርያዊ አስተምህሮዎች ጋር ቀጠለ ፍቅር በተግባር
ይተጋል ነው.
እስቲ ኢየሱስ አካባቢ ስለ ቤተክርስቲያን የወደፊት አመራር ያስተማረውን ነገር በዝርዝር እንመልከት:
22-23, DRB: እነሱ (ወደ ሌላ ወደ ማቴዎስ 10 ሽሽ: በዚህ ከተማም መከራ ቢያሳዩአችሁ ጊዜ ...
እና አንተ ስለ ስሜም በሰው ሁሉ ዘንድ የተጠላ ይሆናል: ነገር ግን መጨረሻው ድረስ መጽናት
ይሆናል: እርሱ ይድናል 23. ).
አንተ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስሜም ላይ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ; ነገር ግን እስከ መጨረሻው
አጽንተን ቆሞአል ማንኛውም ሰው ይድናል 23, በአንድ ከተማ ውስጥ ቢያሳዩአችሁ በሚቀጥለው
መጠጊያ ከሆነ. በዚያ ውስጥ ቢያሳዩአችሁ ከሆነ እና ሌላ መጠጊያ. ሰው ይመጣል እኔም እላችኋለሁ
በእውነት አንተ ልጅ ፊት የእስራኤል ከተሞች ዙሪያ ሄደዋል አይደለም. (ማቴዎስ 10: 22-23,
አኢመቅ)
ክርስቲያኖች መጽናት እና እምነት ውስጥ መቀጠል ነው. (በመስቀል ጦርነት ይህን ለማረጋገጥ ረድቶኛል)
ኢየሱስ ገና አልደረሰም አላት ኢየሱስ ይህን ተናግሯል ጀምሮ በፍልስጤም ውስጥ ተደርጓል ሁሉ
ክርስቲያኖች በዚያ ጂኦግራፊያዊ ክልል ከተሞች ሁሉ እስከ ተያያዘው ተደርጓል. በመሆኑም ኢየሱስ በግልጽ
በፍልስጤም አካባቢ ውስጥ ያሉት ሰዎች ይልቅ ከተሞች መናገሩ ነበር. ( "የእስራኤል ከተሞች" በማድረግ
ይህን ያዕቆብ 1 በቀን የተበተኑትን የእስራኤል ነገዶች ያካትታል:. 1 ብቻ ሳይሆን በተለምዶ ክርስቲያኖች
መጠጊያ ማድረግ በእስራኤል ወይም በፓለስታይን ተብሎ በዚያ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች)
ስለዚህ, ኢየሱስ እና ሐዋርያው ጳውሎስ ያስተማረውን ነገር ላይ የተመሠረተ, የማይችለውን ነገር
እውነተኛው የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን የጠበቀ ወደ 2,000 ዓመታት ተተኪነት ጋር ቋሚ ከተማ የሚናገሩ
አብያተ ክርስቲያናት. ሆኖም, ታሪክ የእግዚአብሔር እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ዋና መሥሪያ ቤት
በኢየሩሳሌም መጀመሪያ ጀምሮ እስከ መቶ ዘመናት ሁሉ ተቀይሯል ያሳያል ጀምሮ (የሐዋርያት ሥራ 2)
ምናልባትም የተለያዩ አካባቢዎች ወደ አውሮፓ ወደ ሰምርኔስ ወደ ኤፌሶን አንጾኪያ (የሐዋርያት ሥራ
11:26) (በተለያዩ ከተሞች) ውስጥ በሰሜን አሜሪካ ውስጥ, ይህ እንዲህ (በአሁኑ ጊዜ የካሊፎርኒያ አምስት

ከተሞች ክልል ውስጥ የተመሠረተ ነው) እግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን እንደ
አንድ ቡድን እውነተኛ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ሊሆን እንደሚችል ምልክት ነው.
በመሆኑም "ቋሚ ከተማ" ይህ እጥረት በሌሎች ሮም, አንጾኪያ, ኢየሩሳሌም, እስክንድርያ, የቁስጥንጥንያ,
እና የብዝሃ-ዘመን ቀጣይነት የሚሉ ሰዎች አብያተ ክርስቲያናት 'ያያል ሐዋርያዊ »ተብለው የሚጠሩት
ያስወግዳቸዋል አንድ' ማስረጃ 'ደግሞ ነው.
ምናልባትም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ በቀጥታ ሰባት ኮረብቶች ላይ በተቀመጠው የ 'ታላቂቱ ከተማ' (: 9, 18;
ራእይ 17) እንደሚያወግዝ የተጠቀሱት አለበት. ሮም ቁስጥንጥንያ የካሊፎርኒያ አምስት ከተሞች ክልል
አይደለም እንደ የት 'ሰባት- ከተሞች, ተደርገው ነው.
ሰንበትን የመጠበቅ ያስተማረው እና ቀጥል ዘንድ ነበር
እሁድ እንደ ክርስትና እርምጃ የሚሉ አብዛኞቹ ክርስቲያኖች ዕረፍት ቀን ቢሆንም, ይህ የትም ቦታ
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተምረናል. እሁድ, በራሱ, አረማዊ የመንግሥት ባለ ሥልጣናት እንዲሁም አረማዊ
የፀሐይ አምላክ አምልኮ ጋር ስምምነት አማካኝነት የሚሉ የክርስቲያን ዓለም ገባ.
ብሉይ ኪዳን በሰባተኛው-ቀን ሰንበት ከእግዚአብሔር እና ከሕዝቡ (: 13-18 ዘጸአት 31) መካከል ያለ
ምልክት ነበር በግልጽ ያስተምራል.
ነገር ግን መጽሐፍ ምን አዲስ ኪዳን ስለ? ; 17 13-15, 42-44: እንዲሁም ሐዋርያትና ታማኝ (የሐዋርያት
ሥራ 13: አዲስ ኪዳን በግልጽ ኢየሱስ (; 6; 13:10 6 ሉቃስ 4:16, 21) ይህ ያሳያል 1-4; 18 : 4;
ዕብራውያን 4: 9-11)) የእንግሊዝኛ የቀን መቁጠሪያዎች ላይ ቅዳሜ የሚባለው በሰባተኛው ቀን ሰንበት
(ነበር.
አንዳንዶች በዚህ የአምልኮ ቀን ተቀይሯል እና ክርስቲያኖች ለመቆየት የታሰበ አይደለም ነበር ይላሉ ቢሆንም,
አዲስ ኪዳን ራሱ በእርግጥ (አንድ የፕሮቴስታንት እና ሁለት የሮማ ካቶሊክ ትርጉሞች ከዚህ በታች
እንደሚታየው ጋር) ምን እንደሚል ልብ በል:
10 ማንም ደግሞ ዕረፍቱ የገባ: እግዚአብሔር ማን እንግዲህ ወደዚያ ዕረፍት ለመግባት
እንትጋ አምላክ 11 እንዳደረገው ሁሉ, የገዛ ራሱን ሥራ ከሥራው አርፎአልና;.; ታዲያ የአምላክ
ሕዝብ የሰንበት እረፍት ይጠብቀዋል ማንም ሰው አለመታዘዝ ምሳሌ (: 9-11, ኒው ኢንተርናሽናል
ቨርዥን ዕብራውያን 4) እንዳይወድቅ ዘንድ.
አምላክ በኋላ እንዳደረገው አሁንም እንግዲህ, አንድ በሰባተኛው-ቀን: ያደረጋችሁትን ሥራ በኋላ
አንቀላፋ የማርፍበት ስፍራ ለመግባት 10 ጀምሮ, የእግዚአብሔር ሕዝብ ነው የተጠበቁ እረፍት
መሆን አለበት. 11 እንግዲያው ወደፊት ይጫኑ ይህን ቦታ ለመግባት ይሁን እረፍት, ወይም አንዳንድ
ማመን እና ይጠፋሉ ባለመሆናቸው ይህን ምሳሌ መቅዳት ይችላል (ዕብራውያን 4: 9-11,አኢመቅ).
.. እግዚአብሔር ወደዚያ ዕረፍት ለመግባት እንግዲህ ለማፋጠን እንመልከት 11 ጀምሮ እንደ ስለዚህ
በእግዚአብሔር ሕዝብ በዚያ ከተተወ ወደ ዕረፍቱ የገባ: እርሱ 10, ያን ደግሞ እንደ,

ከሥራው አርፎአልና; ማንም እንዳያስታችሁ ተመሳሳይ ምሳሌ እንዳይወድቅ: (ዕብራውያን 4: 911, 1582 ያለው የመጀመሪያው እውነተኛ ሪምዝ ኒው ኪዳን).
ታሪክ ሰንበትን መጠበቅ የንጉሠ ነገሥቱን ባለሥልጣናት እና ሰዎች ምክር ቤቶች በ ለመውቀስ ቢሆንም,
በታሪክ ዘመናት ሁሉ ይጠበቅ ነበር መሆኑን ያሳያል. በመጀመሪያዎቹ መቶ ዘመናት ዓ.ም. ሰንበትን መጠበቅ
ውስጥ በትንሿ እስያ, አፍሪካ, አውሮፓ እና እስያ ወደ ኢየሩሳሌም ውስጥ የመጀመሪያው ክርስቲያን
መስፋፋት ሰንበትን መጠበቅ ዘመናት የተከሰቱ ወደ ሰነዶች እና ምንም ከጊዜ በኋላ በ 1600 ይልቅ
ምዕራባዊ መጣ ነው.
(: 4 እንደሚያሳየው ይህ የሰንበት ዕረፍት በሰባተኛው-ቀን ጋር የተያያዘ ነው ዕብራውያን 4) ብቻ
21 ኛው መቶ ዘመን ድረስ ሰንበትን የቀጠሉ ቤተ ክርስቲያን የአዲስ ኪዳን መሠረት የእግዚአብሔር ሕዝብ
እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል.
በዛሬው ጊዜ ብዙ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ይህን አስመልክቶ የሚሰጠው ትምህርት ነገር
ምንም የማያውቁ አንዱ ምክንያት አንዳንድ ተርጓሚዎች ሆን ዕብራውያን 4 ላይ የሚገኘውንየግሪክኛ
ቃል sabbatismos (ςαββατισμóς) አዛብተው ሊሆን ነው: 9. ደግሞ (በ
18 ኛ መቶ ዘመን ተቀይሯል) የ ስሪት በመባል የሚታወቀው ሪምዝ ኒው ኪዳን ለውጧል ስሪት, ልክ እንደ
ፕሮቴስታንት ኪጀት እና ነው . ሦስቱም በአዲስ ኪዳን ውስጥ 'እረፍት' ተብሎ
ተተርጉሟል (katapausin ተብሎ የሚተረጎመው) የተለየ የግሪክ ቃል አለ ግን 'እረፍት' እንደ
ቃል . Sabbatismos በግልጽ ሁሉ አምነው ይሆናል አንድ 'የሰንበት እረፍት' እና ሐቀኛ ምሑራን
ያመለክታል . ምክንያቱም ከ ምክንያት, ዛሬ አብዛኞቹ በሰባተኛው-ቀን ሰንበት በተለይ በአዲስ ኪዳን ውስጥ
ክርስቲያኖች በጊዜያት እንደሆነ አይገነዘቡም.
መንፈስ ቅዱስ ቀናት እና አዳኝ የሆነ አምላክ ዕቅድ
በዘፍጥረት 1:14 ላይ, እግዚአብሔር አንዳንድ ብርሃናትን አደረገ ይናገራል (ወደ ልክ እንደ ፀሐይና
ጨረቃ) ኢየሱስ የሚናገሩ ገና ጥቂት ሰዎች ቅዱሳን ቀናት / ሃይማኖታዊ በዓላት (የአምላክ ቃል
ትርጉም), ለማጥፋት ምልክት ለማድረግ ጠብቃቸው.
የእግዚአብሔር በዓላት እና የምታውጁአቸው ሁሉ በዘሌዋውያን መጽሐፍ 23 ኛ ምዕራፍ ላይ በመጽሐፍ
ቅዱስ ውስጥ ተዘርዝረዋል. እነዚህ ሰንበት, የፋሲካ በዓል, የቂጣ, በበዓለ, የመለከት በዓል: የሥርየት ቀን:
በዳስ በዓል ዘመን, በመጨረሻውም ታላቅ ቀን በሰባተኛው ቀን ነው. ብዙ ዘመናውያን እንደሚጠራቸውም
ቢሆንም "የአይሁድ," እውነታ ኢየሱስ, ደቀ መዛሙርቱ, እና የጥንት ታማኝ ተከታዮች ከለከለ መሆኑ
ነው. ንደዚያም በመሆኑ: በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰዎች
የሚያከብሩት ነው. እነዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት በመጀመርያው እና ሁለተኛው ኢየሱስ መምጣት
እና እርዳታ አሳይ የእግዚአብሔር የድነት ዕቅድ ዘንድ ይጠቅሳሉ.
ብዙ ዘመናውያን የጥንት ክርስቲያኖች የሚጠበቅ መሆኑን መገንዘብ ትገረም ይሆናል ጎደል ሁሉም ለዘላለም
የተቀመጡ እና የእግዚአብሔር ዘላለማዊ መንግሥት አካል መሆን ነበር የኖሩ. እንደ የልዮኑ ኢራንየስ,
የእስክንድርያው ኦሪጅን, የኒሳው ግሪጎሪ እንዲሁም ሚላን መካከል አምብሮስና እንደ እንኳ የጥንት ግሪክሮሜ ደጋፊዎች ይህ መሠረተ ትምህርት ቢያንስ ክፍሎች አስተምሯል.

በዚህ መሠረተ ትምህርት 'የጠፋውን' መሆኑን ምክንያት ክፍል ጥቂት እና በግሪኮ-ሮም ጥቂት በአግባቡ
እነርሱ 2 ኛ መቶ ዘመን ውስጥ የፋሲካ ተቀይሯል በተለይ በኋላ, መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት ይጠብቃል,
መሆኑ ነው. ገደማ ሁሉ ቅዱሳን ቀናት ኦርቶዶክስ ጳጳስ ጆን ክሪሶስተም, (የፋሲካ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቀን
መጠበቅ መቀጠል የሚደፍር ሰዎች የሞት ቅጣት አስታወቀን) ቲዮዶሸስ, እንዲሁም መገባደጃ
4 ኛው መቶ ዘመን በሎዶቅያ ምክር ቤት እንዳደረገው ዘንድ የተወገዙ ነበሩ . እንደ ቀደም ሲል በዚያ ክፍለ
ዘመን የአረማውያን ንጉሠ ነገሥት ቆስጠንጢኖስ በ መግለጫዎች, እንዲሁም ስደት: "እስቲ እንግዲህ
አስጸያፊ የአይሁድ ሕዝብ ጋር የሚያያይዘው አንዳች ነገር እናድርግ" ደግሞ ሚና ተጫውቷል.
የመዳን እቅድ እውቀት ማጣት ሌላው ምክንያት በ 5 ኛ እና 6 ኛ መቶ ዘመናት ፍርድ ነበር. ኦሪጅን (እንኳ
መዳን መረዳቶች ላይ) ብዙ ጉድለት ያለው ሆኖ ሳለ: እርሱ ትምህርቶች ውስጥ የተቀመጡ ወይም በዚህ
ዘመን የማይታረሙ ክፉ ሰዎች የመዳን ዕድል ይጨምራል. የመንጽሔ የሮም ካቶሊክ ትምህርት (የምስራቅ
ኦርቶዶክስ እና ፕሮቴስታንቶች መንጽሔ ለመቀበል አይደለም ቢሆንም) ተፈረደበት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ
አንድ ያልሆነ-መጽሐፍ ቅዱሳዊ አማራጭ እንደ ጉዲፈቻ የነበረ ይመስላል.
በተለምዶ, የሮም ቤተ ክርስቲያን እና የፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት አሁን የመዳን ብቻ ቀን ነው
ለማስተማር አዘንብለዋል; እንዲሁም ሁሉ (በሲኦል / በገሃነም ውስጥ ለዘላለም ያቃጥለዋል በዚህ ዕድሜ
ላይ አልተቀመጠም ቢሆንም የአሁኑ ልዩነቶቻቸውን እና ሃይማኖትን እንቅስቃሴ በዚህ ይችላል የሚሄድ ጋር
) መቀየር. የምሥራቅ ኦርቶዶክስ ከረጅም ጊዜ በተመለከተ ጥርጣሬ አልነበረውም: እግዚአብሔርም ነጩ
ዙፋን ፍርድ ነው (ዝ.ከ. ራእይ 20: 11-13) ወቅት የሰው ዘር እረፍት ብዙ ማዳን እንደሚችሉ ገለጽነው
(ነገር ግን እርግጠኛ አይደሉም የመጨረሻው ነገሮች እና የመጨረሻ ክስተቶች. ሐ 1979 ሚስዮናዊ በራሪ #
95 መንፈስ ቅዱስ ጥበቃ የሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን. የሎስ አንጀለስ). የተረጋገጠ የኦርቶዶክስ
እጥረት ምክንያት ክፍል እነሱ በእውነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት ይጠብቃል, ወይም እነርሱ
ክርስቲያኖች ያላቸው እውነተኛ ትርጉም መረዳት ማድረግ አይደለም ማለት ነው. እግዚአብሔር ለሰው
ልጆች ያለው ቅዱስ ቀናት እርዳታ ስዕል የአምላክ እቅድ.
በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለ ኢየሱስ, ደቀ መዛሙርቱ, እንዲሁም እንደ ሰምርኔስ
እና በሰርዴስ ሜለቶ ፖሊካርፕ ነበር አምላክ መሪዎች ከአሕዛብ-አካባቢ ቤተ ክርስቲያን እንደ ታማኝ
ተከታዮች ተመሳሳይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት ይጠብቃል.
መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት መያዝ መዳን እና ጸጋ እውነተኛ የአምላክ እቅድ እውነተኛ ክርስቲያኖች
አስታውሷቸዋል. የአምላክ በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ቀናት, በእያንዳንዱ ቀን (ማየት ደግሞአንተ
የአምላክ ቅዱስ ቀናት ወይም የአጋንንት በዓላትን ማክበር ይገባል የእኛ ነጻ ቡክሌት?) የእግዚአብሔር የድነት
ዕቅድ ጋር የሚያያዘው እንዴት ይረዳል
መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ የፋሲካው በግ ነበር ለእኛ መሥዋዕት እንደሆነ ያስተምራል እና እኛ
መሆናችንን ቂጣ እንጀራ (1 ቆሮንቶስ 5: 7-8) ጋር በዓል መጠበቅ ነው. እኛ ናቸው ከቂጣ እርዳታ ስዕል
ወራት በሕይወታችን ውጪ ኃጢአት ግብዝነት ማስቀመጥ ጥረት ማድረግ (ዝ.ከ. ማቴዎስ 16: 6-12;
23:28).

በብሉይ ኪዳን ውስጥ እና በኩራት ቀን (ቁጥር 28:26) ክርስቲያናዊ ትርጉም ነበረው: እንኳ በግሪኮ-ሮማን
አብያተ ክርስቲያናት የጴንጤቆስጤ በዓል ደግሞ ሱባዔ በዓል (15-16 ዘሌዋውያን 23) ተብለው መሆኑን
ይገነዘባሉ. ክርስቲያኖች መሆን በኩራት የሚለው ሐሳብ በአዲስ ኪዳን (ያዕቆብ 1:18) ውስጥ
ተረጋግጧል. በጥንቷ እስራኤል ውስጥ, ስፕሪንግ ውስጥ አነስ መከር እና በውድቀት ውስጥ ትልቅ የመከሩ
ነበር. የፀደይ ቅዱስ ቀን በዓለ በአግባቡ መረዳት ጊዜ: እግዚአብሔር ብቻ ነው ለመዳን አንዳንዶች አሁንም
እየተጣራ ነው ስዕል (; 1 ቆሮንቶስ 1:26; ዮሐንስ 6:44 ሮሜ 11:15) ይረዳል በትልቁ የመከር (ዮሐንስ 7
ከጊዜ በኋላ መምጣት ጋር: 37- 38).
ባጠቃላይ መልኩ, በግሪኮ-ሮማን አብያተ ክርስቲያናት በውድቀት ውስጥ ሲከሰት የሚለውን መጽሐፍ
ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት ይጠብቃል, አይደለም. አደረጉ ከሆነ, እነዚህ የተሻለ መገንዘብ ይችላል ምድር እና ራእይ
ምዕራፍ 8 እና 9 እና 11 ሰባት ቀንደ መለከት በኩል ኢየሱስ ክርስቶስ መመለስ ላይ የመለከት ስዕሎች በዓል
የእግዚአብሔርን መምጣት እየቀጣቸው ጣልቃ ዘንድ: 15-19. ግሪክ-ሮሜ አብያተ ክርስቲያናት በጥቅሉ
በራእይ መጽሐፍ ውስጥ መለከት እነዚህን ጉዳዮች (አንዳንድ ወይራ እነዚህ መለከት ይመልከቱ) ጋር ምን
አለን ይስማማሉ ቢሆኑም, የመለከት ያለውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ በዓል ለማክበር ምንም ምክንያት ተመልከት.
በቀጣዩ ፎል ቅዱስ ቀን የስርየት ቀን ነው. ክርስቲያኖች ሰይጣን የታሰረ ይሆናል: ጊዜ ይህ ወዲያውኑ ሺህ
ወቅት ምስሎች ጊዜ ከሚለቀቀው ፍየል መላክ አየሁ ግን: በብሉይ ኪዳን ውስጥ ይህ ቀን ከሚለቀቀው ፍየል
በምድረ በዳ (1-10 ዘሌዋውያን 16) ተልኳል ቦታ ክብረ ተካትተዋል የጥልቁንም ጕድጓድ ውስጥ አንድ ሺህ
ዓመት (ራእይ 20: 1-4). ይህ እርሱ በዚያ ጊዜ ለመፈተን እና ማታለል አይችሉም ማለት ነው.
በዳስ በዓል ሰይጣን ማታለል (: 1-6 ራእይ 20) ያለ, ሰዎች የአምላክን ሕግጋት መጠበቅ ጊዜ በኢየሱስ
ክርስቶስ የሺህ ዓመት ግዛት ወቅት የሚፈጸሙትን መንፈሳዊ እና ቁሳዊ ብዛት ያመለክታል. ይህ ሰይጣን
እንዳንታለል ዓለም ውስጥ አሁን በመካሄድ ላይ ነው ነገር በተቃራኒ ነው (ራእይ 12: 9). የሰይጣናዊ
ማታለያ ክርስትና የሚሉ አብዛኞቹ የሐሰት አገልጋዮች (: 14-15 2 ቆሮንቶስ 11) የተታለሉ ለምን አካል
ነው.
መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት የመጨረሻው (ዘሌዋውያን 23: 36B) ብዙውን ጊዜ የመጨረሻው ታላቅ ቀን
እንደ እግዚአብሔር ክበቦች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተጠቅሷል. ኢየሱስ ላይ ምን እንዳስተማረ ልብ በል:
የመጨረሻ ቀን ላይ, በዓሉ ታላቅ ቀን, ኢየሱስ ማንም ተጠማሁ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ
"ብሎ ቆሞ ጮኹ. 38 ቅዱሳት መጻሕፍት የእሱን ልብ የሚወጣ, እንደ ተናገረ: በእኔ የሚያምን
የሕይወት ውኃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል. " (ዮሐንስ 7: 37-38)
ይህ የመዳን አጋጣሚ ነበር እንጂ ሰዎች ሁሉ በእርግጥም በዚህ አጋጣሚ ያገኛሉ, እና ማለት ይቻላል ሁሉ
ቅናሽ መቀበል መሆኑን በመጨረሻው ታላቅ ቀን ፍጻሜ ጋር ነው.
ገደማ ላይ ከኖሩት ሰዎች ሁሉ ይድናል!
መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ስለ አምላክ ፍቅር, ኢየሱስ ለመሞት ወደ ሆነው መጣ: ይህ ነው:

እግዚአብሔር እንዲሁ እርሱ ብቻ እርሱን እንጂ እንዳይጠፋ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ
እንዳይጠፋ ውስጥ የሚያምን መሆኑን, ልጅ ወልጄሃለሁ እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ
ወዶአልና. እግዚአብሔር ወደ ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ: በዓለም እንዲፈርድ: ነገር ግን
በእርሱ በኩል ወደ ዓለም አልላከውምና ዘንድ. (ዮሐንስ 3: 16-17)
ስለዚህ አፍቃሪ አምላክ ዘመድ ጥቂት ወይም ለዓለም ለመሞት በልጁ እንዲድን ነው?
ብዙውን ጊዜ ዮሐንስ 3:16 መጥቀስ ፕሮቴስታንቶች: ዓለም አልላከውምና እንደሚችል ነገር ግን በምድር
ላይ ከኖሩት ሰዎች አብዛኞቹ ለዘላለም በሥቃይ ውስጥ መከራ ብሎ የሚያስተምር ይቀናቸዋል.መሆኑን
የመዳን እቅድ አይነት ሁሉ ዐዋቂ ጋር ይመጡ ነበር ፍቅር ነው አንድ አምላክ? መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉም ሰው
አሁን ሊድን ይችላል የሚለውን ሐሳብ ለመደገፍ እንዴት ነው? አይደለም ከሆነ, ይህ ፍትሐዊ ነው?
እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ እና ሁሉን ቻይ እና (1 ዮሐንስ 4: 8,16) ፍቅር ነው በመሆኑ ከመቼውም ጊዜ
ዘላለማዊ ሥቃይ የኖረው አምላክ በጣም የወሰነውን ነበር?
አይ.
በእርግጥ እግዚአብሔር ራሱ የሚሠራ ዕቅድ የሚያስችል ጥበብ ነው.
ሮሜ 9: 14-15 እንዲህ ይላል:
እኔ ምሕረት ይኖራቸዋል የምጭንበት ላይ ምሕረት ይኖራቸዋል "ምን እሱ ሙሴን እንዲህ
ይላል 15: አይደለም!? ከአምላክ ጋር አለ ዓመፃ አለ ወይ? እንግዲህ እንላለን", እና እኔ ርኅራኄ
ይኖራቸዋል በሚሻው ሰው ላይ ርኅራኄ ይኖራቸዋል. "
አምላክ በዚህ ዘመን ለመዳን በብሉይ ኪዳን ውስጥ ለእስራኤል ክፍል መረጠ እናውቃለን, እና ጥቂት,
ማንኛውም ቢሆን, ሌሎችን. ሁሉ ይሆናል ከሆነ, እንዴት ነው ይህ ፍቅር ነው?
መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሰዎች ሆን በዚህ ዘመን (: 37-40 ዮሐንስ 12) ውስጥ የታወሩት ያስተምራል. (;: 1618 ኢሳይያስ 42 ዮሐንስ 9:41) በዚህ ዘመን ደነዘዘ ሰዎች አሁንም አንድ እድል አለን. ደግሞ ልብ በል:
እኔ ገና 24 ... በዚህ ሕዝብ መካከል አንድ አስደናቂ ሥራ ያደርጋል ማስተዋል ይመጣል በመንፈስ
ስተው ደግሞ እነዚህ, እንዲሁም ትምህርት ይማራሉ አቤቱታ ሰዎች. (ኢሳይያስ 29: 14,24)
አምላክ (ሮሜ 2:11) ጋር ምንም ዓይነት አድልዎ የለም. "የአምላካችንን መድኃኒት ያያሉ ይሆናል የምድር
ዳርቻ ሁሉ" (ኢሳይያስ 52:10) ለሁሉም የሚሆን አንድ አጋጣሚ ይሆናል.
አሉ በዚህም ምክንያት ሊድኑ ይችላሉ የሰው ልጆች ከሰማይ በታች ስሙ ግን አንድ ብቻ ነው (የሐዋርያት
ሥራ 4:12) እና ኢየሱስ ክርስቶስ (የሐዋርያት ሥራ 4:10) ነው. የሰው ዘር በጣም ኢየሱስ ስለ እውነት, እና
"ሥጋ ሁሉ የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ" በማለት ሰምቶ አያውቅም ስለሆነ (ሉቃስ 3: 6), ሁሉም መዳን
ለማግኘት የሚያስችል አጋጣሚ ይሆናል (ኢሳይያስ 52:10, 56: 1) ሳናወጣ የዚህ ዘመን ወይም ዕድሜ
ውስጥ (:;: 29- 30 ሉቃስ 13 31-32 ዝ.ከ. ማቴዎስ 12) ይመጣ ዘንድ. ይህ ወደፊት ዕድሜ (ጊዜ
እውነተኛ ክርስቲያኖች ራእይ 20 በቀን የመጀመሪያው ትንሣኤ ላይ እንዲነሡ እንደ: 5-6) በሁለተኛው

ትንሣኤ በኋላ የሚመጣው እና ነጭ የፍርድ ዙፋን ጊዜ (ራእይ 20: 11-12) ያካትታል. ኢሳይያስ (ኢሳይያስ
65:20), እንዲሁም የሮም እና የኦርቶዶክስ ካቶሊክ ቅዱስ ኢራኒየስ: ይመጣ ዘንድ ይህ በተለይ ዕድሜ ስለ
አንድ መቶ ዓመት ያህል እንደሆነ አስተምሯል.
አዲስ ኪዳን ሐዋርያው ጳውሎስ በመጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስ ቀናት ይከታተል እንደነበር ያሳያል (: 27 6,16:
ለምሳሌ, 20 18:21 የሐዋርያት ሥራ 9; 1 ቆሮንቶስ 5: 7-8). ጳውሎስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በዓል (: 20-23
1 ቆሮንቶስ 10) ጋር አረማዊ ልማዶችን ያካተተ አውግዟል. ጳውሎስ ራሱ አይሁድ መጠበቅ አስፈላጊ ሁሉ
ድርጊቶች ነበር መሆኑን በሕይወቱ መጨረሻ አጠገብ ብሏል (የሐዋርያት ሥራ 28: 17-19). ይህ
በዘሌዋውያን 23 ላይ የተዘረዘሩትን ቅዱሳን ሁሉ ዘመን ማካተት ነበረበት.
እነርሱም ሁሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቅዱስ ቀናት መጠበቅ አይደለም; እርሱ ክርስቶስ ነው (1 1 ቆሮንቶስ 11)
እንደመሰለ እንደ ደንብ ሆኖ, በግሪኮ-ሮማን አብያተ ክርስቲያናት እሱን መምሰል ሐዋርያው ጳውሎስ ምክር
ተግባራዊ አይደለም.
ከዚህ ይልቅ, በግሪኮ-ሮማን አብያተ ክርስቲያናት የተለያዩ አረማዊ አማልክት ውጫዊ መደለያዎች ክርስቲያን
ነን ጋር (ሳተርን, ሚትራስ, ፓን, ኢሽታር, ዲያና, ያኑስ, ወዘተ) ያደረ ቀናት ይጠብቃል, ይቀናቸዋል. በታሪክ
እውነታዎች የገና, እሁድ, የፍቅር ፋሲካ, ማርያም ዕርገት, ወዘተ አልጠበቁም ይህ የጥንት እውነተኛ
ክርስቲያኖች ማስረጃ
ከአረማውያን እምነት ጋር በእውነተኛው የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ይጥሳል? ካልሆነ ለምን አብዛኛው
ሳንጥስ ቡድኖች ክርስትና እውነት ይወክላሉ ይመስላችኋልን? ስለዚህ-ክርስቲያን ነን ቡድኖች ኢየሱስና
ሐዋርያት ምን እንዳደረገ ልማዶች መከተል ነበር?
በፍጹም አይደለም በግሪኮ-ሮማን-የፕሮቴስታንት ሰዎች. ወይም እንዲህ (እነርሱ ተሃድሶ ያለፈች
እንደሚሉት, ሆኖም ፕሮቴስታንቶች ጋር መናፍቃን አስተምህሮዎች ብዙ የሚጋሩ) ኢየሱስ (ወደ መጽሐፍ
ቅዱስ ተጨማሪ መጻሕፍት አክለዋል ሰዎች) በኋለኛው ቀን ቅዱሳን ክርስቶስ: መጥምቃውያን
ቤተክርስቲያን, መሲሐዊ አይሁዳውያን እንደ ሌሎች ቡድኖች (ኢየሱስ በማርቆስ 7 ላይ የተወገዘ ጋር
ተመሳሳይ ሰዎች ወግ የሚያስተምሩ: 6-13), እና (ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት የሚክዱ ሰዎች) የይሖዋ
ምሥክሮች.
መባሉ በዚህ ጊዜ " ክርስቲያኖች" የመጀመሪያው እምነት መታገል ምናልባትም ይቆጠራል የይገባኛል ጥያቄ
መጀመር የምንችለው ቅዱስ ቀናት መጠበቅ ብቻ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቡድኖች ነው.
ይቃወማልና እና ልዩነቶቻቸውን እና ይደግፈዋል እንቅስቃሴ ይኮንናል
በ 21 ኛው መቶ ዘመን ውስጥ ብዙ የሃይማኖት እና የፖለቲካ መሪዎች ልዩነቶቻቸውን እና ሃይማኖትን
የመቀላቀል እንቅስቃሴ ያበረታታሉ. ልዩነቶቻቸውን እንቅስቃሴ ሁሉ ነን ባዮች ክርስቲያን እምነቶች
በአምላክ ፊት እኩል መሆናቸውን ከግምት ይሞክራል; ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ሐሰተኛ አገልጋዮች (2
ቆሮንቶስ 11: 14-15) በማለት ያስጠነቅቃል እና የዓለም የፖለቲካ መሪዎች ጋር የተያያዘ መሆኑን የሐሰት
"ምሥጢር የባቢሎን" እምነት (ራእይ 17: 1-9). ኢየሱስ አቀፍ በዚህ ዕድሜ ውስጥ አንድነት: መለያየትን

እንጂ (ሉቃስ 12:51) ለማምጣት አልመጣሁም. ክርስቲያኖች ትንቢት ከባቢሎን ለመሸሽ ናቸው (; 6-7;
ዘካርያስ 2 ራእይ 18: 4) እና ዓለም እድፍ ይሆናል (ያዕቆብ 1:27).
ከጊዜ ወደ ጊዜ ተጨማሪ መሪዎች ደግሞ በዚህ ውስጥ በመሠረቱ ሁሉም ሃይማኖቶች ወደ አምላክ ፊት
እኩል ናቸው የሚል አንድምታ ይሞክራል የሆነ ሃይማኖትን አንድነት, ጨምሮ, ያበረታታሉ. ብቻ
ማንኛውንም (: 10-12 የሐዋርያት ሥራ 4) ሊድኑ ይችላሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኩል ነው ይህ እንዴት
ያለ ዓይን ያወጣ ውሸት ነው. አንድነት ዓላማ, ወዘተ መሠረተ ሳንጥስ አታላይ እና ስህተት ነው; ርጉም
በማታለልም የጌታን ሥራ የሚያደርግ ነው (ኤርምያስ 48:10).
የሚያስማማ / ሃይማኖትን ሃይማኖታዊ አንድነት በማስተዋወቅ ሰዎች ብሉይም ሆነ አዲስ ኪዳናት በእምነት
እውነተኛ አንድነት, ኢየሱስ እስኪመለስ ድረስ ሊከሰት አይደለም ነው ብለው የሚያስተምሩ መሆኑን
መገንዘብ አይመስሉም:
ሁላችን በክርስቶስ ሙላቱ ወደሚሆን ወደ ሙላቱ ልክ ዘንድ: ሙሉ ሰውም ወደ መሆን: እምነት
መካከል ያለውን አንድነት እና በእግዚአብሔር ልጅ እውቀት ድረስ. (ኤፌሶን 4:13)
"የጽዮን ሴት ልጅ ሆይ, ዘምሩ እና ደስ! እነሆ: እኔ እመጣለሁ ወደ እኔም በመካከልሽ እኖራለሁ:"
ጌታ 11 "ብዙ ብሔራት በዚያን ቀን ከጌታ ጋር የሚተባበር ይሆናል. ይላል; እነርሱም ሕዝቤ ይሆናሉ.
.. እኔ ግን በዚያን ጊዜ እናንተ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ላከኝ ታውቃላችሁ
በመካከልሽ 12 ያድራል; እግዚአብሔርም ወደ ቅድስቲቱ ምድር ውስጥ የእርሱ ርስት አድርጎ የይሁዳ
ይወርሳሉ; ደግሞም ኢየሩሳሌም መምረጥ (ዘካርያስ 2.: 10-12)
እውነተኛው እምነት አንድ ነው; ልብ በል:
አንድ አካልና አንድ መንፈስ በመጠራታችሁ በአንድ ተስፋ እንደ ተጠራችሁ ልክ እንደ አለ; 5 አንድ
ጌታ አንድ ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት; ከሁሉ 6 አንድ አምላክ የሁሉም አባት ሆይ: ሁሉ በላይ ነው:
በሁሉም በኩል, እና በሁሉም የሚኖር ማን ነው. (ኤፌሶን 4: 4-6)
ይህ በእምነት እውነተኛ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የክርስትና እምነት እንጂ አንዳንዶች አቋማቸውን,
ሃይማኖትን, ኢየሱስን ግን እንዲያጠፉ እንደሆነ የሚያስማማ, የባቢሎን (ራእይ 17) (ዝ.ከ. ራዕይ 19) ነው.
እስከ እውነተኛ ክርስቲያናዊ አንድነት, መጽሐፍ ቅዱስ, ኢየሱስ እስኪመለስ ድረስ የእግዚአብሔርን ቤተ
ክርስቲያን (ዝከ ራእይ 2 እና 3) ውስጥ መከፋፈል እንደሚኖር ያሳያል.
በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛ ያህል ነው (ሮሜ 12:18), በተቻለ መጠን ማለት
አይደለም እኛ የእግዚአብሔር እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ጋር እኩል ሆኖ ሁሉም ሃይማኖቶች ከግምት ዘንድ:
እውነት ሁሉ መካከል የማትከብድ ግንኙነት ሊኖር ይገባል የሚል እምነት ቢሆንም የክርስትና
እምነት. ከዚህም በተጨማሪ ኢየሱስ 'ምሳሌ በመከተል መጽሐፍ ቅዱስ ይልቅ ወግ ላይ ይበልጥ መታመን
ሰዎች ያወግዛቸዋል (ማርቆስ 7: 9-13).
ምልክቶች, ማስረጃዎች እና ፍንጮች

ለማጠቃለል ያህል, እዚህ እንደ እውነተኛ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ለመለየት የሚረዱ ምልክቶች,
ማስረጃዎች እና ፍንጮች አንድ ዝርዝር ነው:
1. ከዚህ መጽሐፍ ቅዱስ (: 3- 9 ዝ.ከ. ማቴዎስ 15) ወደ የሚቃወሙ ናቸው አስተምህሮዎች
አክሏል አይደለም ሰዎች ወግ በላይ የእግዚአብሔርን ቃል ያስቀምጠዋል እና.
2. (ለምሳሌ የሐዋርያት ሥራ 20:28; 1 ጢሞቴዎስ 3: 5) መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስም "የእግዚአብሔር
ቤተ ክርስቲያን" ይጠቀማል.
3. (: 27-32 ለምሳሌ የሐዋርያት ሥራ 5) እንኳ ስደት ዛቻ ሥር, የመጀመሪያውን እምነት (ይሁዳ
3) አጥብቆ ይከራከራል.
4. በታሪክ ዘመናት ሁሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሠረተ መከታተያዎች (ዝ.ከ. 1 ኛ ዮሐንስ 2: 6).
5. ኒሳን 14 (ማቴዎስ 26:18 5 ዘሌዋውያን 23) ኛ ላይ የማለፍ ይጠብቃል.
6. መጻሕፍት ሐዋርያው ዮሐንስ ዘመን ጀምሮ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነበሩ የታወቀ ሆኗል (ዝ.ከ. 2
ጢሞቴዎስ 3: 16-17; ራእይ 1: 9-19; 22: 18-19; ኢሳይያስ 8:16).
7. የመለኮት ስለ እውነት የሚያስተምረው (ሮሜ 1:20; ቆላስይስ 2: 2,9).
8. ሲያስተምር እና አምላክ ፍቅራዊ ሕግ የሚጠብቅ (1 ዮሐ 2: 4).
9. በዚህ ዓለም ውስጥ (; ሉቃስ 3:14 ዮሐንስ 18:36) የሚያካሂደው ጦርነት ውስጥ ተሳትፎ
ይቃወማል.
10. ስደት ነበር, ነገር ግን አለው ፈጽሞ አካላዊ አሳዳጅ (ዮሐንስ 15: 20-21; 18:36 ዝ.ከ.).
11. ክርስቲያኒቱን አለባበስ ወይም ሕንፃዎች (: 29-30 ዝከ ዘዳግም 12) አንፃር አረማዊነት ውጫዊ
መደለያዎች ተቀባይነት አይደለም አለው.
12. መንግሥት ሙሉ ወንጌል (;: 19-20 28; ማቴዎስ 24:14) ላይ እንዲሰብክ.
13. (; ሮሜ 11 ሉቃስ 12:32: 5; ሐዋ ራእይ 14: 1-9) አንድ "ታናሽ መንጋ" ነው.
14. በርካታ አመራር ከተሞች (ዕብራውያን 13:14) እና ራእይ ምዕራፍ 2 እና 3 ሰባቱ አብያተ
ክርስቲያናት አማካይነት አካላዊ አካባቢ ዱካዎች.
15. መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሰንበት ምልክት ያለው (ዘጸአት 31:13; ዕብራውያን 4: 9).
16. በኢየሱስ ቅዱስ ቀኖች በኩል ምስሉ እንደ ክርስቶስ በኩል የእግዚአብሔር የድነት ዕቅድ ይረዳል
(1 ቆሮንቶስ 5: 7-8; 1:18 ያዕቆብ)
17. አረማዊ በዓላት (: 20-22 1 ቆሮንቶስ 10) ላይ ምሌከታ ላይ አስተማረ.

18. መጨረሻ ጊዜ የሚያስማማ ባቢሎን ጋር ለማስማማት አይደለም ይሆን (ራእይ 13: 4-10; 18:
4)
እግዚአብሔር ብቻ ቡድን ቤተ ክርስቲያን እነዚህን ሁሉ መስፈርት የሚያሟላ. የ ቢፈቀድ, አብያተ
ክርስቲያናት እውነተኛ አምላክ ወይም እግዚአብሔር እቅድ አያውቁም ወይም እነሱ እውነተኛ ክርስቲያን
ቤተ ክርስቲያን ያመለክታሉ.

3. አዲስ ኪዳን ታይምስ ወቅት ምን ዋጣቸው?
በሰያፍ ይህንን የመክፈቻ አንቀጽ እና በሰያፍ የመዝጊያ አንቀጽ ይልቅ ሌላ, ይህ ምዕራፍ እግዚአብሔር ጸሐፊ
ዶክተር ኸርማን ላይ መገባደጃ የቀድሞ ቤተ ክርስቲያን የተጻፈ ነበር እና በ 1985 ዶክተር ላይ ወጥቷል
እውነተኛው የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ላይ የደረሰው ነገር ላይ ይውሰዳት ይሰጣል በአዲስ ኪዳን ውስጥ
ጊዜ እና ብዙውን ጊዜ ኪጀት በመጥቀስ ታማኝ ያልሆኑ አብያተ ክርስቲያናት መነሳት.
ክርስቶስ ነው; (ማቴዎስ 16:18) "እኔ የእኔ ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሠራለሁ" አላቸው. ለዓለም ሁሉ - እርሱ
ከእግዚአብሔር አመጡ በጣም መልዕክት - ለመስበክ እና የወንጌል ለማተም ተልእኮ አንድ ቤተ ክርስቲያን, እርሱ መገንባት ነበር.
ነገር ግን ዛሬ እኛ እናገኛለን? የተለያዩ እና ባለመስማማት አብያተ ክርስቲያናት በመቶዎች የሚቆጠሩ, ሁሉም
እያንዳንዱ እውነትን ለማስተማር የሚሉ, ነገር ግን የሚቃረን ሁሉ ከሌሎች ጋር ባለመስማማት, ሰዎች
ተመሠረተ.
ትንቢት ውስጥ ቤተ ክርስቲያን
በዛሬው ጊዜ ብዙ ሰዎች እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ በፍጥነት እንዲያድጉ ነበር ይመስለኛል ቢሆንም,
በዓለም ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ ይህ የተሻለ ዓለም በማድረግ, የዓለም ሥልጣኔ የማረጋጋት ኃይል
በመሆን, ትልቅ ድርጅት ለመሆን: በእርግጥ ክርስቶስ ምንም ያህል ቤተክርስቲያኑን ተመሠረተ እንዲህ
ዓይነት ዓላማ. እርሱ አንድ ክርስቲያን የእሱ የመጨረሻ ጸሎት ላይ, ኢየሱስ ጸለየ:
. "እኔ ስለ እነዚህ እለምናለሁ እኔ ዓለም አልለምንም ስለ ሰጠኸኝ እንጂ ... ቅዱስ አባት ሆይ: እነዚህ እንደ
እኛ ... እኔ የእርስዎ ቃል ሰጥቻቸዋለሁ አንድ ይሆኑ ዘንድ: አንተ የሰጠኸኝን ሰዎች የእርስዎ ስም
ጠብቃቸው; እና እነርሱ ከዓለም ናቸው; ምክንያቱም ዓለም እኔም እናንተ ከዓለም እንድታወጣቸው ሊወስድ
ይገባል እጸልያለሁ አይደለም. እኔ ወደ ዓለም አይደለሁም ልክ እንደ ጠላቸው, ነገር ግን አንተ ክፉ ሰው
ሆነው መጠበቅ ዘንድ ነው. እነዚህ ሰዎች አይደለንም ዓለም, እኔ (ዮሐንስ 17: 9-16) "እንጂ ከዓለም
እንዳይደለሁ.
ይህ ዓለም ወደ ባዕድ ነው - - ክርስቶስ መልክተኞች - ገና ያልተቀመጠበት የዓለም መሆን የእርሱ
ቤተክርስቲያን ሰዎች በዚህ ዓለም ላይ እንግዶችና መጻተኞች እንደሆነ ተገልጿል.

የተበተኑትን - እግዚአብሔር ይህ እውነተኛ ቤተክርስቲያን ስደት ነበር. "በዚያም ላይ እኔን አሳደውኝ እንደ
ሆኑ እናንተን ደግሞ ያሳድዱአችኋል;" ደቀ መዛሙርቱ ወደ ኢየሱስ (ዮሐንስ 15:20) አለ. (ኛ ጢሞቴዎስ
3:12) "ስደት መከራ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን እየመሰሉ ሊኖሩ የሚወዱ ሁሉ".
ምሽት ላይ ኢየሱስ እንዲሰቀል ያዛቸው ነበር, እርሱ "ተብሎ ተጽፏል: 'እኔ እረኛውን እመታለሁ; በጎቹም
ይበተናሉ'" አለው (ማርቆስ 14:27). እርሱም, እረኛ, እንደ ተሰቀለ በኋላ, "በጎች" - ቤተክርስቲያኑን ተበትነው እንዲሆኑ ነበር.
ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ምሽት ዘንድ, ኢየሱስ (ዮሐንስ 16:32) ደቀ መዛሙርቱ, "አንተ ይበተናሉ" በማለት
ተናግሮ ነበር.
ይህ ስደት እና መበታተን መጀመሪያ ጀመረ. ማስታወቂያ የሐዋርያት ሥራ 8: 1: ". ታላቅ ስደት
በኢየሩሳሌም ባለች ቤተ ክርስቲያን ላይ ሆነ በዚያን ጊዜ; ሁሉም ከሐዋርያትም በቀር ወደ ይሁዳና ወደ
ሰማርያ አገሮች ተበተኑ"
የትም ቦታ አንድ እውነተኛ ክርስቲያን በዚህ ዓለም ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ, ታላቅና ኃይለኛ መሆን ያለበት
ማንኛውም ትንቢት አለ. ከዚህ ይልቅ, ኢየሱስ (ሉቃስ 12:32) ይህ "ትንሽ መንጋ" ብሎ ጠራው.የተናቀ,
ስደት, ዓለም ተበትነው - ከዓለም የተለየን ...
እርስዎ የዚያ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ብዙ አላነበባችሁምን. እንኳን የታሪክ ወዳለበት ወደ እውነተኛው
ቤተ ክርስቲያን መፈለግ አያውቁም - እነሱ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ነው ነገር አያውቁም ነበርና.
ሰፊ አብዛኞቹ አትሳቱ
በሌላ በኩል, በዓለም ሁሉ ትንቢቶች ክህደት, ማታለል እና መከፋፈል ተናግሯል.
ኢየሱስ በዓለም ሁሉ ላይ ሊመጣ የመጀመሪያው ክስተት አስቀድሞ ተናግሯል - ታላቅ ማታለያ , በእኛ ዘመን
አሁን ልክ ወደፊት ታላቅ መከራ ውስጥ.
(4-5, ስሌጣን ስሪት ማቴዎስ 24); "ተጠንቀቁ," እርሱ ". ብዙዎችንም ያስታሉ; እኔ ክርስቶስ ነኝ እያሉ
ሆይ: ማንም አያስታችሁ ብዙ በስሜ ይመጣሉና ነውና" አለ.
በጥንቃቄ ልብ በል: ይህ አትሳቱ ዘንድ የነበሩት ጥቂት, ነገር ግን ብዙ አልነበረም. ይህ እውነተኛ ክርስቲያኖች
የሚሆኑት ጥቂት ነበር!
እርሱም እንዲህ ጊዜ ኢየሱስ ይህን ተመሳሳይ ሁኔታ ያመለክታል: "ሰፊ ደጅ ሰፊ: ወደ ጥፋት የሚወስደው
መንገድ ነው, እና ጠባብ በር ነው እና አስቸጋሪ ወደ ሕይወት የሚወስደው መንገድ ነው; ምክንያቱም በእርሱ
ውስጥ የሚሄዱ ብዙዎች ናቸው, እና. የሚያገኙትም ጥቂቶች (: 13-14 ማቴዎስ 7) "አሉ.
ይህ ዓለም የሚያምን ነገር አይደለም ነው? ምናልባት አንተም በሰሙ ጊዜ ማሰብ የመጣሁት ነገር
አይደለም. ነገር ግን ክርስቶስ እንዲህ አለ ነገር ነው. እንዴት ነው ይህን ዓለም ሆኗል ሳታችሁን!

ሰይጣን የዚህ ዓለም አምላክ እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተገልጿል. የብርሃን መልአክ - እርሱ ጋኔን
እንደ ይመስላል, ነገር ግን አንድ አምላክ ነው. እና ራእይ 12: 9, ከእናንተ አንብብ "መላው ዓለም ያስታል
ሰይጣን."
አዎ ክርስቶስ ለዓለም በመስበክ - አዎ, ብዙ ሰዎች ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ በማወጅ, በኢየሱስ ስም
የሚመጣው. ሆኖም ግን: ያንን ያለመገንዘብ: ዓለም እያሳታችሁ.
ሐዋርያቱ ምን ሊከሰት እንደሚችል ያውቅ ነበር
ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በቀጥታ የተማረ ሐዋርያት በአገልግሎታቸው መገባደጃ ላይ ሊከሰት ይጀምራሉ ነበር
እምነት መውጣቱ ስለ ቤተ ክርስቲያን አስጠንቅቆ ነበር.
በጭንቅ 20 ዓመታት ኢየሱስ, ሐዋርያው ጳውሎስ ስቅለት በኋላ, በመንፈስ መሪነት የመጀመሪያውን
ደብዳቤ በአንዱ ውስጥ, በሐሰት ስብከት ወይም ሐዋርያት መሆን በሚሉ የሐሰት ደብዳቤዎች እንዳንታለል
ዘንድ ክርስቲያኖች አስጠንቅቋል: "ማንም በማናቸውም መንገድ አያስታችሁ; ; ወደ ማፈንገጥ አስቀድሞ
ሳይመጣና በስተቀር አይመጣም [ኢየሱስ ክርስቶስ አሕዛብን ለመግዛት ይመለሳል ጊዜ በሰው ልጆች ጉዳዮች
ውስጥ አምላክ ጣልቃ ዘመን,] በዚያ ቀን "ለ (ኛ ተሰሎንቄ 2: 3).
የሐዋርያት ሥራ 20: 29-30, አሕዛብ አስተማሪው ክህደት የሚጀምረው እንዴት እንደሆነ ያብራራል. እርሱ
በአካባቢው ጉባኤዎች ላይ ያላቸውን ኃላፊነት በተመለከተ የመጨረሻ መልእክት ለማድረስ በኤፌሶን ያለው
ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች (አገልጋዮች) ተሰበሰቡ. "ለ:" ጳውሎስ "እኔ ከሄድኩ በኋላ ጨካኞች ከሄድሁ
በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች: በእናንተ ዘንድ ይመጣል ይህን እወቁ. በተጨማሪም ከራሳችሁ
መካከል እንኳ ሰዎች ጠማማ ነገርን የሚናገሩ, እነሳለሁ." አለ ለምን? "ደቀ መዛሙርቱን ወደ ራሳቸው ወደ
ኋላቸው ይስቡ ዘንድ." ለራሳቸው የግል የሚከተለውን ለማግኘት.አዳዲስ ሃይማኖቶች ለመጀመር!
እነዚህን ሁለት ጥቅሶች ትርጉም እንዳለው ሙሉ በሙሉ ለመያዝ ነው? ጳውሎስ በኤፌሶን ትተው ነበር
ወዲያው በኋላ የሐሰት አገልጋዮች, የበግ ለምድ ለብሰው ተኩላዎች, ክርስቲያኖች ብዝበዛ ለማድረግ
የአጥቢያ ቤተ-ክርስቲያን ጉባኤዎች ውስጥ ይመጣሉ ነበር, ምክንያቱም ሽማግሌዎች ወይም አገልጋዮች
በተለይ ተሰበሰቡ. ሌላው ቀርቶ በቤተ ክርስቲያን ጉባኤዎች ውስጥ ቀደም ሲል እነዚህ ሽማግሌዎች የተወሰነ
ለራሳቸው የሚከተሉት ደህንነት ለመጠበቅ የኢየሱስ ትምህርት ሊያጣምሙ ነበር.
በወንጌላዊው ጢሞቴዎስ በማስተማር ረገድ, ጳውሎስ "ሁሉ ያሳይ እና እያስተማርህ: ዝለፍና ገሥጽ ማሳመን
ምከርም ጊዜ ያህል እነርሱ ትምህርት በጽናት አይደለም ጊዜ ይመጣል, ነገር ግን የራሳቸውን ምኞት መሠረት
ይሆናል." በማለት አዘዘው - ምን እባክህ ማድረግ ፈልገው - "... ለራሳቸው አስተማሪዎችን ለ ያከማቻሉ" እነሱ መስማት የሚፈልጉትን ነገር መስበክ ማን አገልጋዮች ማበረታታት - "እነርሱም እውነትን ከመስማት
ጆሯቸውን ይመልሳሉ: ወደ ተረትም ፈቀቅ ይለወጣል" (ኛ ጢሞቴዎስ 4: 2 -4). ይህ ሐዋርያት እና
ሌሎቹም ዘመን ውስጥ ነበር. በእርግጥ ንስሐ ነበር; ምክንያቱም ትምህርት በጽናት ነበር; ሁለት ትውልዶች
በኋላ በጥንቱ ቤተ ክርስቲያን በአካባቢው ጉባኤዎች ውስጥ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉ ፈጽሞ ነበር
ብዙ ሰዎች. የሮም ግዛት የከበበውን ነበር ምሥጢራዊ እና የፀሐይ አምልኮ በሚያባብል ተረት - እነርሱ
ገንዘብ ስል, ተረት በመስበክ ያላቸውን ፍላጎት ደስ ማን.

ጳውሎስ ከአሕዛብ-የተወለደው ለተሰሎንቄ ክርስቲያኖች በጻፈው ሁለተኛ ደብዳቤ በጻፈበት ወቅት: እርሱ
'ብዬ እመሰክርባቸዋለሁ ምሥጢር "ስለ አዘዛቸው መሆኑን" ሳይበቃው አስቀድሞ መስራት "(ኛ ተሰሎንቄ
2: 7, ቪ). ማስታወቂያ: የዓመፅ ትምህርቶች በጳውሎስ ዘመን በሥራ ላይ ነበሩ. የሮማ ዓለም አሮጌውን
ፀሐይ አምልኮ ምሥጢር እንዲርቀኝ ምሥጢር ሃይማኖቶች ጋር ተሞልቶ ነበር.
ከእነርሱም ብዙዎቹ እየጨመረ የሚከተሉት በኢየሱስ ስም ጨምሮ በ ተገንዝበዋል.
ይሁዳ በደብዳቤው ላይ ስለ እያንዳንዱ ክርስቲያን "በቅዱሳንም ዘንድ ተሰጥቶኛል አንድ ጊዜ ፈጽሞ የነበረ
ሃይማኖት እንድትጋደሉ የሚገባ ምክር ማካተት ነበር. አንዳንድ ሰዎች, ከብዙ ጊዜ በፊት ለዚህ ፍርድ ለኵነኔ
ለማግኘት ምልክት ነበሩ, አላመለጠም የማያመልኩት ሰዎች ሾልከው ገብተዋልና ነበርና: እነዚህ መንፈስ
"(ይሁዳ 3-4, 19) የሌላቸው, መለያየትንና ማሰናከያን የሚያደርጉትን የሚያለያዩ ሥጋውያንም የሆኑ ሰዎች
ናቸው .... እንስሳዊነት ወደ የአምላካችንን ጸጋ ለማብራት እና ብቻ ጌታ አምላክ የሆነ የጌታችን የኢየሱስ
ክርስቶስን ይክዳሉ. እነርሱም ሱባዔ በመግባት ሳይሆን ንስሐ አስተምሯል.
ይሁዳ እነዚህ ሰባኪዎች አማኞች አካል ጀምሮ ተከታዮች ለየ ይላል.
ዮሐንስ በጻፈው መልእክቶቹን ጻፈ ወቅት, እርሱ ሳይስተዋል በመጀመሪያ ሾልከው ገብተዋልና ላይ ሰዎች ስለ
ለማካተት ይህን አሳዛኝ ማስታወሻ ነበር: "ከእኛ ዘንድ ወጡ: ዳሩ ግን ከእኛ ወገን አልነበሩም; እነርሱ ከእኛ
ወገንስ ቢሆኑ ጸንተው በኖሩ ነበር; ከእኛ ጋር; ነገር ግን አንዳቸውም ቢሆኑ ከእኛ ወገን "(ዮሐንስ 2:19)
ነበሩ, ይገለጡ ዘንድ ወጡ.
ግኖስቲክስ ተብለው እነዚህን በርካታ አሳቾች, ቢሆንም, ያላቸውን የሚከተለውን ጥቂት መቶ ዓመታት በላይ
አልዘለቀም; ከእነርሱም በኋላ ደቀ መዛሙርቱን ወደ ስዕል: እውነተኛውን ቤተ ክርስቲያን ሄደ.
እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ሰርጎ አንድ ይበልጥ አደገኛ ክህደት, ይሁን እንጂ, በዚያ ነበረ.
እውነተኛ ክርስቲያኖች የግዳጅ
ጴጥሮስ ብዙ አትታለሉ እንደሚሆን አብያተ ክርስቲያናት አስጠንቅቋል. አሉ ኑፋቄን አሹልከው ያገባሉ
የሚያመጣ ክርስቲያኖች እንዲሁም በመካከላችሁ ደግሞ ሐሰተኞች አስተማሪዎች ነበሩ "እና ማንን የእውነት
መንገድ ይሰደባል; ምክንያቱም ያላቸውን ጎጂ መንገድ መከተል ብዙዎች" (ኛ ጴጥሮስ 2: 2).
(: 15-16 ኛ ጴጥሮስ 3) የታሰበ በላይ የጳውሎስ ደብዳቤዎች ሌላ ትርጉም ለመስጠት ማጣመም
ነበር. ይልቅ ሌሎች መጀመሪያ ላይ እንዳደረገ, በአካባቢው ጉባኤዎች ትተው የራሳቸውን ኑፋቄዎች
መመሥረትን ነገር ግን, እነዚህ የሐሰት ሰባኪዎች ጉባኤዎች ውስጥ ቆየ ብዙም ሳይቆይ እውነተኛ
ክርስቲያኖች ለማስወጣት ጀመር.
ጋይዮስ ሐዋርያው ዮሐንስ ደብዳቤ ላይ እንዲህ ይላል:. እኔ ብመጣ: በእኛ ወደ ቤተ ክርስቲያን ጻፍሁ
"ከእነዚህ ሁሉ መካከል ግን ዋናቸው ሊሆን የሚወድ ዲዮጥራጢስ አይቀበለንም, የማይቀበለው ስለዚህ: እኔ
ሥራው ያስታውሱናል እጠራለሁ "(III ዮሐንስ 9-10) እሱም አዘል ቃል ጋር በእኛ ላይ በክፉ ቃል
እየለፈለፈ የሚያደርገውን. ያም ጋር ይዘት አይደለም; እርሱ ራሱ ወንድሞችን አይቀበልም አይደለም, ከቤተ
ክርስቲያን ውጭ እነሱን አስወጥቶ የሚፈልጉ ሰዎች ይከለክላል.

ብቻ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይገኝ የነበረው እውነተኛ ክርስቲያኖች ሆይ: የሚታዩ: የተደራጁ
ጉባኤዎች እንዲያወጡት ነበር!
እነዚህ ዮሐንስ, "ስለዚህ ወደ ዓለም እኛን አያውቀንም ነው" ያልሁት ይህ የተበተኑትን ነበሩ (ዮሐንስ 3: 1).
ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ኅብረት ውስጥ ሰርገው የነበሩ መሪዎች ፈቀቅ በመጣለት ነበር
ስም, ስለ ክርስቶስ ስም, ስለ ክርስቶስ ወንጌል ኖሮ እንደ የሐሰት ትምህርቶች 'የሚከተሉትን ወደ ብዙ
ተታልላ, በአካባቢው ጉባኤዎች ያዘ;(ኤች የበዙት ለምንድን ነው እምነቶች. መልካም ዜና መጽሔት, 1985
ግንቦት)
እውነተኛ ክርስቲያኖች እና እውነተኛ ታማኝ አልነበሩም ሌሎች ሰዎች መካከል በመለያየትና ላይ የበለጠ
ለማግኘት, ነፃ ቡክሌት እይ "የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን በመቀጠል ታሪክ."

4. እግዚአብሔር የትኛው ቤተ ክርስቲያን በጣም ታማኝ ነው?
የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን እውነተኛው የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ነው በመሆኑ, እነዚህ ሁሉ
ቡድኖች ተመሳሳይ ናቸው? አሉ (እንኳ, ጨምሮ, የሮም ቤተ ክርስቲያን) የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ነን
የሚሉ ቡድኖች ውጤቶች ናቸው ከእነርሱም ብዙዎቹ ምርጥ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ቀሪዎች
እንወክላለን በሚሉ.
እንዴት የትኛው ከመወሰኑ ስለ መሄድ ያለብን ለምንድን ነው? እርስዎን ለመርዳት ማስረጃዎችን, ፍንጭ, እና
ምልክቶች አሉ?
በእርግጥ አሉ.
አምላክ ሰዎች (ዮሐንስ 6:44) ጥሪዎች ሳሉ: እርሱ ደግሞ ምርጫ የማድረግ ችሎታ ይሰጣል. እና
በእግዚአብሔር ቀኝ ቤተ ክርስቲያን በመምረጥ በጣም አስፈላጊ ነው. ይህን ተሞክሮ አግኝተሃል ነገር ነው.
አንዳንድ የጀርባ
በአሥራዎቹ ዕድሜ መጨረሻ ላይ, እኔ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን እውነተኛ ስም "የእግዚአብሔር ቤተ
ክርስቲያን" እንዲሁም በዚህ መጽሀፍ ውስጥ ሌሎች ማስረጃዎችን, ፍንጭ, እና ምልክቶች ጥቂት መሆኑን
ተገንዝቦ ነበር. ወላጆቼ ቤት ውጪ የሚንቀሳቀሱ ጥቂት ሳምንታት ውስጥ, እኔ ቅዳሜ ላይ ተካሂዷል አንድ
"የቤተ ክርስቲያን አምላክ" አገልግሎት አካባቢ የተዘረዘሩትን አንድ በራሪ ወረቀት ማየት ሆነ.
ስለዚህ, ያ ሰንበት እኔ የእግዚአብሔርን አገልግሎት እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን እንደሚሆን አመነ ነገር ላይ
ተገኝተዋል. , ስለዚህ ወጥቶ ሄደ: ከዚህ ይልቅ, ስለ ምናልባትም በ 100 ኛ ጊዜ በኋላ መጋቢው ከንቱ
(ትርጉም) ድግግሞሽ ላይ "ኢየሱስ" ይህ ሊሆን የሚችለው በእግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱሳዊ እና እውነተኛ
ቤተ ክርስቲያን (7 ዝ.ከ. ማቴዎስ 6) ሊሆን እንደማይችል ተገንዝቦ አለ አገልግሎት.
ከዚያን ጊዜ አንስቶ, እኔ ኅብረት ድጋፍ ወደ ትክክለኛ "የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን" መምረጥ አስፈላጊ
መሆኑን ተገንዝቦ ነበር.

7-13: ምዕራፍ 2 እና በራእይ 3 አብያተ ክርስቲያናት ስለ ጉዳዩ ይበልጥ ለመማር በኋላ, እኔም ደግሞ
የእግዚአብሔር በጣም ተገቢ ቤተ ክርስቲያን ራእይ 3 ላይ ነው በፊላደልፊያ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን
ጋር የተያያዙ ነበር የሚል መደምደሚያ ላይ.
ህልሞች እና እምነቶች
የተለያዩ የነገረ በራእይ መጽሐፍ የመጀመሪያዎቹ ሦስት ምዕራፎች ውስጥ የተጠቀሱት አብያተ ክርስቲያናት
እውነተኛ አብያተ ክርስቲያናት, ግን ደግሞ መመለስ ሐዋርያ ዮሐንስ ዘመን ጀምሮ እስከ እውነተኛ ቤተ
ክርስቲያን ታሪክ ሰባት 'በተነሱበት ወቅት' አንድ አስተዋጽኦ ብቻ አይደለም ከሚወክለው ቦታ ይዘዋል
እየሱስ ክርስቶስ. ኢየሱስ የተናገራቸው ቃላት መሠረት, መጨረሻ ላይ ያሉትን አብያተ ክርስቲያናት በጣም
ታማኝ, ለፊልድልፍያ ድርሻ ነበር.
የ በፊላደልፊያ ዘመን (ታሪክ ላይ ተጨማሪ ዝርዝሮች, ነጻ ቡክሌት የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን
በመቀጠል ታሪክ ይመልከቱ ለ) መገባደጃ ኸርበርት ደብሊው አርምስትሮንግ ሰብአዊ አመራር ሥር 1933
ጀምረው ሊሆን አንዳንዶች አመኑ እና አስችሏት ቀረበ አበቃ መሆኑን ነበር በመጽሐፍ ቅዱስ መሠረት 1986
እስከሞተበት ጊዜ, ይሁን እንጂ አሁንም እንደሚያስፈልጋቸው በፊላደልፊያ ቤተ ክርስቲያን ቀሪዎች ወደ ቤተ
ክርስቲያን ዘመን ፍጻሜ ድረስ ሕልውና (ዝ.ከ. ዕብራውያን 13: 1; ራእይ 3: 10-11).
(ከጊዜ በኋላ የእግዚአብሔርን ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ተሰይሟል ነበር) የእግዚአብሔር ሬዲዮ ቤተ
ክርስቲያን እና የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን በፊላደልፊያ ዘመን መጀመሪያ ምስረታ ኸርበርት
አርምስትሮንግ አምላክ ሚስቱን ሰጠ ያምኑ ዘንድ ሁለት-ክፍል አዋጅ ሕልም በ ያለፈች ነበር ግልጋሎት ላይ
ተረጋግጧል (ኸርበርት ደብሊው አርምስትሮንግ, 1973, ገጽ. 187,193194 ያለውአውቶባዮግራፊ) ነበር. እርሱ ያንን ሕልም (አርምስትሮንግ HW. ወንድሞች እና -ሠራተኛ
ደብዳቤ, ኅዳር 28, 1956) የመጀመሪያ ክፍል ምን ሊሆን እንደሚችል ተፈጸመ አመነ.
በተመሳሳይም, የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተክርስቲያን ምስረታ በኋላ ላይ የተረጋገጠውን ነበር ሕልም
(Fesilafai Fiso Leaana ወደ ቦብ ሁለት እና በሌላ) ይቀድማል ነበር. በተጨማሪም አርምስትሮንግ
ያወጣው አዋጅ ሕልም ሁለተኛ ክፍል በመፈጸም ላይ ናቸው. ለ (17-18: ሕልም የሐዋርያት ሥራ 2 በአንድ
በመጨረሻው ዘመን ውስጥ የመንፈስ ስጦታ ለመሆን ቃል ናቸው እውነታ ቢሆንም, እነዚህን የይገባኛል
ማምጣቱን እሽክርክሪት ውስጥ በፊላደልፊያ ክፍል ቅሬታ ለመምራት ይናገራል ምንም ሌላ እውነተኛ
ባለጥርስ ቡድን ) 23-32:. ዝርዝሮች, የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን) መካከል በመቀጠል
ታሪክ ለማየት ብዙ የሎዶቅያ የጥንት ሰዱቃውያን ዓይነት እርምጃ እና (አምላክ እንዴት እንደሚሰራ ማርቆስ
12 አንቀበልም.
የአምላክ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን 7 ማስረጃዎች ርዕሱ የእርሱ ጥቅምት 1979 ስነጣ
እውነት ርዕስ ውስጥ, መገባደጃ ኸርበርት ደብሊው አርምስትሮንግ እርሱ የእግዚአብሔር እውነተኛ ቤተ
ክርስቲያን በፊላደልፊያ ድርሻ እንደሚኖራቸው ተሰማኝ ሰባት ማስረጃዎች ተዘርዝረዋል. እነዚህ ተካትቷል
እግዚአብሔር ?, እግዚአብሔር እና መንፈስ ቅዱስ ስለ ፍጥረት እና ጻድቅ ካራክተር 2) መንግስት ምንድን
ነው ማን ነው / ትምህርት 1), 3) ማን እና ምን ዓይነት ሰው ?, ነው አውቆ 4) እስራኤል, 5) እውነተኛው
ወንጌል ስለ እውነት, 6) ምን እና ለምን የእግዚአብሔርን መንግሥት ግዛት የማስተማር ቤተ ክርስቲያን ?,

እና 7) ቅድሚያ የሚሰጠው. እርሱም: እንግዲህ የእግዚአብሔር ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ሰዎች ሁሉ
እንዳለ ተሰማኝ. በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደ እኛ ደግሞጥሩ ነው.
በተለይ እኛ ማስተማር ሰዎች ጋር የሚዛመዱ:
1) የጥንት ክርስቲያኖች የመለኮት ላይ ነበር የነበረው አመለካከት,
2) ሥልጣን ላይ ከፍተኛ እና ፍቅራዊ ሕግ ሥር የሚሠራ እንደ አባት) እና ጻድቅ ባሕርይ
ማዳበራችን ግቡ (ሮሜ ጋር ተዋረዳዊ የእግዚአብሔር መንግሥት (5: 4; የእርሱ አገልግሎት
(ኤፌሶን 4 ከ መሠረተ ትምህርት እርዳታ ጋር ማቴዎስ 5:48): 11-16),
3) አካላዊ አምላክ ሆን የተፈጠሩ ሰዎች (ዘፍጥረት 2 ይህ:) 14-19: 45-48) እግዚአብሔር
(ኤፌሶን 3 ቤተሰብ ውስጥ: 7) እና እነዚያ እርሱ (ዮሐንስ 6:44 ጥሪዎች) መንፈሳዊ (1 ቆሮንቶስ
15 ሊሆን ይችላል :
4) ዘመናዊው የእስራኤል ማንነት እና እንዴት እንደሆነ ትንቢት (ዝ.ከ. ዘፍ 48, 49 ጋር ትስስር; 1
ነገሥት 12: 19-20; ያዕቆብ 1: 1; ኤርምያስ 30: 7; ዳንኤል 11:39),
መንግሥት 5) ክርስቶስ ወንጌል (ማርቆስ 1: 14-15; የሐዋርያት ሥራ 1: 1-3),
6) ቤተ ክርስቲያን አምላክ (ማቴዎስ 24:14 ሥራ የሚያደርገው ይህ; 28: 19-20; ዮሐንስ 6:29;
ራእይ 3: 7-13; 1 ቆሮንቶስ 12: 1-31; 16: 9; 2 ቆሮንቶስ 6: እውነት 25-32) (መዝሙር 33::;
14-18 ኤፌሶን 5: 4; ኢሳይያስ 61: 8; ዮሐንስ 17:17; 2 ጢሞቴዎስ 2:15),
7) አንድ ምስክር ያህል ወደ ዓለም (ማቴዎስ 24:14) እና በቅርቡ-ሲመጣ ሺህ ዓመት (ራእይ 20
የመንግሥትንም ወንጌል እየሰበከ ያለው ተገቢ ቅድሚያ: 4), ደቀ መዛሙርቱ ኢየሱስ ያዘዘውን ሁሉ
እያስተማረ ሳለ (ማቴዎስ 28:19 -20).
ማስታወሻ: ኸርበርት አርምስትሮንግ ሞት, ሰብዓዊ ተከታይ ክህደት ገባ አምላክ መሠረተ ልዩ ቤተ ክርስቲያን
አብዛኛውን አንቀላቅልም በኋላ. እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ድርጅት እና ሌሎች በርካታ ድርጅቶች ጀምሮ
መስርተዋል ዘንድ ብዙ ግራ ቀጠለ. ክህደት በአዲስ ኪዳን ዘመን (ለምሳሌ 1 ዮሐንስ 2: 18-19) ከ ሁኔታ
እና አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል እውነተኛ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ለመንገዱም አንዱ ምክንያት ይህ
ነው.
ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ቡድኖች መካከል ብዙ ሰዎች ሰባት ነጥቦች አብዛኛው ሰው ወይም ሁሉም
የሚናገሩ መሪዎች ያላቸው ቢሆንም, ከሞላ ጎደል ሁሉም በእርግጥ ኸርበርት አርምስትሮንግ ነጥቦች 2, 6
እና 7 ልምምድ አልቻሉም, እና ሌሎች አንዳንድ ተረድተኸው ሊሆን ይችላል. ይህ ሆን ሆን, 6 እና ከዚያ
በላይ 7 መሪ ነው የሚያምን ቢያንስ አንድ ቡድን, ይህ እውነት አይደለም የነበሩ መሠረተ ትምህርቶች
ስህተቶች ይዟል እንዳላወቁ ቁሳቁሶች ጋር አዋጅ አድርጓል. ሐሰተኛ መልእክት ለማሰራጨት ይህ ፈቃደኛ
እነሱ መዝሙር 33 በቀን እውነት መደረግ አለበት እግዚአብሔር አምላክ-ሥራ ሥራ የመጨረሻ ምዕራፍ
እየመራ አይደሉም ያሳያል: 4. እግዚአብሔር (ኢሳይያስ 61: 8) "እኔ, በእውነት ላይ ያላቸው ሥራ

ለመምራት ይሆናል" አለ, እና ሆን ለማተም እና ግልጽ እግዚአብሔር አመራር አንቀበልም ያለነው ከመሠረተ
ትምህርት ስህተቶች ማሰራጨት ሰዎች.
ሌሎች በርካታ ቡድኖች ቅናሽ ነጥቦች 6 እና 7 ሆኖም እዚህ ላይ ደግሞ ኸርበርት ደብሊው አርምስትሮንግ
ነጥቦች 6 እና ነጥብ 7 ክፍሎች ጋር የተያያዙ የጻፏቸው ነገር ነው:
በማቴዎስ 28: 19-20, 1) የወንጌል ሄዳችሁ ስበኩ ነው የአምላክን ትእዛዝ (የማርቆስ ስሪት,
ኢየሱስ, ማርቆስ 16:15) ላይ ተመሳሳይ ቃል ጋር ሲነጻጸር; 2) ንስሐ እና እነዚያን ያመኑትን
አጠምቃችኋለሁ; ከዚያ በኋላ, 3) ትእዛዛት "ኸርበርት ደብሊው
አርምስትሮንግ (አውቶባዮግራፊ, ገጽ. 523) እንዲጠብቁ አስተምሯቸው.
የቤተክርስቲያን ዓላማ, 1) ወደ ዓለም ሁሉ የእግዚአብሔርን መምጣት መንግሥት እየሰበከ እና 2)
መንጋውን ይጠብቃሉ.
የ "እንዳታገዪ" - የ "እያንዳንዱ ክርስቲያን," የእግዚአብሔር መንግሥት ወደ ሌሎች አንዳንድ
ክርስቶስ ይልቅ መንገድ እና በቤተ ክርስቲያን በኩል መንገድ እስከ መውጣት የሚፈልግ -, ሥልጠና
የክርስቶስ ባቀረበበት መንገድ ሥልጠና እየተደረገ አይደለም የመግዛት እና ከክርስቶስ ጋር መንገሥ
በመንግሥቱ ውስጥ! (የዘመናት ምስጢር, p.270).
የኅትመት, ሬዲዮ, ቴሌቪዥን, አንድ ደቂቃ ወይም ከዚያ ባነሰ አንድ ጉዳይ ላይ የዓለም ክፍል ውስጥ ሌላ
መድረስ ይችላል እንኳን ስልክ - - ኸርበርት አርምስትሮንግ ደግሞ ዘመናዊ የመገናኛ ለ ተቋማት ጋር ",
እንዳስተማረው እስካሁን ድረስ ተጨማሪ ሰዎች ሊደርስ ይችላል ጥምር በመጀመሪያው መቶ ዘመን
ሐዋርያት "ሁሉ ይልቅ (የእግዚአብሔር እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን 7 ማስረጃዎች, ክፍል 6ስነጣ እውነት,
ነሐሴ 1979).
በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛ የኅትመት, ሬዲዮ, የ ቴሌቪዥን, ስልክ ጨምሮ
የመገናኛ ለ 21 ኛው ክፍለ ዘመን ዘዴዎች በመጠቀም, እና ናቸው እርግጥ ነው እንኳ ኸርበርት አርምስትሮንግ
ይጠቀም እንደነበር የመገናኛ ቅጾችን በበለጠ ፈጣን ሊሆን ይችላል በኢንተርኔት, . እኛ መንግሥት ወንጌል
ጋር ብዙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደርሷል ኢየሱስ በማቴዎስ 7 ላይ የሐሰት ጀምሮ እውነተኛውን ማወቅ
መስፈርት መሆን አለበት አለ አዋጅ እና ትንቢታዊ እውነት አይነት አለኝ አላቸው: 15-18.
መሠረተ ትምህርቶች አንጻር, ኸርበርት አርምስትሮንግ በ 1933 (የዘመናት, 1985 ምሥጢር) "ቢያንስ 18
መሰረታዊ እና አስፈላጊ እውነቶች ጀምሮ እውነተኛዋ ቤተ ክርስቲያን ተመልሰዋል" በማለትጽፏል. ሁሉም
ሰዎች "በዳግም እውነቶች" የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ስለምታምንበት
ነገር ይፋ መግለጫ (www.ccog.org ላይ ይገኛል መስመር ላይ) ውስጥ ናቸው. ይህ (ከሆነ ግን ሁሉም)
የማንን መሪዎች በአንድ ወቅት የእግዚአብሔር አሮጌ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን አካል ነበሩ መካከል
ቡድኖች አብዛኛውን ጊዜ እንደዚያ አይደለም. ከዚህም በላይ ነን የሚሉ ብዙ ሰዎች እነሱን እንኳ መገባደጃ
ኸርበርት ደብሊው አርምስትሮንግ በትክክል የሰጠው ዝርዝር ይጠቀሙ (ታኅሣሥ 17, 1983
የተሰጠው ለፊልድልፍያ ቤተ ክርስቲያን ልደት ስብከቱን ርዕሱ ተልዕኮ ተመልከት), ነገር ግን በምትኩ በኋላ
ባዘጋጀው ዝርዝር ላይ ተመክተን እንዳልሆነ ማመን ሰዎች ትምህርቶች በፍጥነት ወደኋላ አላለም አንድ መሪ

እሱ ከሞተ (አምላክ እነዚህን 18 እውነቶች እንደገና:? ለእነርሱ እናንተ ምንኛ አመስጋኞች ዓለም አቀፍ
ዜና, ነሐሴ 25, 1986).
ኢየሱስ (ራእይ 3:11) "ማንም አክሊልህን ዘንድ ያለህን ነገር ያዙ" በማለት የፊላደልፊያን ወደ
ማስጠንቀቂያ: ይህ በሚመስሉ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን በፊላደልፊያ ክፍል ተመልሰዋል
ነበርሃይማኖታዊ እውነቶች ማካተት ነበረባቸው. በተጨማሪም መጽሐፍ ቅዱስ ባለፉት ውስጥ የተፈጸመው
ሳለ ከእውነት "ወዲያውኑ ይወድቃሉ" ይሆናል አማኞች መሆን ይመስላል; ሰዎች, እንደገና ስለ ወደፊቱ ጊዜ
(ዝ.ከ. ዳንኤል 11 ላይ ይፈጸማል ያስጠነቅቃል: 30-35; 1 ጢሞቴዎስ 4: 1 ). በአንድ ወቅት የፊላደልፊያን
ነን የሚሉ አንዳንድ ሰዎች አንድም ይህን ትምህርት በፍጥነት አላልኩም.
እውነተኛ ቅድሚያ (ማቴዎስ 24:14; 28:19) እንደ ዓለም ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ይፋዊ አዋጅ
አላስገቡም የእግዚአብሔር አሮጌ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ክፍል አንድ ጊዜ መሪዎች ጋር አብዛኞቹ
ቡድኖች, ሙሉ በሙሉ መረዳት አይደለም እውነቶች እንደገና, እና በቂ እውነት በጣም ይወዱት
አላደረግንም; በመሆኑም እነርሱ እነርሱም "በፊላደልፊያ ካባ" (የአመራር ሥልጣን) ተብሎ ይጠራል ነገር
ሁሉ እየሸጡ አይደሉም መሆኑን አሳይተዋል. 14-17: እንዲህ ካባ ጋር ቡድኑ በተጨማሪ ራእይ 12 "ሴት"
ነው የሚወከለው.
የዕብራውያን መጽሐፍ ያስተምራል:
የወንድማማች መዋደድ ይኑር. (ዕብራውያን 13: 1)
ለምንድን ነው እዚህ ለማምጣት? "በወንድማማች ፍቅር" ተብሎ የተተረጎመው
ቃል የፊላዴልፊያ. የፊላዴልፊያ እንኳ በዚህ በሎዶቅያ ወደ ጊዜ, ለመቀጠል, እንዲሁም የእግዚአብሔርን
ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ (በተወሰነ) መገኘት ነበር የሚለው ቃል በግሪክ ትርጉም
ስለሆነ ነው. የፊላደልፊያን በጥልቅ አሳቢ የሆኑ ሰዎች ናቸው. የፊላደልፊያን ለድሆች እና ይንከባከባሉ.
ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ የጻፈው በእውነት ታማኝ ቤተ ክርስቲያን ሁለት ባሕርያት ልብ በል:
15 ... የሕያው እግዚአብሔር የእውነት ዓምድና መሠረት መሬት ቤተ ክርስቲያን ነው ያለውን
የእግዚአብሔርን ቤት. (1 ጢሞቴዎስ 3:15)
15 ራስህን አምላክ, የእውነትን ቃል በቅንነት ቢቀበል አያስፈልገውም አንድ ሠራተኛ ወደ ፊት
ለማቅረብ ትጋ. (2 ጢሞቴዎስ 2:15)
ታማኝ የፊላዴልፊያ ቀሪዎች, ራእይ 12 "ሴት": 14-16, ሁልጊዜ የእውነት ዓምድና መሠረት መሬት
የእውነትን ቃል መከፋፈል (ማስተዋል) ይጥራል እና ያለውን ቡድን ነው. እኔ በፊት ቤተክርስቲያን
እግዚአብሔር ድርጅት መተው ነበረበት ምክንያት በተደጋጋሚ ተስፋዎች ቆርሶም ደግሞ እያወቁ ሆን እነርሱ
(እውነተኛ እንዳልሆነ ያውቅ የታተመ መረጃ እንዲልክ ቀጠለ ነው ሐዋ ኤርምያስ 48:10; መዝሙር 33: 4
; መዝሙር 101: 6-7; ኢሳይያስ 61: 8) በሌላ ቦታዎች ላይ ዝርዝር ነው (ለምሳሌ
www.cogwriter.com). ለመፈጸም ጥረት ለመምራት ማቴዎስ 24:14:;: ስለዚህ, ይህ እነርሱ

(መዝሙር 101 8 7 ዝ.ከ. ኢሳይያስ 61) ከአሁን በኋላ የተሻለ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን
በፊላደልፊያ ቀሪዎች ለመወከል ይችላል እና አምላክ ጥቅም ላይ ሊውል አይችልም እንደሆነ
ተረድቼአለሁ በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ለማቋቋም አስፈላጊ የነበረው ለምን እንደሆነ, ወዘተ
ይህ ነው.
እስከ የእውነት ዓምድና መሠረት መሬት ይወጣል እንደ እግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ሌላ ቤተ
ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ቡድን ይልቅ የእግዚአብሔር የጥንት ቤተ ክርስቲያን ታሪክ በተመለከተ ተጨማሪ
ጥልቀት እና ዝርዝሮችን አለው. እኛ በኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ነቢያትም (ኤፌሶን 2:20) መሠረት ላይ
ታንጻችኋል ነው. እኛም የኢየሱስ ተከታዮችም ሌላ ቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ቡድን ይልቅ ምን
እንዳስተማረ ተጨማሪ ያስተምራሉ. በተጨማሪም ኢየሱስ ስብከቶች ውስጥ አዘዘ ሁሉንም ነገር ለማስተማር
ይጠነቀቅ እና ሊሆን ብዙኃን ውስጥ (ዝ.ከ. ማቴዎስ 28: 19-20). በተጨማሪም ለድሆች ያለንን ገቢ
(ገላትያ 2:10) ጉልህ የሆነ መጠን ያሳልፋሉ. በተጨማሪም, የእኛን ትንቢታዊ ማብራሪያዎች ተጨማሪ
ጥልቀት ውስጥ የእግዚአብሔር ቤተ ሰዎች ናችሁ ቡድን (ዝከ 2 ጴጥሮስ 1:19) ሌላ ማንኛውም
ቤተክርስቲያን ይልቅ ይበልጥ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ናቸው.
ምን ትንቢት ማለት ይቻላል?
ትንቢት አስፈላጊ ነው?
በእርግጥም.
አንድ ተአምር (የሐዋርያት ሥራ 2: 1-11) በኋላ እንዲህ ሆነ ይህም የመጀመሪያው ተመዝግቦ ስብከት,
ውስጥ, ሐዋርያው ጴጥሮስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንቢት (: 14-40 የሐዋርያት ሥራ 2) ጋር ውስጥ ዜና
ክስተቶች ጋር የተሳሰረ. ሰዎች ጴጥሮስ ውይይት የነበሩትን ሁኔታዎች ያውቁ ነበር በከፊል ምክንያት, ብዙ
የሚከፈልበት ትኩረት እና በሺዎች (የሐዋርያት ሥራ 2:41) ይለወጣሉ ነበር.
ተአምራት በአዲስ ኪዳን ውስጥ ሌሎች ተመዝግቦ ስብከቶች መካከል አብዛኞቹ አንቀድምም ነበር ቢሆንም,
ተናጋሪዎች (: 22-31 ለምሳሌ የሐዋርያት ሥራ 17) በተሻለ ታዳሚዎችን ለመድረስ ትንቢት ሆነ ከሌሎች
የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ክስተቶችን እንዳስቀር ይሞክሩ ነበር.
ኢየሱስ ኢየሱስ የሰጠው የመጨረሻ መልዕክት (ማርቆስ 1:14 ውስጥ የመንግሥት ወንጌል) ሰበከ ተመዝግቦ
የመጀመሪያው መልዕክት (ራእይ መጽሐፍ) ትንቢታዊ መሆኑን መገንዘብ አስፈላጊ ሊሆን ይችላል. እርሱ
(ለምሳሌ ማቴዎስ 24, ሉቃስ 21) የሰጠው የተለያዩ መልዕክቶች መጪ ዓለም ክስተቶች ጋር የተሳሰረ ነበር.
ትንቢት ለምእምናንም ምልክት ነው:
ትንቢት እንጂ ለማያምኑ ግን አማኞች ምልክት ነው እያለ በመሆኑም በልሳኖች, ለአማኞች ሳይሆን
ለማያምኑ አይደለም ምልክት ነው. (1 ቆሮንቶስ 14:22, እንግሊዝኛ መደበኛ መጽሐፍ ቅዱስ)
እንግዲህ በልሳኖች እንጂ ለሚያምኑ እንጂ ለማያምኑ ምልክት ነው; ነገር ግን ትንቢት ለማያምኑ ግን
ለሚያምኑ አይደለም (1 ቆሮንቶስ 14:22, አኪጀት)

መጽሐፍ ቅዱስ በልሳኖች (1 ቆሮንቶስ 12:28) የተለያዩ ዓይነት እንደሚኖሩ ያሳያል,
እና በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለንን ፈቃደኛ ተርጓሚዎች እና ሌሎች መሙላት
ይረዳናል.ነገር ግን በአግባቡ ትንቢት በመግለጽ የሚያምኑ ሰዎች ምልክት መሆን የሚኖርባቸው ነው
ያካትታል ዘንድ ትንቢት, ልብ በል. በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛ መረዳት እና
ሌሎች ባለጥርስ ቡድኖች ይልቅ ትንቢት የተሻለ ብዙ ገጽታዎች ለማብራራት ነው.
ይህ በዚህ ትንቢት እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን በጣም አስፈላጊ ባሕርይ ነው ማለት ነው? አይ, ፍቅር (: 1,8
ዝ.ከ. 1 ቆሮንቶስ 13) ነው.
ሆኖም ፍቅር ማሳደድ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ቅዱስ ትንቢት ጋር የተያያዘ በመሆኑ ነው (1 ቆሮንቶስ
14: 1). 9-12: በእውነት የእውነትን ፍቅር ያላቸው ሰዎች 2 ተሰሎንቄ 2 መሠረት አንዳንድ ትንቢት
ክስተቶች ይተርፋል ይሆናል.
በዛሬው ጊዜ, ግዙፍ ማኅበራዊ ለውጦች ቦታ እየወሰዱ ነው. ከእነዚህ መካከል አብዛኞቹ የመጽሐፍ ቅዱስ
ትንቢት ነው. ኢየሱስ (ለምሳሌ ማቴዎስ ለመረዳት መጨረሻ ላይ ተከታዮቹ ማሳሰቢያ ቁልፍ ትንቢቶች እንኳ ሙሉው መጽሐፍ ቅዱስ አንድ-ሶስተኛ ትንቢታዊ ነው; ምናልባትም አንድ-አራተኛ ወደ አብዛኞቹ
ቡድኖች በቀላሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተለያዩ ቁልፍ ትንቢቶች ስለ እውነት አያውቁም መካከል
ቢሆንም 24:15; ማርቆስ 13:14).
አንዳንዶች, መጽሐፍ ቅዱስ, ወይ ቅናሽ ማመን ወይም ትንቢት ችላ በሚሉ ቢኖሩም. ይሁን እንጂ እውነተኛ
ክርስቲያኖች ጉዳይ መሆን የሚኖርባቸው አይደለም:
"የበለስ ዛፍ ላይ ተመልከቱ, እና ዛፎችን ሁሉ. 30 እነርሱ አስቀድመው ሲያቆጠቁጡ ጊዜ, ማየት እና
በጋ ራሳችሁ ታውቃላችሁ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አሁን ቀረበ. 31 ነው, እነዚህ ነገሮች ሲፈጸሙ ስታዩ
የእግዚአብሔር መንግሥት እንደ ሆነ እናውቃለን አቅራቢያ. 32 እውነት እላችኋለሁ 33 ሰማይና
ምድር ያልፋሉ. እነዚህ ሁሉ ነገሮች እስኪከናወኑ ድረስ, ይህ ትውልድ ፈጽሞ
አያልፍምእላችኋለሁ: ቃሌ ግን ፈጽሞ አያልፍም.
"ነገር ግን ልባችሁ በመጠጥ ብዛትና በስካር ጋር እንዳይከብድ እንዳይሆን: ለራሳችሁ ተጠንቀቁ:
የዚህን ሕይወት ቃል ይጠነቀቃል, እናም በዚያ ቀን በድንገት ወደ እናንተ ደርሳለች. 35 ወደ ፊት ሁሉ
ላይ በሚቀመጡ ሁሉ ላይ እንደ ወጥመድ ይደርስባቸዋልና ምድር ሁሉ. 36 እንግዲህ, እና ማለፍ:
በሰው ልጅም ፊት ለመቆም እንደሚመጣ ይህን ነገር ሁሉ ለማምለጥ የምትበቁ ሆናችሁ ትቈጠሩ
ዘንድ ዘወትር እንጸልያለን. " (ሉቃስ 21: 29-36)
ኢየሱስ የእርሱ ተከታዮች ሁል ጊዜ መመለስ ጋር የተያያዙ ክስተቶች እና ትንቢቶች ትኩረት መክፈል
ይኖርባቸዋል መሆኑን አስተምሯል ልብ በል. ኢየሱስ በተደጋጋሚ እንደ ማቴዎስ 24:42, 25:13 እንደ
ሌሎቹ ጥቅሶች ትንቢት መፈጸም እንደሚችል የዓለም ክስተቶች ለመመልከት ተከታዮቹ ነገረው; ማርቆስ
13: 9,33,34,35,37, እና ራእይ 3: 3. ኢየሱስ ተከታዮቹ ለመመልከት ይጠብቅባቸዋል.
በተጨማሪም ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ "የእውነት መንፈስ", ትንቢታዊ ሰዎች ጨምሮ ወደ እውነት ሁሉ,
ለመረዳት ውስጥ ታማኝ መርዳት አስተምሯል:

እኔ የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ: ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም. ... የእውነት መንፈስ
በመጣ ጊዜ ወደ ይሁን, {ይህ} ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል; ... አንተ ሊመጣ ስላለው ነገር
ይነግራችኋል. (ዮሐ 16: 12-13)
መንፈስ ቅዱስ ደርሶባችኋልና እና በአግባቡ በመንፈስ ቅዱስ እየተመሩ ለእኛ ትንቢት ለመረዳት ያስችለናል.
በተጨማሪም መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል:
መንፈስ ያጠፋት ዘንድ አይደለም. ትንቢቶች አይንቁትም. (1 ተሰሎንቄ 5: 19-20)
አምላክ ቡድኖች የተለያዩ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉትን ጨምሮ, ሆኖም ብዙ ሰዎች, የአምላክ መንፈስ
በአሁኑ ጊዜ በትንቢት እየሰራ መሆኑን ማመን አይመስሉም. ብዙዎች ደግሞ ብዙውን ጊዜ, መጽሐፍ ቅዱሳዊ
ትንቢቶች እንዳትንቁ ይቀናቸዋል, ያላቸውን ተገቢ ማብራሪያ (ዎች).
በአሁኑ ጊዜ በዚህ ምድር ላይ: እግዚአብሔር ታማኝ እና በትክክል አሁን ትወጣ ዘንድ ያስፈልገናል ይህም
መጨረሻ ጊዜ ትንቢታዊ ማስጠንቀቂያ በማወጅ ናቸው እውነተኛ አገልጋዮች አሉት.
መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል:
እርሱ ለባሪያዎቹ ለነቢያት ምሥጢሩን ይገልጣል በስተቀር በእውነት ጌታ እግዚአብሔር, ምንም
ነገር አያደርግም. 8 አንበሳ አገሳ! ማን ነው እንላለን? ጌታ እግዚአብሔር ተናገረ! ነገር ግን ማን
ትንቢት ይችላል? (አሞጽ 3: 7-8).
ይህ ቢሆንም, ነቢያት ላይ የአዲስ ኪዳን ትምህርት እንዲሁም (ለምሳሌ የሐዋርያት ሥራ 2: 17-20; ኤፌሶን
4:11; 1 ቆሮንቶስ 14), አብዛኞቹ አምላክ ቡድኖች 21 ኛው መቶ ዘመን ቤተ ክርስቲያን አያምኑም በአሁኑ
ጊዜ, እነዚህ ሰዎች አሉ ነቢያት ናቸው እና የመጨረሻ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንቢት ቁልፍ ክፍሎች
በተሳሳተ.
ከዚህም በተጨማሪ, አምላክ ቡድኖች ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ግን አንድ አምላክ ቢያንስ አንድ ነቢይ በዛሬው
ጊዜ እንዳለው ለመቀበል ለማይፈልጉ (CCOG አንድ ለየት ያለ ነው): ከዚህ እነርሱ / ናቸው ነበሩ በግልጽ
ትንቢታዊ መሠረተ ስህተቶች ያስተምር ሰዎች የሚያስቧቸውን ትንቢታዊ ግለሰቦች አዳምጫለሁ ሐሰተኛ
ነቢያት.
የአምላክ በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን መሪ ነው
የፊላዴልፊያ በጣም ታማኝ ቀሪዎች ክፍል መሆን የሚፈልጉ ሰዎች አንድ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ቡድን
ጋር መሆን ይፈልጋሉ ነበር:
1. ምስክር አድርጎ ከፍተኛ ቅድሚያ (;: 19-20 28 ማቴዎስ 24:14) የመንግሥትንም ወንጌል
እየሰበከ የሚያሰኘው.
2. በተለይ በአፍሪካና በእስያ ያሉ በድሃ ክልሎች ውስጥ መበለቶች እና ወላጅ አልባ (ያዕቆብ 1:27)
ጨምሮ ድሃ ወንድሞች (ገላትያ 2:10), ይደግፋል.

: 15-17 3. እውነት ማቴዎስ 18 ጨምሮ, መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተዳደር (1 ቆሮንቶስ 12:28)
የሚፈጽም.
19-20; ራእይ 3:; 13:35; ሉቃስ 4:18; 14:13; ማቴዎስ 24:14 28: 16-20 4. አዋጅ, ኢየሱስ
ተናግሯል መሠረተ ትምህርት, ትንቢታዊ, እና አፍቃሪ ፍሬዎች (ዮሐንስ 7 አለው : 7-13).
5. እነርሱ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ናቸው ብላችሁ ሰዎች ወዲያውኑ ይወድቃሉ እንጂ ወደ
ያስጠነቅቃል (1 ጢሞቴዎስ 4: 1).
6. በመጨረሻው ዘመን (17-18 የሐዋርያት ሥራ 2) ውስጥ, ሕልም መቀበል ጨምሮ, መንፈሳዊ
ስጦታዎች, አለው.
7. የዮሐንስ ራእይ 2 እና 3 አብያተ ክርስቲያናት ታሪካዊ እና ወቅታዊ ሚና ይረዳል.
8. ስለሚያምንበት ነገር እና (ለምሳሌ ዳንኤል 11: 29-45; ማቴዎስ 24) በሚገባ በቂ መጽሐፍ
ቅዱሳዊ ትንቢት ይረዳል:;: ታላቁ መከራ በፊት (14-16 ራእይ 3:10, 12; 15-20 ማቴ 24)
ለመሸሽ ጊዜ ማወቅ (ማቴዎስ 24:21).
ምርጥ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን (ራእይ 3: 7-13) ላይ በፊላደልፊያ ክፍል ቅሬታ የሚወክል አንድ
ቡድን በ 21 ኛው መቶ ዘመን የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ነው.
ኢየሱስ አንድ ለብ ሥራ ንስሐ ወይም መዘዝ (: 14-22 ራእይ 3) ፊት ለፊት እንዳለብን የሎዶቅያ
አስጠንቅቋል. ትንቢታዊው በኩል, እውነታው የሎዶቅያ አብያተ ክርስቲያናት ትንቢታዊ አለመግባባት
የተለያዩ ያላቸው መሆኑ ነው.
የሎዶቅያ በፍጻሜው ዘመን ውስጥ ክርስቲያኖች በጅምላ የሚወክሉ በመሆኑ (እነርሱ በሰባተኛው ቤተ
ክርስቲያን ወይም ራእይ 1-3 ውስጥ አብያተ ክርስቲያናት ቡድን ይወክላሉ), በዚያም ትንቢታዊ እየተከሰተ
ያለውን ነገር ሁሉ አያይም ምክንያቶች መሆን ምን በእውነት ፈቃድ መሆን አለበት የታላቁ መከራ መጀመሪያ
ሊያስከትል.
የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ክፍል የሚመስሉ የሎዶቅያ ድርጅቶች ውስጥ, ታላቁ መከራ የሚጀምረው
መቼ በማወቅ ላይ ሆነው ለመከላከል, ይህም የሚካሄደው ትንቢታዊ አቀማመጥ የተለያዩ አሉ.
እነዚህ የተሳሳቱ አመለካከቶች ስምንት ከዚህ በታች ተዘርዝረዋል:
1. ብዙ በሎዶቅያ ቡድኖች በይፋ ማስተማር አይደለም እና / ወይም የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 2 እና
እነሱ አንዳንድ ጊዜ በራእይ አብያተ ክርስቲያናት ስለ ለማስተማር እንኳ 3 አብያተ ክርስቲያናት ጋር
የሚዛመዱ ቤተ ክርስቲያን በተነሱበት ሃሳብ አያምኑም. ብዙ ሰዎች የተደረጉ በርካታ መግለጫዎች
ወደፊት ትንቢታዊ አግባባብ እንዲኖራቸው ነበር ሐቅ ቢሆንም, አንድ እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት
(ያለፈው / ታሪካዊ) አመለካከት የበለጠ ትኩረት (ለምሳሌ ራእይ 1:19; 2:22; 3: 3; 3:10)
. የተለያዩ ቡድኖች በዚህ አንዳንድ ትንቢታዊ ገጽታዎች ማስተማር አይደለም ምክንያቱም በርካታ
ሰዎች በራሳቸው ችግሮች ማየት የማይችሉ እና ታላቁ መከራ ውስጥ ማለፍ አለበት.

2. የሎዶቅያ ቡድኖች በእርግጥ ከፍተኛ ቅድሚያ ለማድረግ, እና / ወይም የሚያሳይ አንድ መንገድ
እንዲህ ማድረግ አይደለም, መንግሥት ወንጌል አሁንም ማቴዎስ 24:14 በአንድ ምስክር ሆኖ
በዓለም ይሰበካል ያስፈልገዋል ብዬ አላምንም እውነትን በቂ ፍቅር ነው (ኤርምያስ 48:10;
መዝሙር 33: 4) ስለዚህ እነርሱ የላቸውም ወይም እውነተኛ ሥራ መምራት አይደለም. ብቻ
የፊላደልፊያን በዓለም ሁሉ ላይ ሊመጣ እንደሆነ ለፍርድ በቀረበበት ሰዓት መጠበቅ ቃል ነው እንደ
ማቴዎስ 24:14 ማቴዎስ 24:15 በ ለመሸሽ ፍጻሜውን ወይም ጊዜ: በሎዶቅያ መረዳት አይችልም.
3. አንድ በስፋት ተካሄደ በሎዶቅያ አመለካከት ከሰሜን ንጉሥ ዳንኤል 11:40 ወደ ደቡብ ንጉሥ
ሲወጋ ድረስ ታላቁ መከራ መጀመር አይችልም የሚል ትምህርት ነው. ይህ አመለካከት እውነታ
ቁልቁል ታላቁ መከራ የያዕቆብ መከራ (ኤርምያስ 30: 7) ጊዜ ያካትታል ጀምሮ, ይህም ዩናይትድ
ስቴትስ እና ንግሊዝ ወረረ ከጋብቻ እንደ የአንግሎ ሳክሶን ረዳቶች (ዝ.ከ. ዳንኤል 11:39) ጋር
ይጀምራል. አንድ ጊዜ በ 1979 በ ያለውን አመለካከት ተቀይሯል ማን መገባደጃ ኸርበርት ደብሊው
አርምስትሮንግ, (እኛ አሁን. የፓስተር አጠቃላይ የአምላክ ሪፖርት-ጥራዝ. 1, ላይ ነህ ያለውጊዜ, ቁ
15 የተያዘ ነበር; ምክንያቱም ቡድኖች መካከል አንዳንዶቹ: ይህ ቅደም ተከተል ስህተት
የሙጥኝ ኅዳር 20, 1979). ከሰሜን ንጉሥ ዳንኤል 11:39 ላይ ጠንካራ ምሽጎች (ወዘተ ዩናይትድ
ስቴትስ, ካናዳ,) ሰዎች ለማስወገድ ይሆናል በመሆኑ, ዳንኤል 11:40 ወደ ደቡብ ንጉሥ ከወራሪው
በፊት, ሰዎች እንጂ ፈቃድ ይህ አመለካከት ወደ ማን ይያዙ ታላቁ መከራ ከጀመረ በኋላ ድረስ
የሚጀምረው መቼ እንደሆነ ለማወቅ.
4. የተለያዩ የሎዶቅያ ራእይ 17:12-13 በትክክል አሥር ወይም አሥራ አንዱ በአሁኑ ጊዜ የተገለጹ
ብሔራት ሊይዝ ይገባል: ላይ አውሬ ሥልጣን የመጨረሻ ውቅር ያምናሉ. ይህ 'አሕዛብን' እነዚህ
ጥቅሶች ውስጥ ነው የግሪክ ውሎች እና ጥቅሶች ሁለት ወደፊት አንድ ጊዜ እየተናገሩ እውነታ ጨምሮ
ብዙ ምክንያቶች የተሳሳተ ነው. ተደራጁና መንግሥታት ሁልጊዜ በፊት ድንበር ውስጥ መቆየት እና
ያንን ወደፊት ሁኔታ የመሆን ዕድሉ ከፍተኛ ነው. በአሁኑ ወቅት 28 አባላት እና ብዙ አባላት ሊሆኑ
እንደሚችሉ ያለው የአውሮፓ ኅብረት, እንዲሁም የመጨረሻው ውቅር አሥር ወይም አሥራ አንዱ
ብሔራት ሊኖራቸው ይገባል ብሎ መከራከር (ዩናይትድ ኪንግደም) ያሉ አንዳንድ አባል ብሔራት,
ሊያጡ ይችላሉ ቢሆንም ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚሄድ አይደለም. በተጨማሪም እሽክርክሪት
ውስጥ በፊላደልፊያ ክፍል ታሪካዊ ቦታ (ኸርበርት አርምስትሮንግ በታች) አሥሩ ሊኖሩት
እንደሚችል ቢያንስ አንድ ደርዘን ሰነዶችን (ስነጣእውነት, መልካም ዜና, ነገ የዓለም, ቡክሌቶች,
ረዳት ሠራተኛ ደብዳቤ, የመጽሐፍ ቅዱስ የተልእኮ ትምህርት) ያስተምር አሥር ብሔራት እና /
ወይም (ነጠላ አሕዛብ በተቃራኒ) ብሔራት ቡድኖችን. ቁጥር ጋር ይቀንሳል በስተቀር, አሥር ወይም
አሥራ አንዱ ወይ ብሔራት ያለው የአውሬው ውቅር የሚገፉ ሰዎች ሊሆን እነሱ አመለካከት ንስሐ
ባይገቡ ታላቁ መከራ መጀመሩን እንደሆነ ይገነዘባሉ አይደለም.
5. በርካታ በሎዶቅያ ቡድኖች በግልጽ ዳንኤል 11:31 እና በማቴዎስ 24:15 ላይ ኢየሱስ
የተናገራቸው ቃላት (እነርሱ ዳንኤል 9:27 ክርስቶስ ፍጻሜውን አግኝቷል ማመን ይቀናቸዋል) ጋር
ያያይዘዋል: በሁለተኛው አጋማሽ ይህም ዳንኤል 9:27, በተሳሳተ. እነዚህን ጥቅሶች በተሳሳተ
መንገድ ሰዎች ምን እየተከናወነ እንዳለ ተገቢ ቅድመ-ማስጠንቀቂያ ሊኖረው ወይም ታላቁ መከራ
የሚጀምረው መቼ አይቀርም አያውቁም.

6. አንድ ወይም ተጨማሪ ቡድኖች ደግሞ ታላቁ መከራ በሚቀጥለው ዓመት ወይም ከዚያ ጋር
መጀመር ይችላሉ ብለው ያስተምራሉ. ታላቁ መከራ በትክክል ተረጋግጧል ዳንኤል 9:27 ላይ
'የሰላም ስምምነት' በኋላ በግምት 3 ½ ዓመት ድረስ የሚጀምረው አይደለም (እና ይህ ገና
አልተፈጸመም) እንደ ታላቁ መከራ በፊት 2019 ለመጀመር ያህል, የሚቻል አይደለም. ስምምነቶቹ
ዓመት ውድቀት ውስጥ ማረጋገጥ አብዛኛውን ጊዜ ስለሆነ (ዝከ ዘሌዋውያን 23:24; 1 ቆሮንቶስ
15:52), አልፎ ተርፎም 2019 በጣም በቅርቡ የማድረግ ዕድሉ ከፍተኛ ነው.
7. አንዳንድ ቡድኖች ዳንኤል 12 1335, 1290 እና 1260 ቀናት ተገቢ ያልሆነ ትርጉሞች
ለማስተማር ወይም ታላቁ መከራ ይጀምራል ጊዜ መረዳት እንደማይችሉ (እንደ አብዛኞቹ ባለጥርስ
ቡድኖች) ክፍሎች ጋር ሌሎች ችግሮች አላቸው.
8. በጣም የሎዶቅያ ቡድኖች ዕንባቆም 2 መረዳት አለመቻላቸው: 2-8 እና በአግባቡ ወደ ዩናይትድ
ስቴትስ እና ዩናይትድ ኪንግደም ወደ ውጭ ማስጠንቀቂያ መሆኑን እያገኘ አይደለም. አንድ ቡድን
ይህን ለማስተማር ነበር; ነገር ግን ምን የውስጥ ፖለቲካ እና መነሣት መሪዎች መካከል አንዱ
ይመስላል ምክንያት ጠፍቷል የተደገፈ እንዲሆን አድርጓል. ዩ ኤስ ኤ ዕዳ እየጨመረ 'ጊዜ ቦምብ'
ገልጿል የሚያስፈልገው ነገር ነው እና ዕንባቆም 2: 2-8 ይህ የደረሱበት መሆኑን መጽሐፍ ቅዱሳዊ
ስጋት ይጠቁማል. ይህ ይሰበካል ይገባል CCOG ውስጥ እኛ በማድረግ ላይ ናቸው. 6 የታላቁ መከራ
ከጀመረ ጋር የተያያዘ ነው; የዮሴፍ ልጆች ነገዶች የበደሉንን ዘሮች ላይ ጥቃት ምክንያቶች አንዱ
ነው: ብዙ ዕንባቆም 2 መሆኑን አይገነዘቡም.
9. አብዛኞቹ በሎዶቅያ ቡድኖች የተለያዩ 'ኤልያስ ኑፋቄን አሹልከው ያገባሉ.' አላቸው በዚህ
ምክንያት, እነሱ የመጨረሻውን ኤልያስ ማወቅ አይችሉም. አንዳንዶች ጥር 16, 1986 ጀምሮ ሞቶ
የነበረ የመሆኑ ሐቅ ቢሆንም, እርሱ ኸርበርት አርምስትሮንግ መሆን አለበት ማሰብ ሞት የመጨረሻ
ኤልያስ ስለ በጽሑፍ መጠን እሱን አይሆኑም (የዘመናት ምሥጢር. 1985, p. 349). 12-13:
አንዳንዶች አንድም የለም ኤልያስ መጥቶ ወይም ማርቆስ 9 ውስጥ ጉዳይ ላይ የኢየሱስን ትምህርቶች
ላይ የሚወጣው ቤተ ክርስቲያን ሳይሆን አንድ ግለሰብ ነው ዘንድ አለ ብለው ያስባሉ.
10. ብዙ በሎዶቅያ 30-39, ማቴዎስ 24: 9- 22, እና ራእይ 12: 14-17 ቡድኖች ዳንኤል 7:25,
11 ላይ የሚመጣውን የተለያዩ በስደታችሁና (እና ሌሎች ጉዳዮች) አያውቁም. ስደት በትንቢት
ማዕበል መጀመሪያ ላይ ወደ የፊላደልፊያን በዋነኝነት (ሳይሆን እነሱን) ላይ በሚደርስበት ጊዜ,
የሎዶቅያ ታላቁ መከራ የሚጀምረው ስለ መሆኑን እንደ ማስረጃ ይህን ስደት ማየት
አይችሉም. የእግዚአብሔር አሮጌው ሬዲዮ ቤተ ክርስቲያን (የሐሰት ወንድሞች ተጠበቁ
ተመልከት ጥሩ ዜና, ጥር 1960!) በተለይ ዳንኤል 11 አሳዳጅ ጥቅሶች ተግባራዊ: 32-35
መጨረሻው ሰዓት ቤተ ክርስቲያን ከአሁኑ CCOG እንዳደረገው ሁሉ.
11. አንድ ቁጥር የሎዶቅያ ቡድኖች (: 14-16 ያስተምራል ራእይ 12 ነገር ቢኖርም) ወደ ለመሸሽ
ደህንነት አካላዊ ቦታ የለም ብለው አያስተምሩም. ስለዚህ, ይህ አመለካከት ይዛ ሰዎች ታላቁ መከራ
ከመጀመሩ ከመናገሩ በፊት አንድ አቅጣጫ መሸሽ አዘነበሉት አይሆንም.

12. አብዛኛውን ጊዜ 1-3 ያስተምራል: 'ነፃ' የሎዶቅያ እነርሱ ሶፎንያስ 2 ነገር ቢሆንም ለመሸሽ ጊዜ
በፊት 'በአንድነት እንዲሰበስባቸው ነው' እንዳለብን አያምኑም. በመሆኑም አንድ ቡድን አካል
አይደሉም ጊዜ አብረው ለመሸሽ አዘነበሉት ይሆናል አይቀርም አይደለም ብቻ በፊት ታላቁ መከራ
(ዝከ ራእይ 12: 14-17) መጀመሪያ ላይ ነው.
13. ቢያንስ አንድ በሎዶቅያ ቡድን የተዘገበ የሰሜን ንጉሥ ዳንኤል 11:40 ወደ ደቡብ ንጉሥ
ሲወጋ በኋላ ዳንኤል 11:31 ላይ የጥፋት ርኵሰትን ተጠቅሶ እንደሆነ ያምናል. ይህ በዚህ መንገድ
አይደርስም በመሆኑ ታላቁ መከራ (: 15,21 ዝ.ከ. ማቴዎስ 24) ይጀምራል ጊዜ: በዚያ ቦታ ያዝ
ሰዎች መረዳት አይችልም.
14. ብዙ በሎዶቅያ ተቃዋሚ / ሐሰተኛ ነቢይ እንጂ ባሕር አውሬ ነው: ቡድኖች የእግዚአብሔርን
ቤተ መቅደስ (3-4 2 ተሰሎንቄ 2) ላይ በተቀመጠው ኃጢአት ሰው እንደሆነ ያስተምራሉ.ሆኖም,
ይህ ባሕር ይህ አውሬ, የሰሜን የመጨረሻ ንጉሥ (: 35-36 ዳንኤል 11) ነው. ይህ በሚሆንበት
ጊዜ, የተሳሳተ አቋም መያዝ ሰዎች በውስጡ ትንቢታዊ አግባባብ አይደለም. የ 'የጥፋት ልጅ' ማንነት
መጨረሻ ዘመን ውስጥ መረዳት አስፈላጊ ነው.
15. ጥቂት በሎዶቅያ ቡድኖች ኢየሩሳሌም ውስጥ የአይሁድ ቤተ መቅደስ ኢየሱስ ከመመለሱ በፊት
ዳግም ትገነባለች ብለው ያስተምራሉ. ይህ ማለት አስፈላጊ አይደለም በርቀት የሚቻል ቢሆንም
(በአዲስ ኪዳን ውስጥ "የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ" አንድ ክርስቲያን, ዘመናዊዎቹን የአይሁድ,
አካባቢ ጋር የተያያዘ ነው). ጥቂት አንዳንድ ለማስተማር እንደ ይህ የሚሆነው አይሆንም በመሆኑ
ታላቁ መከራ የሚጀምረው ወቅት, ይህ ቦታ ያዝ ሰዎች መረዳት አይችልም.
16. ቢያንስ አንድ በሎዶቅያ ቡድን ራእይ 17:12 ላይ አሥር ነገሥታት በዋነኝነት የአውሮፓ ኃይል
ለመሆን በተቃራኒ በዓለም ዙሪያ አሥር ክልሎች ኃላፊ እንዲሆኑ ያስተምራል. በዚህ ላይ ውትወታ
ታላቁ መከራ የሚጀምረው ጊዜ እንዲህ ዓይነት ቡድን ምናልባትም ሊገባኝ አልቻለም ማለት ነው.
17. አንድ በሎዶቅያ 1-10 የአውሮፓ አይደለም; ቢያንስ ቡድን ራእይ 13 ላይ አውሬ
ያስተምራል. የአውሬው ኃይል አውሮፓ (ዝ.ከ. ዳንኤል 9: 26-27) ውስጥ ይነሣሉ በመሆኑ ታላቁ
መከራ የሚጀምረው ስለ ጊዜ ይህ አያውቁም ሰዎች መገንዘብ አይችልም.
18. የታላቁ መከራ መጀመሪያ ቢያንስ አንድ ወይም በትልቁ በሎዶቅያ ቡድኖች ሁለት ጋር በተያያዘ
ዳንኤል 11 በቅደም ተከተል የመጀመሪያው ጥቅስ ዳንኤል 11:40 ነው ብለው ያስተምራሉ.ከዚህ
ይልቅ እነርሱም ደግሞ የያዕቆብ የመከራ ጊዜ መጀመሪያ ጋር የሚስማማ ነው, ይህም ዳንኤል
11:31, በኋላ ብዙም ሳይቆይ ነው ዳንኤል 11:39, የሚጀምረው ማስተማር ይገባል (ኤርምያስ
30: 7). ታላቁ መከራ የሚጀምረው ጊዜ ዳንኤል 11:40 ቦታ ይያዙ ሰዎች መረዳት አይችልም.
እና ብዙ ተጨማሪ አሉ. ታላቁ መከራ የሚጀምረው መቼ ሆኖም, ይህ ብቻ ነው መገንዘብ ሳይሆን ወደ ከላይ
ከተጠቀሱት ነጥቦች መካከል አንዱን ወይም ከዚያ በላይ ያለውን አለመግባባት
ይጠይቃል.ብቻ በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ቆይቷል በእነዚህ ጉዳዮች ሁሉ ላይ (2
ጢሞቴዎስ 2:15) 'የእውነትን ቃል በቅንነት ".

እነርሱም (ምንም እንኳ እነርሱ ማድረግ ይችላል የይገባኛል ጥያቄዎች) እውነተኛ አይደሉም ዳንኤል 11
ውስጥ ትንቢታዊ ቅደም ተከተል እና ዝርዝሮች አያውቁም ወይም ኢየሱስ በማቴዎስ ያሉ ቦታዎች ውስጥ
ምን እንዳስተማረ ጋር ከትምህርቱ ጋር እንዴት ጀምሮ አሳዛኝ እውነታ, አብዛኞቹ ቤተ ክርስቲያን
የእግዚአብሔር ቡድኖች ነው 15-20 እና ከዚህ በመጪው ታላቁ መከራ (ማቴዎስ 24 መጠበቅ መሄድ
አይችሉም: 21-22 በማቴዎስ 24 ውስጥ የኢየሱስን መመሪያ በ መሸሽ መቼ ምክንያቱም ይህን እና ሌሎች
ትንቢታዊ አለመግባባት 24.; እነዚህ ቡድኖች መገንዘብ አይችልም ).
በእኛ በኩል ይህን ድምፅ ከንቱ እና ጉረኛ ምናልባት በእኔ ሌሎች ቡድኖች ውስጥ አምላክ መሪዎች ለረጅም
ጊዜ ከፍተኛ ደረጃ ቤተ ክርስቲያን በተለይ ምን እኛ በእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያንውስጥ ላይ
ማስተማር በእነዚያ ነጥቦች በእያንዳንዱ ላይ እኔ (ቦብ) አልኋችሁ መሆኑን መግለጽ እንመልከት እነዚህን
ነጥቦች, እንኳ የራሳቸውን ቡድኖች ማስተማር ምን የተለየ መሆኑን ጨምሮ, ትክክል ነው. ይሁን እንጂ
'ድርጅታዊ »(እና እውነተኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም) ምክንያቶች, ያላቸውን ቡድኖች በይፋ እነሱን
ለማስተማር አይደለም.
ኢየሱስ (ማቴዎስ 24:21) "ታላቅ መከራ በዚህ ጊዜ ድረስ ከዓለም መጀመሪያ ጀምሮ እስከ ከቶ የማይሆን,
በዚያ ይሆናል, ምንም: እንግዲህም ከቶ ትሆናለች" በማለት አስጠንቅቋል. ኢየሱስም ከ ክርስቲያኖች ጥበቃ
(: 7-10 ራእይ 3) ቃል ገብቶላቸዋል. ሌሎች ክርስቲያኖች በዚያው የተስፋ ቃል አላገኙም.
አንድ ስምምነት ላይ አገልግሎት ላይ በጣም ብዙ የሆኑት እነዚያ (ሕዝቅኤል 34: 7-10) ከእነርሱ ጥቅስ
መሠረት በእውነት እንዳልሆነ ትንቢት ለማስተማር መገንዘብ ያስፈልግሃል ምዕራፍ 2 እና 3 ራእይ ውስጥ
እና 21 ሉቃስ ውስጥ ኢየሱስ የተናገረውን መሠረት, ብቻ በአንጻራዊ ሁኔታ ጥቂት ክርስቲያኖች መላው
ዓለም (: 14-17 ዝከ ራእይ 12) ላይ እንደሚመጣ በፈተና ሰዓት የተጠበቀ ይሆናል.በአገልግሎት ላይ
በእርግጥ ታማኝ ለመስማት አይደለም እነዚያም ደግሞ እጣ (: 11-16 ዝ.ከ. ኤፌሶን 4) እናጋራለን.
በእውነት የእግዚአብሔርን በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛ:
"ደግሞ ትንቢት ይልቅ እጅግ የጸና የትንቢት ቃል አለን; እናንተ ቀን እስኪጠባ ድረስ, እንደ ሰው
በጨለማ ስፍራ የሚበራን መብራት, ተጠንቀቁ, እና የንጋትም ኮከብ በልባችሁ እስኪወጣ ድረስ "(2
ጴጥሮስ 1:19, ኪጀት) መልካም ታደርጋላችሁ የተመደቡ ናቸው.
በተጨማሪም መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ጥበቃ አይሆንም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ማብቂያ ጊዜ
ቀሪዎች ክፍል መሆን አያስፈልገንም ብለው የሚያስቡ ገለልተኛ ያስጠነቅቃል ትኩረት የሚሰጠው መሆን
አለበት (ዝከ ሶፎንያስ 2: 1-3). አዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች በእርግጥ ቤተ ክርስቲያን አካል መሆን እንዳለበት
ግልጽ ነው (ኤፌሶን 4: 11-16; ሐዋ 1 ቆሮንቶስ 4:17; 10: 32-33) እኛም ፍጻሜ እየተቃረብን የወሊድ
መጠን (ዕብራውያን 10:24 -25; ሐዋ ሶፎንያስ 2: 1-3).
በሎዶቅያ ቡድኖች እና / ወይም ግለሰቦች ኢየሱስ ራእይ 3:19 ውስጥ እንዲህ በማለት አጥብቆ አሳሰባቸው
እንደ ንስሐ ባይገቡ, እነሱ ምናልባትም ታላቁ መከራ (ማቴዎስ 24:15 (ማቴዎስ 24:21) ይጀምራሉ ወይም
ይህ መጀመሪያ በፊት ለመሸሽ ያውቃሉ መቼ እንደሆነ ለማወቅ አይደለም -20).

ትንቢታዊ እይታዎች በርካታ ገጽታዎች መጽሐፍ ቅዱስን በላይ (እንደ ሆነ የቅርብ ጊዜ ወይም ከዚያ በላይ)
አለቦታው ወግ ላይ የተመሠረቱ ባለጥርስ ቡድኖች እነሱ "ትንቢት እርግጠኛ ቃል" አይደለም እንደሆነ
በጣም ዘግይቶ መማር ይሄዳሉ (2 ጴጥሮስ 1:19, ኪጀት) .
(14-16 ራእይ 3), ነገር ግን እሱ ደግሞ በዚህ ምክንያት መከራ ነበር: እነርሱ አላስብም ነበር ጊዜ አንስቶ
የሚያስፈልገው መሆኑን አስተምሯል; ኢየሱስ ብዙ ቦታዎች ላይ (17-19 ራእይ 3) መለወጥ
እንደሚያስፈልገው የሎዶቅያ ነገራቸው .
ሌሎች ባለጥርስ ቡድኖች በዚህ ቡክሌት ውስጥ አልሄደም መሆኑን ከመጽሐፍ ቅዱስ እንደሆነ ይበልጥ
ትንቢታዊ እና ሌሎች ልዩነቶች አሉ. እውነታ ሥራ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ በቀኝ አጽንዖት, በበቂ ከፍተኛ
ረገድ መጽሐፍ ቅዱስ መያዝ ፍቅር ማሳየት, በእርግጥ ኢየሱስ ያስተማረው ትምህርት ሁሉ እያስተማረ, እና
የእግዚአብሔር መንፈስ እጥፍ-ድርሻ ለማግኘት ቅቡዓን አንድ ችላ ያለ (ይስማማል ኤልሳዕ, 2 ነገሥት 2: 913) በ CCOG ከፍተኛ ሰብዓዊ መሪ ሆኖ ትንቢታዊ ማስጠንቀቂያ ችላ ብለው ወደ ባለጥርስ ቡድኖች
ያላቸውን አደጋ ላይ እንዲህ እያደረጉ ነበር.
አንዳንድ ቅናሽ ትንቢት አስፈላጊ ቢሆንም, ሀዋሪያው ጳውሎስ አስተምረዋል ልብ ይበሉ:
አሁንም ከእንቅልፉ መንቃት ከፍተኛ ጊዜ ነው, ጊዜ አውቆ: ይህን አድርጉ; አሁን መዳናችን እኛ
ለመጀመሪያ ጊዜ ይልቅ መዳናችን ዛሬ ነው. ሌሊቱ አደረ ነው 12: ቀን ቀርቦአል. እንግዲህ
የጨለማውን ሥራ እጥላለሁ ይሁን: የብርሃንን ጋሻ ጦር እንልበስ. 13 እኛን መዳራት እና ምኞት:
በክርክርና በቅናት ሳይሆን ፈንጠዝያ; በዘፈንና በስካር አይሁን: ቀን በማስመረር እንደ ሆነ: በትክክል
እንመላለስ. 14 ነገር ግን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት; ምኞቱንም እንዲፈጽም መወጣት, ለሥጋ
አታስቡ. (ሮሜ 13: 11-14)

ጳውሎስ ጽፏል ጊዜ ይልቅ አሁን መጨረሻ ብዙ ይበልጥ አይደሉምን? ጳውሎስ ደግሞ እውነተኛ
ክርስቲያኖች ኢየሱስ ተመልሶ ጊዜ በግምት አያውቅም ነበር ማን እንደ ሌሎች እንዲሆን አይደለም እንደሆነ
ያስተምሩ ነበር (1 ተሰሎንቄ 5: 4).
ሐዋርያው ጴጥሮስ እንዲህ በማለት ጽፏል:
ይህ ሁሉ እንዲህ የሚቀልጥ ይሆናል ጀምሮ እንግዲህ: በእሳት ላይ በመሆን ይጠብቅ እና ይህም
ሰማያት ይቀልጣሉ; ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ቀን መምጣት እየተጣደፉ በቅዱስ ኑሮ
እግዚአብሔርንም በመምሰል, 12 ሰዎች እንደ ምን መሆን ይገባችኋል እና ንጥረ ነገሮች ልባዊ ትኵሳት
ይቀልጣል? 13; ነገር ግን እኛ, በገባው ቃል መሠረት አዲስ ሰማይና ጽድቅ የሚኖርባትን ውስጥ አዲስ
ምድር ተመልከቱ. (2 ጴጥሮስ 3: 11-13)
በአግባቡ ትንቢታዊ ክስተቶች ትኩረት በመስጠት ብቻ አይደለም ኢየሱስ (ሉቃስ 21:36;) ዝግጁ መሆን
ይረዳናል: ነገር ግን ደግሞ ለውጥ በቂ ሕይወታቸውን መመርመር ክርስቲያኖች ለማግኘት አንድ ነጸብራቅ
እንቅስቃሴ እንዲሆን ታስቦ የተዘጋጀ ነው አለባቸው (ሮሜ 13 : 11-14; 2 ጴጥሮስ 3: 10-13). እናንተ
የዓለም ክስተቶች መመልከት መሆን የለበትም እንደ በአግባቡ የመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ብርሃን ገልጿል?

የተለያዩ በሎዶቅያ ቡድኖች በአግባቡ የመጨረሻ ጊዜ ትንቢት መረዳት አይደለም, እና በዚያ ጊዜ አለባቸው
(ዝ.ከ. ማቴዎስ 24: 15-21; ራእይ 12: 14-17) መሸሽ ሳይሆን አባላት አስተዋጽኦ ያደርጋል.
የሎዶቅያ ታላቁ መከራ በተመለከተ የተሳሳተ አመለካከት, ይህ ጥበቃ ተስፋ አይደለም, እና ፈቃድ (በሰርዴስ
ሰዎች ጋር በመሆን, እና ይመስላል ራእይ 2:22 በቀን በትያጥሮን አንዳንድ) ታላቁ መከራ ወደ ሞት ተገዢ
መሆን አለባቸው, እና ስደት (ዳንኤል 7: 25b; ራእይ 12:17).
በእርግጥም ቁልፍ መጨረሻ-ዘመን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንቢቶች መረዳት የማይችሉ ሰዎች አትታለሉ.
ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን የይገባኛል ጥያቄ ባለጥርስ ቡድኖች ውጤት
እንደ ሆነ ታምኑ ዘንድ ይመስላል ቢሆንም, ትንቢታዊ እውነታ እኛ ልዩ ነን ነው. እኛ በፊላደልፊያ ካባ (ራእይ
3: 7-13; 2 ነገሥት 2:13) ይወርሳሉ; እንዲሁም በእውነት እውነት ነው (1 ጢሞቴዎስ 3:15)
መቆም. በማቴዎስ 24:14 ላይ የሚገኘው ትንቢት ፍጻሜውን አቅጣጫ እየሰራ ሳለ: እኛ (4 መዝሙር 33
በቀን በእውነት ውስጥ መደረግ አለበት) ሥራ የመጨረሻ ምዕራፍ በመምራት ላይ ናቸው.

5. ማጠቃለያእውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ለይቶ ወደ ማስረጃዎች, ፍንጮች: እና ምልክቶች
እንደገና, እዚህ ላይ አንድ ዝርዝር እውነተኛ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር እውነተኛ ቤተ
ክርስቲያን መሆን አለበት ማሳየት ይህም 18 ማስረጃዎችን, ምልክቶችን, እና ፍንጮች ነው.
1. ከዚህ መጽሐፍ ቅዱስ (: 3-9 ዝ.ከ. ማቴዎስ 15) ወደ የሚቃወሙ ናቸው አስተምህሮዎች
አክሏል አይደለም ሰዎች ወግ በላይ የእግዚአብሔርን ቃል ያስቀምጠዋል እና.
2. መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስም "የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን" (ለምሳሌ, የሐዋርያት ሥራ 20:28)
ይጠቀማል.
3. (: 27-32 ለምሳሌ የሐዋርያት ሥራ 5) እንኳ ስደት ዛቻ ሥር, የመጀመሪያውን እምነት (ይሁዳ
3) አጥብቆ ይከራከራል.
4. በታሪክ ዘመናት ሁሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሠረተ መከታተያዎች (ዝ.ከ. 1 ኛ ዮሐንስ 2: 6).
5. ኒሳን (ማቴዎስ 26:18 5 ዘሌዋውያን 23) 14 ኛ ላይ የማለፍ ይጠብቃል.
6. ሐዋርያው ዮሐንስ ዝ.ከ. ጊዜ ጀምሮ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነበሩ መጽሐፍት የታወቀ ሆኗል 2
ጢሞቴዎስ 3: 16-17; ራእይ 1: 9-19; 22: 18-19).
7. የመለኮት ስለ እውነት የሚያስተምረው (ሮሜ 1:20; ቆላስይስ 2: 9).
8. ሲያስተምር እና አምላክ ፍቅራዊ ሕግ የሚጠብቅ (1 ዮሐ 2: 4).
9. በዚህ ዓለም ውስጥ (; ሉቃስ 3:14 ዮሐንስ 18:36) የሚያካሂደው ጦርነት ውስጥ ተሳትፎ
ይቃወማል.

10. ስደት ነበር, ነገር ግን አይደለም አሳዳጅ (ዮሐ 15: 20-21) አለው.
11. ክርስቲያኒቱን አለባበስ ወይም ሕንፃዎች (: 29-30 ዝከ ዘዳግም 12) አንፃር አረማዊነት ውጫዊ
መደለያዎች ተቀባይነት አይደለም አለው.
12. ሙሉ ወንጌል (;: 19-20 28; ማቴዎስ 24:14) ላይ እንዲሰብክ.
13. (; ሮሜ 11:15; ሉቃስ 12:32 ዝከ ራእይ 14: 1-9) አንድ "ታናሽ መንጋ" ነው.
14. በርካታ አመራር ከተሞች (ዕብራውያን 13:14) እና ራእይ 2 እና 3 ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት
አማካይነት አካላዊ አካባቢ ዱካዎች.
15. መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሰንበት ምልክት ያለው (ዘጸአት 31:13; ዕብራውያን 4: 9).
16. ቅዱስ ቀኖች በኩል ምስሉ እንደ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የእግዚአብሔር የድነት ዕቅድ ይረዳል
(1 ቆሮንቶስ 5: 7-8; 1:18 ያዕቆብ)
17. አረማዊ በዓላት (: 20-22 1 ቆሮንቶስ 10) ላይ ምሌከታ ላይ አስተማረ.
18. መጨረሻ ጊዜ የሚያስማማ ባቢሎን ጋር ለማስማማት አይደለም ይሆን (ራእይ 13: 4-10; 18:
4).
ብቻ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቡድን ሁሉ መመዘኛዎች ማሟላት ይችላሉ. እውነተኛ ክርስቲያን ቤተ
ክርስቲያን, እግዚአብሔር የሚያምን, ቅዱስ የሚያምን የእግዚአብሔርን ተፈጥሮ እና እቅድ ይረዳል, እና
የእግዚአብሔር ሥራ ነው. ይህ በእውነት በግሪኮ-ሮማን አብያተ ክርስቲያናት እና ማጥፋት-ችግኞች ሊባል
አይችልም.
አምላክ የትኛው ቤተ ክርስቲያን?
የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን, ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ሥልጣን ሥር የሰው ዘር የያዘ, ፍጹም
አይደለም. የአዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ችግሮች (በተጨማሪ ምዕራፍ 3 ተመልከት); እንዲሁም
የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን (ራእይ 2-3) ሁሉም ክርስትናም ነበሩ.
ቅዱሳት መጻሕፍት በእግዚአብሔር እና በፍጻሜው ዘመን ላይ ክርስቶስ የሚሉ አምላክ ቡድኖች
የማይመለስ-ክርስቲያን የተለያዩ ቤተ ክርስቲያን እንደሚኖሩ ግልጽ ነው.
ኢየሱስ እንደተናገረው, ወደ ፍጻሜው ዘመን ውስጥ የተለያዩ ባሕርያት ማንጸባረቅ በእግዚአብሔር አብያተ
ክርስቲያናት ይኖራሉ ማለት ነው(ራእይ 3: 1-6), እንዲሁም የተለያዩ የሎዶቅያ (ራእይ 3: 14-22) ኢየሱስ
ትችቶች እና ለመውቀስ (18-29 ራእይ 2) ናቸው ሰዎች አለው. በመሆኑም እነዚህ ምድቦች ውስጥ ቡድኖች
በእውነት በጣም ታማኝ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን አባል መሆን የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ተስማሚ መሆን
አይመስልም ነበር.
ፍጻሜ ዘመን, ኢየሱስ ያስረዳል እንዲሁም በሰው ላይ ለመፍረድ አይደለም መሆኑን ብቸኛው
የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን "አንድ ትንሽ ጥንካሬ," በፊልድልፍያም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን (: 7-

13 ራእይ 3) ጋር አንድ ነው. እነዚህ ስለዚህ እነርሱ ስሜት ሊጎዳ ለእነርሱ አክሊል ወጪ አይፈቅድም ሌሎች
ሰዎች (ራእይ 3:11) በ የማይሰናከለው ሁሉ ሰዎች ናቸው, ግን ይልቁንስ እነሱ የአምላክን ሥራ ድጋፍ
ይሰጣል.
በመሆኑም የሚፈልጉ ሁሉ አምላክ ቡድን ቤተ ክርስቲያን ጋር መሆን እፈልግ ነበር በፊልድልፍያም ወዳለው
ወደ ቤተ በጣም ታማኝ ቀሪዎች አካል መሆን;
1. ምስክር አድርጎ ከፍተኛ ቅድሚያ (;: 19-20 28 ማቴዎስ 24:14) የመንግሥትንም ወንጌል
እየሰበከ የሚያሰኘው.
2. በተለይ በአፍሪካና በእስያ ያሉ ቦታዎች መበለቶች እና ወላጅ አልባ (ያዕቆብ 1:27) ጨምሮ ድሃ
ወንድሞች (ገላትያ 2:10), ይደግፋል.
3. እውነት ማቴዎስ 18: 15-17 ጨምሮ, መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተዳደር (1 ቆሮንቶስ 12:28)
የሚፈጽም.
4. አዋጅ, ኢየሱስ 19-20; ራእይ 3:; 13:35; ሉቃስ 4:18; 14:13; ማቴዎስ 24:14 28: 16-20
ተናግሯል መሠረተ ትምህርት, ትንቢታዊ, እና አፍቃሪ ፍሬዎች (ዮሐንስ 7 አለው : 7-13).
5. እነርሱ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ናቸው ብላችሁ ሰዎች ወዲያውኑ ይወድቃሉ እንጂ ወደ
ያስጠነቅቃል (1 ጢሞቴዎስ 4: 1).
6. በመጨረሻው ዘመን (17-18 የሐዋርያት ሥራ 2) ውስጥ, ሕልም መቀበል ጨምሮ, መንፈሳዊ
ስጦታዎች, አለው.
7. የዮሐንስ ራእይ 2 እና 3 አብያተ ክርስቲያናት ታሪካዊ እና ወቅታዊ ሚና ይረዳል.
8. ስለሚያምንበት ነገር እና (ለምሳሌ ዳንኤል 11: 29-45; ማቴዎስ 24) በሚገባ በቂ መጽሐፍ
ቅዱሳዊ ትንቢት ይረዳል:;: ታላቁ መከራ በፊት (14-16 ራእይ 3:10, 12; 15-20 ማቴ 24)
ለመሸሽ ጊዜ ማወቅ (ማቴዎስ 24:21).
ምርጥ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን (ራእይ 3: 7-13) ላይ በፊላደልፊያ ክፍል ቅሬታ የሚወክል አንድ
ቡድን በ 21 ኛው መቶ ዘመን የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ነው.
የአምላክ በመቀጠል ቤተክርስቲያን እኛ በይፋ ሁሉ በላይ የሚሠራ የሚያውቁ መሆናቸውን ብቻ የተደራጁ
ቤተ ክርስቲያን ነው. የ አሳማኝ ምክንያት ለእኛ አካል እኛ ፍጹም ነው ማለት አይደለም ለመሆን መፈለግ,
ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እና የጥንቶቹ የኢየሱስ ተከታዮች እምነቶች እና ልማዶች ጋር መሠረት ያስተምራሉ
ነው.
አብዛኞቹ አብያተ ክርስቲያናት አንዳንዶች እውነት አለን, ነገር ግን ሌላ ማንም (1 ጢሞቴዎስ 3:15)
"የእውነት ዓምድና መሠረት መሬት" ይመስላል. ሰይጣን, በዚህ ዕድሜ (2 ቆሮንቶስ 4: 4) አምላክ ሳይሆን
ዲያብሎስ እንደ ይመስላል, ነገር ግን ብዙ ሰዎች (2 ቆሮንቶስ 11: 13-14) ብርሃን መልአክ. መላው ዓለም

(4-5 ማቴዎስ 24) በማታለል, ያንን ያለመገንዘብ: ገና እና - ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደ ሆነ እየሰበከ:
በስሙ እንደሚመጣ ብዙ አለ.
ስለዚህ: አንተ ማስረጃዎችን, ፍንጭ, እና ምልክቶች አውቃለሁ አሁን አንተ ከጥንት ማን እንደ ለመሆን
እሄዳለሁ ናቸው "ሁሉም በጎ ፈቃድ ጋር ቃል እንደ ተቀበሉ: እንዲሁም ይህ ነገር እንዲሁ እንደሆነ ለማወቅ
ዕለት ዕለት መጻሕፍትን ፈልገዋል. ስለዚህ ከእነሱ መካከል ብዙዎቹ (11-12 የሐዋርያት ሥራ 17) "አመነ?
መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ልብ በል:
... በየዋህነት: ነፍሳችሁን ማዳን የሚችለውን በውስጣችሁም የተተከለውን ነው የተተከለውን ቃል
በየዋህነት ተቀበሉ.
. ይሁን እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ, ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ እንጂ ሰሚዎች ብቻ መሆን ማንም
ቃሉን የሚሰማ የማያደርገውም ቢኖር 23: እርሱ በመስተዋት ውስጥ የተፈጥሮ ፊቱን በመመልከት
አንድ ሰው ይመስላል; 24 ራሱን የሚጠብቅ ስለ ይሄዳል ወዲያውኑ: ወዲያውም 25. እርሱ ምን
ዓይነት ሰው ይረሳል ነገር ግን በነጻነት ፍጹሙን ሕግ ይመስላል, እናም በእርሷም ውስጥ ይቀጥላል,
እና የሚረሳ አይደለም ነገር ግን በሥራ ላይ የሚያውል, ይህ ሰው ምን የተባረከ ይሆናል ማን
. (ያዕቆብ 1: 21-25)
አንተ ራስህን አታላዮች: ብቻ ነው ሰሚ ማድረግ የእግዚአብሔርን በመቀጠል ቤተ
ክርስቲያን ለመደገፍ ወይም መሆን አለበት ይገነዘባሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ አኳያ ምን ይሆን?
ሁላችንም ኢየሱስ (ማቴ 28: 19-20) አዘዘ አንድ (ማቴዎስ 24:14) ምስክር እንዲሁም ትምህርት
እንዲያስተምራችሁ እንደ ዓለም ወደ መንግሥት ወንጌል እሰብክ ዘንድ መቀጠል እንደ
እግዚአብሔርበመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ለመደገፍ እወዳለሁ አይደለም?
ወደ እውነተኛው የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን በእርግጥ አካል ለመሆን ዝግጁ ነህ?

የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን የሚቀጥል
የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ዩናይትድ ስቴትስ ቢሮ ውስጥ ይገኛል: 1036 ደብሊው ታላቁ ጎዳና, ቢች,
ካሊፎርኒያ, 93433 የአሜሪካ.

እኛ በዓለም ዙሪያ ሁሉ: ሁሉ ይሰበካል አህጉራት ውስጥ ደጋፊዎች (አንታርክቲካ በስተቀር በሁሉም አህጉራት,) አላቸው.

አምላክ የድር ጣቢያ መረጃ በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን

CCOG.ORG.የእግዚአብሔር በመቀጠል ቤተ ክርስቲያን ዋነኛ ድር
CCOG.ASIA በርካታ እስያ ቋንቋዎች ጋር, ድር የእስያ-ተኮር.
CCOG.IN አንዳንድ የህንድ ቋንቋ ጋር, ድር ሕንድ-ተኮር.
CCOG.EU በርካታ የአውሮፓ ቋንቋዎች ጋር, ድር የአውሮፓ-ተኮር.
CCOG.NZ የድር ጣቢያ ኒው ዚላንድ ወደ ዒላማ.
CCOGCANADA.CA የድር ጣቢያ ካናዳ ወደ ዒላማ.
CDLIDD.ES ይህ ሙሉ በሙሉ ስፓንኛ ቋንቋ ድር ጣቢያ ነው.
PNIND.PH አንዳንድ ታጋሎግ ጋር, ድር ፊሊፒንስ-ተኮር.

ሬዲዮ እና የ ቪዲዮ ሰርጦች

BIBLENEWSPROPHECY.NET መጽሐፍ ቅዱስ ዜና ትንቢት የመስመር ላይ ሬዲዮ.
Bible News Prophecy ሰርጥ. የ ስብከት ማስታወሻዎች.

CCOGAfrica ሰርጥ. አፍሪካ ከ ቪዲዮ መልዕክቶች.
CDLIDDsermones ሰርጥ. ስፓኒሽ ውስጥ የ ስብከት.
ContinuingCOG ሰርጥ. የ ቪዲዮ ስብከቶች.

ዜና እና ታሪክ ድር ጣቢያዎች

CHURCHHISTORYBOOK.COM ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ድር ጣቢያ.
COGWRITER.COM ዜና, ታሪክ እና ትንቢት ድር ጣቢያ.

የሮማ ካቶሊኮች, በምሥራቅ ኦርቶዶክስ, ፕሮቴስታንቶች, ሞርሞን, የይሖዋ ምሥክሮች, አምላክ
ክርስቲያኖች ቤተ ክርስቲያን, እና እነሱ ናቸው ብለው የሚያምኑ ሌሎች ሰዎች, ወይም ቢያንስ ክፍል,
እውነተኛው የክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን አሉ.
ክርስትና አንዳንድ ግንኙነት የሚናገሩ ቡድኖች እና ኅብረት በሺህ የሚቆጠሩ አሉ. በ 21 ኛው መቶ ዘመን,
በጣም ታማኝ የትኛው ቡድን ነው?
የቤተ ክርስቲያን ታሪክ እና የቤተ ክርስቲያን ፍሬ ስለ አንዳንድ እውነታዎች ጋር መጽሐፍ ቅዱስ (ማቴዎስ 7:
16-20) ይህ መልስ ለመርዳት ማስረጃዎችን, ፍንጭ, እና ምልክቶችን የያዘ ነው. ይህ መጽሐፍ በዚህ ጉዳይ
ጠቃሚ መረጃ ለመስጠት የታሪክ እውነታዎች ጋር ጥቅሶች ያገናኛል.
በራእይ መጽሐፍ ሁለተኛ እና ሦስተኛ ምዕራፍ ሰባት አብያተ ክርስቲያናት በኢየሱስ ክርስቶስ የመጡ
መልዕክቶችን ይዟል. ብዙዎች እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት (ኢየሱስ ክርስቶስ መመለስ ድረስ የሐዋርያት
ሥራ 2 በጴንጤቆስጤ ቀን ጀምሮ) በመላው በቤተ ክርስቲያን ዘመን ሁሉ ቤተ ክርስቲያን የሚወክሉ
ያምናሉ.

ጥንታዊ በፊላደልፊያ ቅሬት

በ 21 ኛው መቶ ዘመን, ኢየሱስ የተናገረውን መሠረት በጣም ታማኝ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን (: 713 ራእይ 3) ላይ በፊላደልፊያ ክፍል ቅሬታ ነበር.

ማን እውነተኛ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን በፊላደልፊያ ክፍል በጣም ታማኝ ቀሪዎች ይወክላል?

አንተ የእውነት አምላክ-መሪነት ፍቅር ያላቸው እና በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያምኑ ከሆነ, ማወቅ
ትችላለህ: በጥንት ዘመን እንደ ለመሆን ፈቃደኛ ከሆነ (10-12 የሐዋርያት ሥራ 17). ( ራእይ 3 22-25: 713; ያዕቆብ 1) አንድ የሚረሳ ያልሆነው: ሳይሆን ቃሉን የሚሰማ ብቻ ለመሆን ፈቃደኛ ከሆኑ, ምናልባትም
በፊላደልፊያ ታማኝ አንድ የተባረከ ክፍል ሊሆኑ ይችላሉ.

