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tungkol sa tunay na Kristiyano simbahan? 
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1. Alin Simbahan Gusto Magpatuloy? 

 
Libo-libong mga Simbahan at Bilyong Tao 
 

May mga libu-libo ng mga grupo sa mga pangunahing doktrina pagkakaiba na-
claim na maging bahagi ng iglesia ni Cristo. Marami sa kanila ay sineseryoso 
pakikipag-usap tungkol ekumeniko pagkakaisa. Dalawang bilyong tao ay 
pinaniniwalaan na bahagi ng mga simbahan. Ay isang napakalaking simbahan ang 
tunay na Kristiyano simbahan? 

One katunayan, lubhang kataka-taka, ngunit totoo, ay na bagaman ang karamihan 
sa mga tao tila sa ipinapalagay na ang lahat inaangkin Kristiyano simbahan 
makakuha ng kanilang mga paniniwala at doktrina mula sa Biblia, ang 
katotohanan ay na ang halos lahat ng mga iglesia na nag-aangking Kristiyano ay 
madalas na umaasa sa mga di-Bibliya at paganong tradisyon para sa kanilang mga 
paniniwala! 

Halos wala ay magturo ang buong katotohanan mula sa Bibliya bilang na madalas 
napupunta laban sa kanilang umaaliw tradisyon, kultura, at / o lipunan.  

Maaari mo ba talagang makilala ang tunay na Kristiyano simbahan? 

Mayroon bang madaling proofs upang matulungan kang maiwasan ang mga 
maling mga simbahan? Kung ikaw ay handa upang buksan ang iyong isip at puso 
upang matuklasan ang mga proofs, mga tanda, at mga pahiwatig, ang sagot ay 
nagsiwalat at ikaw ay maunawaan BAKIT ito ay kritikal na malaman kung saan ang 
tunay na Kristiyano simbahan ay ngayon at kung bakit dapat nating taglayin ang 
kasigasigan upang kumilos sa puntong ito sa plano ng Diyos. 

Tuklasin kung ano ang itinuturo ng Biblia at malaman para sa iyong 
sarili. Maligayang pagdating sa iyong paglalakbay sa tunay na Simbahan ng Diyos.  

 

Nagturo si Jesus Na Kanyang Simbahan Gusto Magpatuloy 

 

Itinuro ni Jesus na ang Kanyang iglesia ay magpapatuloy hanggang sa katapusan 
ng panahong ito: 



... Ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi 
magsisipanaig laban sa kaniya. (Mateo 16:18, New King James Version sa buong 
maliban kung nabanggit) 

... Ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng daigdig ng mga 
patay ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. (Mateo 16:18, New American 
Bible, na ilabas sa pamamagitan ng US Conference ng mga Katoliko obispo)  

"Ang lahat ng awtoridad ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Kayo at 
gumawa ng mga alagad ng lahat ng mga bansa, na sila'y inyong 
bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na 
Espiritu, 20 Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng mga bagay na aking 
itinuro sa inyo; at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa 
katapusan ng sanglibutan ". (Mateo 28: 18- 20) 

Wala alinman sa kamatayan (Hades / daigdig ng mga patay) o oras (ang katapusan 
ng panahong ito) ay mangingibabaw laban sa tunay na Kristiyano simbahan.  Mga 
turo ni Jesus patunayan na doon ay dapat na isang grupo (o maramihang mga 
grupo) na bumubuo sa tunay na iglesya sa buong buong panahon ng 
simbahan. Simbahan na ito ay magturo sa lahat ng iniutos ni Jesus (Mateo 28: 19-
20) sa mga kanino ay tumawag sa Ama (Juan 6:44) sa buong buong mundo.  

Tinuruan din ni Jesus ang tungkol sa kasaysayan ng mga tunay na Kristiyano 
simbahan, in advance. Ginawa niya ito sa mga mensahe Ibinigay niya sa mga 
iglesia sa loob ng 2 nd at 3 rd kabanata ng Aklat ng Pahayag. 
Kung ang Bibliya, relihiyon writings, at sekular na kasaysayan ay maaaring ipakita 
kung ano ang mga unang bahagi ng apostoliko at tapat post-apostolic simbahan 
naniwala, ang tanging tunay na kandidato para sa na tunay na iglesya, sa buong 
panahon ng simbahan, ay magiging mga taong nag-iingat ang mga parehong mga 
turo at gawain (cf . Jude 3). 
Dahil ang panahon ng simbahan ay hindi natapos, bilang si Jesus ay hindi pa 
nagbalik, ang tunay na iglesya ay dapat na umiiral. Ngunit kung saan? 

Sa kabila ng katotohanan na nagkaroon ng maraming mga taong ganap na 
tumalikod, may mga tunay lamang ng dalawang mga posibilidad para sa tunay na 
iglesya ni Kristo sa ika-21 siglo: ito ay alinman sa isang mataas na Greco-Roman 
naiimpluwensyahan grupo ng isa o higit pang mga simbahan, o ito ay isang 
simbahan o grupo ng mga simbahan mula sa ilang mga iba pang, mas tunay na 
apostoliko at bibliya, pinagmulan (cf. Revelation 2, 3, at 17). 

Para sa mga ng sa amin kung sino naniniwala sa Bibliya, walang iba pang mga 
pagpipilian. Ang tanging tunay na (mga) kandidato para sa tunay na iglesya ay 
magiging isa o higit pang mga pangkat na may pa rin ang parehong mga turo at 



gawain sa araw na ito bilang ang unang bahagi ng iglesia apostoliko talagang 
ginawa. 
 
Itinuturo ng Bibliya na Patunayan Lahat ng mga Bagay 

 
Maraming hindi maingat na isaalang-alang kung ano ang simbahan sila 
dumalo. Marami ang naniniwala sa pahayag ng mga ekumeniko at interfaith 
crowds na ang lahat ng faiths humantong sa parehong lugar.  Ngunit, itinuro ni 
Jesus na malawak na diskarte (ang "madaling paraan") ay ang paraan upang 
pagkawasak at lamang ng ilang mga naghahanap ay mahanap ang tuwid at 
makitid na landas sa edad na ito (Mateo 7: 13-14, KJV). 
Dapat mong mag-abala upang patunayan kung o hindi ang iyong iglesia ay isang 
tunay na Kristiyano ang isa? 

Karamihan sa mga tao tanggapin ang anumang ang nangingibabaw na relihiyon sa 
kanilang mga pamilya o mga lokal na kultura ay tumatanggap. Ang ilan, 
gayunman, ay gumawa ng mga pagbabago sa buhay nila. Ang ilang mga 
pagbabago ay batay sa damdamin, ang ilang para sa kaginhawahan, at ang iba'y sa 
doktrina. Ang ilang mga pumili ng isang simbahan kung saan sila pakiramdam ang 
pinaka-komportable. Ang iba pumili ng isa batay sa kanyang proximity, kabataan 
at / o iba pang mga programang panlipunan, o dahil sa anumang paraan maaari 
itong isulong ang isang karera. 
Ano ang dapat mong gawin? 

Isinulat ni Apostol Pablo (ayon sa Protestante at Katoliko tinanggap pagsasalin ng 
Bagong Tipan): 

Subukin ninyo ang lahat ng bagay; ingatan ninyo ang mabuti. (1 Tesalonica 
5:21, KJV) 

Kundi inyong subukin ang lahat ng bagay; ingatan ninyo ang mabuti. (1 
Tesalonica 5:21, Douay-Rheims Bible-DRB) 

At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa 
pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo 
kung alin ang mabuti at kaayaaya at sakdal na kalooban ng Diyos. (Roma 12: 
2, NKJV) 

At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: ngunit kayo magbago sa 
kabaguhan ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang 
mabuti, at ang katanggap-tanggap, at ang lubos na kalooban ng Dios. (Roma 
12: 2, DRB) 



Nakarating na di-napatutunayang kung saan ang mga tunay na Kristiyano 
simbahan ay ngayon? Kung sa tingin mo na maaaring mayroon ka, ikaw ay may 
tunay na ginamit ang mga pamantayan na ginagamit ng Bibliya?  

 
Kapag ba ang Iglesia Start? 

 
Upang makakuha ng isang mas mahusay na ideya ng kung saan ang simbahan ay 
ngayon, ay ito ay isang magandang ideya upang makita kung saan ito ay 
nagsimula. Sa Mateo 16:18, sinabi ni Jesus itatayo Niya ang Kanyang iglesia "sa 
batong ito" (ibig sabihin ang Kanyang Sarili, Gawa 4: 10-11; 1 Corinto 10: 4) at nais 
ipadala ang Banal na Espiritu (Juan 16: 7; cf. John 14:26). Kailan mo simulan ito? 

Ito ay nagsimula limampu't araw pagkatapos Siya ay nabuhay muli.  

Ang Kristiyano simbahan ay nagsimula sa Araw ng Pentecostes c. 31 AD, kung saan 
ay kapag ang Banal na Espiritu ay ipinadala. Pansinin ang mga sumusunod na mula 
sa ikalawang kabanata ng Aklat ng Mga Gawa tungkol sa kung paano ang 
Simbahan ng Panginoon makapagsimula: 

Kapag ang araw ng Pentecostes ay ganap na dumating, silang lahat ay 
nangagkakatipon sa isang lugar ... 4 At silang lahat ay nangapuspos ng 
Espiritu Santo, at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa 
ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. (Gawa 2: 1,4) 

Datapuwa't pagtindig ni Pedro na kasama ang labingisa, ay itinaas ang 
kanyang tinig at sinabi sa kanila, 

"Mga lalaki ng Judea at ang lahat na tumatahan sa Jerusalem, alamin ninyo 
ito sa iyo, at pag-iintindi sa aking mga salita ... 22" Mga lalaki ng Israel, 
pakinggan ninyo ang mga salitang ito: Si Jesus na taga Nazaret, a Man 
attested sa pamamagitan ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng mga himala, 
mga kababalaghan , at mga tanda na ginawa ng Dios sa pamamagitan Niya 
sa gitna mo, tulad ng sa iyo rin ng nalalaman ninyo - 23 Siya, na ibinigay sa 
takdang layunin at paunang kaalaman ng Dios, kayo sa pamamagitan 
lawless kamay, ipinako sa krus, at papatayin; 24 na sinasaway ng Dios 
ibinabangon, pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan: sapagka't hindi maaari 
na Siya ay dapat na gaganapin sa pamamagitan ng ito ... 
"Samakatuwid nga ng buong angkan ni Israel alam assuredly na ang Diyos 
ay ginawa ito si Jesus na inyong ipinako sa krus, na Panginoon at Cristo."  

At nang kanilang marinig ito, ay nangasugatan sila sa puso, at sinabi kay 
Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" 

Nang magkagayo'y sinabi sa kanila ni Pedro, 



"Magsisi kayo, at humingi ang bawa't isa sa inyo na 
magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng 
mga kasalanan;. At tatanggapin ninyo ang kaloob na Banal na 
Espiritu 39 Sapagkat ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak, at 
sa lahat ng nangasa malayo, kung ilan ang Panginoon ay tumawag sa 
aming Diyos. " 

At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa 
kanila, na sinasabi, 41 Yaon ngang nagsitanggap ng kaniyang salita ay 
nangabautismuhan "Maging save sa likong lahing ito."; at sa araw na 
iyon ang may tatlong libong kaluluwa ang naparagdag sa kanila. 42 At 
sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa 
pagsasamasama, sa pagpuputolputol ng tinapay at sa mga 
pananalangin ... 47 Nanangagpupuri sa Dios at nangagtatamo ng 
paglingap ng buong bayan. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon 
araw-araw yaong nangaliligtas.(Gawa 2:14, 22-24, 36-42, 47) 

Diyos ay pagdaragdag sa araw-araw. Pansinin ang mga nasa parang na magsisi at 
magpabautismo. Kaya, lamang sa mga taong maaaring gawin ang parehong ito ay 
idinagdag sa ang tunay na Kristiyano simbahan. Abiso na ang mga tapat na 
nagpatuloy sa turo ng mga apostol. Ang mga palatandaan ay maaaring 
makatulong sa iyo na maunawaan ang mga pagkakaiba sa pagitan ng tunay na 
iglesya at ang mga na lamang i-claim na maging iglesia ni Cristo. 
 
Ano ang Iglesia? 

 
Ang salitang Bagong Tipan na isinalin bilang "iglesia" ay mula sa salitang Griyego 
transliterated bilang "ekklesia," ibig sabihin din Itinuturo ng Biblia na ang iglesya 
ay kumakatawan sa katawan ni Cristo "ang isang tinatawag na out assembly.":  

At Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay 
sa mga patay, na sa lahat ng bagay Siya ay maaaring magkaroon ng 
kadakilaan. (Colosas 1:18) 

... Kristo, para sa kapakanan ng kaniyang katawan, na siyang iglesia (Colosas 
1:24) 

Kaya, sa aming pakikipagsapalaran para sa tunay na iglesya, kami ay naghahanap 
para sa isang katawan ng mga tapat na mananampalataya na nagsipanatili sa 
pananampalataya at mga turo ni Jesus at ang Kanyang orihinal na apostol. Ang 
simbahan ay isang "espirituwal na bahay" (1 Pedro 2: 5), at ito ay hindi limitado sa 
isang pisikal na organisasyon o korporasyon sa buong kasaysayan.  



 
Ano ang isang tunay na Kristiyano? 

 
Ang isang tunay na Kristiyano ay isa na tinanggap ang tungkulin kay Jesus, maayos 
nagsisi, nabinyagan, at aktwal na natanggap ng Diyos Banal na Espiritu (Mga Gawa 
2:38). Of course, maraming mga taong hindi tunay na mga Kristiyano claim na.  

Pansinin din na isinulat ni Apostol Pablo na ang isang Kristiyano ay may Espiritu ng 
Dios, na tumatahan sa loob ng mga ito at na sila ay humantong sa isang iba't ibang 
uri ng buhay kaysa sa mga taong hindi nakakarinig: 

Ngunit ikaw ay wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung sa katunayan ang 
Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo. Ngayon kung ang sinuman ay walang 
Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa Kanya. 10 At kung si Cristo ay nasa sa inyo, 
ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang Espiritu ay buhay dahil 
sa katuwiran. 11 Nguni't kung ang Espiritu ng Kanya na itataas Jesus mula sa 
patay nanahan sa inyo, na itinaas ni Kristo mula sa mga patay ay 
magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang mamamatay, sa 
pamamagitan ng Kanyang Espiritu na tumitira sa inyo.  

Samakatuwid, mga kapatid, mga may utang tayo - hindi sa laman, upang 
mabuhay ayon sa laman 13 Sapagka't kung nakatira ka ayon sa laman, ay 
mangamamatay kayo;. datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay 
pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay 
kayo. 14Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, 
sila ang mga anak ng Diyos. (Roma 8: 9-14) 

Ang mga hindi tunay magkaroon ng espiritu ng Dios ay wala sa Kanya.  

Kristiyano ay pag-ibig at ng pag-ibig, pero hindi nadungisan ng mundo: 

Purong at walang dungis na relihiyon sa harapan ng Diyos at Ama ay ito: 
upang bisitahin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kabagabagan, 
at ingatan ang sarili walang bahid-dungis mula sa sanlibutan. (Santiago 
1:27) 

Isinulat ni Apostol Pedro: 

Ikaw nga, mga minamahal, yamang alam mo na ito sa simula pa, mag-ingat 
baka kung mangaligaw kayo mangahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan, 
palibhasa'y inakay ako sa pamamagitan ng kamalian ng masasama; 18 ngunit 
lumago sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si 
Jesucristo. Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailan 
man. Amen. (2 Pedro 3: 17-18) 



Ang pagpapalit ng buhay ng isang tao sa pamamagitan ng espirituwal na paglago 
ay isang mahalagang bahagi ng pagiging isang tunay na Kristiyano.Gayundin, mga 
tunay na Kristiyano mapagtanto na ang tunay na pananampalataya ay "sinalita 
laban sa lahat ng dako" (Gawa 28:22), mga lider nito ay saklaw pa paratang mula 
sa iba pang relihiyon 'awtoridad' dahil sa kanilang mga aral at edukasyon (Gawa 4: 
1-21; 6: 9-14), at na ang tunay na mga Kristiyano ang kanilang mga sarili ay 
sasailalim sa pag-uusig (Juan 15:20). 
Ang huli Iglesia ng Dios evangelist Dibar Apartian nagsulat:  

 
Ito Dadalhin tapang Paano Magiging Isang Tunay na Kristiyanong!  

Ang mga propeta ng lumang, mga taong taga tapang. Nang sabihin ng Diyos 
kay Josue upang simulan ang labanan upang pumasok sa lupang pangako, 
inutusan niya, "Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti" (Josue 
1: 6.). . 
Ang mga apostol ay din lalaking may tapang, lalo na pagkatapos na kanilang 
natanggap Banal na Espiritu ng Diyos. Ito ay hindi madali para sa kanila 
upang ipangaral ang Ebanghelyo sa gitna ng tuloy-tuloy na pagbabanta at 
persecutions. Sila ay nagkaroon na pumili sa pagitan ng pagsunod sa Diyos 
at pagsunod sa tao - sa pagitan ng pagpasok ng malaking gate at ang mga 
nasasarang isa. Sila ay sinabi ng mga awtoridad, "Kami mahigpit sa inyo na 
huwag kayong mangagturo sa pangalang ito, gayon pa man dito pinuno 
ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at balak mong dalhin dugo ng taong ito 
sa atin" (Gawa 5:28, RSV). Ang sagot si Pedro at ang mga apostol ibinigay ay 
isa ng pananampalataya at lakas ng loob: "Dapat muna kaming magsitalima 
sa Dios bago sa mga tao" (talata 29). 

Huwag mo mapagtanto na sa ibang araw na maaaring mayroon ka upang 
bigyan ang parehong sagot sa mga umuusig sa inyo? 

Hebreo 11 ay karaniwang kilala bilang ang pananampalataya kabanata. At 
makipag-usap tungkol sa pananampalataya ginagawa nito. Ang lahat ng 
mga tao na nabanggit sa ganyang bagay ay nanirahan sa pamamagitan ng 
pananampalataya, ngunit na kinakailangan magkano 
tapang. (GoodNews, Enero, 1981) 

Ang tunay na Kristiyano simbahan ay umiiral dahil Pentecostes sa Gawa 2, tulad 
ng sinabi ni Jesus ay (Mateo 16:18; Apocalipsis 2 & 3).  

Ngunit, lamang sa paghahanap ng mga tunay na Kristiyano simbahan ay hindi 
sapat. Isa din ay kailangang personal na maging isang tunay na Kristiyano: 



Datapuwa't maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, 
na inyong dinadaya ang inyong sarili. (Santiago 1:22) 

Datapuwa't hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang 
katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa 
inyo. (Mateo 6:33) 

Mga tunay na Kristiyano ay may espiritu ng Diyos, pagsasagawa ng pag-ibig, ay 
malakas ang loob, at mahaba para sa kaharian ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano 
simbahan ay patuloy na nagtuturo na at ang iba pang mga aspeto ng orihinal na 
pananampalataya (Jude 3). 

 
2. Mga Palatandaan Ang pagkilala sa Tunay na Iglesia 

 
Ngayon na nakita natin na ang tunay na iglesya ay dapat magpatuloy, at 
panatilihin ang orihinal na pananampalataya, kami ay ngayon ay tumingin sa ilang 
mga tiyak na mga palatandaan, mga pahiwatig, at mga doktrina na makatulong na 
makilala ang tunay na iglesya. 
 
Pinabanal Sa pamamagitan ng Katotohanan-Ang Salita ng Diyos 

 
Sinabi ni Jesus ang tanda yaon ay inihiwalay mga tunay na Kristiyano ay na sila ay 
pabanalin sa pamamagitan ng katotohanan: 

Ang mga ito ay hindi taga-sanlibutan, tulad ko na hindi taga 
sanglibutan. 17 Pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng iyong 
katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. 18 Kung paanong sinugo mo 
Ako sa mundo, din ay nagpadala ko sila sa mundo. 19 At dahil sa kanila'y 
pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa 
katotohanan. (Juan 17: 16-19) 

Ang tunay na susi upang makilala ang mga tunay na Kristiyano simbahan mula sa 
marami sa counterfeits ay kung paano nakatuon ang iglesia ay tunay na sa salita 
ng Diyos. Karamihan sa mga na magpahayag ng paniniwala sa Kristo ay bahagi ng 
simbahan na makakuha ng ilan o karamihan sa kanilang mga doktrina mula sa 
paganong at iba pang mga pinagkukunan na ay salungat sa salita ng 
Diyos. Human-devised relihiyon sa pamamagitan ng maling pagpapakumbaba ay 
hindi ng tunay na espirituwal na halaga (Colosas 2:23).  

Habang ang ilang mga ginusto na tiwala sa kanilang mga damdamin upang 
pagpasiyahan ang angkop na simbahan, ang salita ng Diyos ay nagtatakda ng isang 
iba't ibang mga standard-Diyos: 



Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa 
iyong sariling kaunawaan;. 6 Sa lahat ng inyong paraan Kinikilala Kanya, At 
Kaniyang ituturo ang iyong mga landas 7 Huwag kang magpakapantas sa 
iyong sariling mga mata; Matakot ka sa Panginoon at humiwalay sa 
kasamaan. (Kawikaan 3: 5-7) 

Siya na ay ng isang palalong puso ay humihila ng pagtatalo: nguni't siyang 
tumitiwala sa Panginoon ay guminhawa. 26 Siyang tumitiwala sa kaniyang 
sariling puso ay mangmang, Subalit ang sinumang nagtuturo wisely ay 
maihahatid. (Kawikaan 28: 25-26) 

Ito ay ang katotohanan mula sa salita ng Diyos na maaaring gumawa ng mga tao 
sa espirituwal kumpleto (2 Timoteo 3: 16-17). 
Pansinin din ang mga sumusunod: 

Sapagka't ang salita ng Panginoon ay matuwid, At ang lahat Ang kanyang 
trabaho ay ginawa sa pagtatapat. (Mga Awit 33: 4) 

"Sapagkat ako, ang Panginoon, ay umiibig ng kahatulan ... aking tutuwirin 
ang kanilang kagantihan sa katotohanan, At maghahandog sa kanila na 
pinakatipang walang hanggan. (Isaias 61: 8) 

Gawain ng Diyos ay tapos na sa katotohanan, at ang simbahan na humahantong 
na trabaho sa ilalim ni Kristo ay dapat na ginagawa ito sa katotohanan.  

Mga ministro ng Diyos ay commended sa pamamagitan ng "ang salita ng 
katotohanan" (cf. 2 Corinto 6: 4-7), hindi para sa mga humahawak sa tradisyon ng 
mga tao na sumasalungat sa banal na kasulatan (cf. Marcos 7: 6-8; Mateo 15: 3-9 
). Ang talagang tapat na Kristiyano simbahan inilalagay ang salita ng Dios kay sa 
mga tradisyon sa pagtuturo. 
Tulad ng ginawa ni Pedro at ng iba pang mga Apostol, ang mga lider ng tapat na 
Kristiyano simbahan ay dapat maging handa upang ipangaral ang katotohanan 
kahit na ito ay hindi popular sa pamahalaan o mga awtoridad sa relihiyon (Gawa 
5: 27-32). 
 
Ano ang Pangalan ng Iglesia sa Biblia? 

 
A clue sa tunay na mga Kristiyano iglesia ay ang pangalan.  

Ang nangingibabaw bibliya pangalan ng tunay na Iglesia sa Bagong Tipan ay 
karaniwang isinalin bilang "Iglesia ng Dios" (Gawa 20:28; 1 Corinto 1: 2; 10:32; 11: 
16,22; 15: 9; 2 Corinto 1 : 1; Galacia 1:13; 1 Tesalonica 2:14; 2 Tesalonica 1: 4; 1 
Timoteo 3: 5,15). 



Bagaman ang ilang mga may iminungkahing na "simbahang katoliko" ay ang 
orihinal na pangalan, ito ay dapat na nakasaad na ang unang pagkakataon na ang 
salitang "catholic simbahan" ay pinaniniwalaan na na-ginagamit ay hindi 
tumutukoy sa Roma. Ito ay ginamit sa isang sulat sa pamamagitan Ignatius ng 
Antioch sa Iglesia ng Dios sa Smyrna. Partikular Siya direksiyon ito "sa Iglesia ng 
Dios ...: Simbahan na nasa Smyrna, sa Asya" (Ignatius 'Letter sa Smyrnaeans, c 120 
AD.). Groups tulad ng Continuing Iglesia ng Dios (CCOG) ay descendents ng Iglesia 
ng Dios sa Smyrna. At hindi tulad ng mga iglesia Greco-Roman, hawakan namin sa 
parehong mga aral na may kaugnayan sa Paskuwa, Sabbath, sanlibong taon, 
pagka-diyos, at iba pa na kanyang maagang lider nagkaroon. 

Sa buong kasaysayan ng Kristiyano, ang tunay na iglesia ay karaniwang ginagamit 
ng isang bersyon ng ang pananalitang "Iglesia ng Dios" (o "mga iglesia ni Cristo," 
cf. Roma 16:16) kahit na madalas na may isa pang salita sa mga ito (cf. 1 Corinto 
1: 2; 1 Timoteo 3:15). Ngunit ang Espiritu ng Diyos, hindi ng isang pangalan, ay ang 
tunay na pamantayan (1 Pedro 2: 5). 

Samakatuwid, lamang ang pagkakaroon ng tamang pangalan ko ay hindi 
kinakailangan ng isang patunay. Tunay nga hindi ang pagkakaroon ng tamang 
pangalan ay malamang na maging isang disqualifying factor: 

Alam ko ang iyong mga gawa. Tingnan mo, na inilagay ko sa harapan mo 
ang isang pintuang bukas, na di mailalapat ng sinoman ito; para mayroon 
kang isang maliit na lakas, tinupad mo ang aking salita, at hindi mo ikinaila 
ang aking pangalan 9 Sa katunayan ako ay gumawa ng sa sinagoga ni 
Satanas, na nagsasabing sila'y mga Judio at sila'y hindi, kundi 
nangagbubulaan; -. sa katunayan ay aking papapariyanin at sumamba sa 
harap ng iyong mga paa, at nang maalamang ikaw ay aking inibig 
mo. (Apocalipsis 3: 8-9) 

Sinabi ni Jesus ang tunay na Kristiyano simbahan ay hindi tanggihan ang Kanyang 
pangalan, ay binubuo ng 'espirituwal' mga Hudyo, ay may kaunting 
kapangyarihan, at pinapanatili ang Cristo salita. Ngunit mapansin na si Jesus ay 
malinaw din na ang ilang mga nag-aangking mga tapat ay hindi magiging. 

 
Bakit ang Name "Continuing Iglesia ng Dios"? 

 
Ang ilan sa mga simbahan sa buong mundo ay may natuklasan ang mga doktrina 
na punto ng katotohanan tungkol sa Bibliya pangalan para sa Iglesia.Ang ilan ay 
may pinagtibay hindi bababa sa bahagi ng pangalan na ito, at tumawag sa 
kanilang sarili "Ang Iglesia ng Diyos." 



Gayunman, ito ay mahalaga upang mapagtanto na ang isang pangalan ay dapat na 
magbigay-kahulugan kahulugan. At kung ang iba't-ibang "Iglesia ng Diyos" sa 
mundong ito ay hindi makilala ang Diyos bilang kanilang Tagapamahala, ay hindi 
ganap na napapailalim sa Kanya o sa Kanyang salita, ay hindi pagsunod sa Kanya, 
at hindi magkaroon ng marami sa mga iba pang mga pangunahing proofs sa 
booklet- ito pagkatapos , kahit na possessing ang pangalan utilized sa Banal na 
Kasulatan, ang mga ito ay hindi bahagi ng tunay na Simbahan ng Diyos.  

Ito ay pare-pareho sa mga babala sa Biblia na tawag tulad liars na bahagi ng 
"sinagoga ni Satanas" ang mga tao (Apocalipsis 3:10) pati na rin ang mga tungkol 
sa mga bulaang ministro na lilitaw upang ibahin ang anyo ang kanilang sarili sa 
"mga ministro ng katuwiran" (2 Corinto 11: 14-15). 
Iyon pagiging sinabi, dahil ang isang bilang ng mga makamundong organisasyon 
maangkin ang pangalan ng tunay na Iglesia - tulad ng milyon-milyong mga 
"professing" Kristiyano ay hindi wasto inilatag claim sa pangalan ni Cristo (Mateo 
7: 21-23) -kapag kulang sa magtatag ito phase ng totoong Simbahan ng Diyos, 
para sa layunin ng pagsasagawa ng negosyo ng Diyos sa lupa na ito, hindi namin 
nagawang upang isama ito bilang, kailangan lang, "ang Simbahan ng Panginoon." 
bilang na ay hindi na magagamit, pati na rin sa ipakita ang aming koneksyon sa 
simbahan mula pa sa simula (Gawa 2), pinili namin ang salitang "Continuing Iglesia 
ng Dios." 

 
Makipagtalo Pananabik at ang Tunay na Pananampalataya 

 
Isang lubos na mahalaga sign ay na ang mga tunay na Kristiyano simbahan ay ang 
orihinal na pananampalataya na nabigay sa mga apostol.  

Pansinin ang isang problema na ang Alagad Jude natagpuan at kung ano ang 
sinabi niya sa tapat na mga Kristiyano sa gawin tungkol dito: 

Mga minamahal, samantalang ako'y totoong masigasig na sumulat sa inyo 
tungkol sa kaligtasan nating lahat, natagpuan kong kailangang sumulat sa 
inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa 
pananampalataya na ibinigay na minsan magpakailan man inihatid sa mga 
banal. 4Sapagka't may ilang taong nagsipasok ng lihim , na matagal na ang 
nakalipas ay minarkahan out para sa mga ito paghatol, mga di banal, na i-on 
ang biyaya ng ating Dios sa kahalayan at tanggihan ang iisang Panginoong 
Diyos at ng ating Panginoong Jesu-Cristo. (Judas 3-4) 

Jude sinabi tungkol sa dalawang grupo. Sa mga nais makipaglaban para sa orihinal 
na pananampalataya na ibinigay na minsan magpakailan man inihatid sa mga 



banal, at doon sa mga nagsisikap na baguhin ito inappropriately. Ang tunay na 
Kristiyano simbahan ay may inihatid pananampalataya. Ang isang 
pananampalataya na ay upang magpatuloy-pa pinaka nag-aangking Kristo sa ika-

21 siglo talagang hindi alam kung ano ang orihinal na mga Kristiyano ang tunay na 
naniniwala at ensayado (tingnan din ang aming libreng buklet, Continuing History 
of the Iglesia ng Dios). 
Iyon ay isang banal na pananampalataya, nang pinapanatili ang pag-ibig ng Diyos, 
at naghahanap patungo sa Kanyang kagandahang-loob: 

Ngunit ikaw, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa 
inyong lubhang banal na pananampalataya, na manalangin sa Espiritu 
Santo,21 Na magsipanatili kayo sa pagibig sa Dios, na inyong asahan ang awa 
ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. (Judas 
20-21) 

Ipinakikita ng Bibliya na ang tunay na mga ministro ay upang ipangaral ang salita 
at magtiis, hindi nagbabago, tunay Bibliya doctrines: 

Ipangaral mo ang salita! Maging handa sa kapanahunan, at sa di 
kapanahunan. Kumbinsihin, sumaway ka, mangaral ka na may buong 
pagpapahinuhod at pagtuturo 3 Sapagka't darating ang panahon kapag hindi 
nila titiisin ang magaling na aral, ngunit ayon sa kanilang sariling mga 
pagnanasa, dahil mayroon silang ng kati ng tainga, sila ay nagbubunton ng 
para sa kanilang sarili mga guro;. 4 At sila'y ay ang kanilang mga tainga mula 
sa katotohanan, at mga ibabaling sa katha. 5 Nguni't ikaw ay maalaga sa 
lahat ng bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng 
evangelista, ganapin ang iyong ministeryo. (2 Timoteo 4: 2-5) 

Ang ilan sa mga pangunahing doktrina sa iglesya Kristiyano ay matatagpuan sa 
Hebreo 6: 1-3. Mga doktrinang kabilang pagsisisi, binyag, pagpapatong ng mga 
kamay, pagpunta sa patungo sa ganap na ganap, ang pagkabuhay na maguli ng 
mga patay, at walang hanggang paghuhukom ay itinuro ng mga apostol at ng mga 
unang Kristiyano mahalagang bilang sila ngayon ay itinuro sa pamamagitan 
ng Continuing Iglesia ng Dios. 
Paunawa ng isang bagay na itinuro ni Jesus tungkol sa Philadelphia na bahagi ng 
iglesya: 

... Sa ... iglesia sa Filadelfia ay ... 8 ... mo pa ay may kaunting kapangyarihan, 
tinupad mo ang aking salita, at hindi mo ikinaila ang aking pangalan 
...11 Narito, ako'y naparoroon nang mabilis! Hold mahigpit ang iyong taglay, 
upang walang sinumang kumuha ng iyong korona. (Apocalipsis 3: 7,8,11) 



Si Jesus ay nagtuturo na ang isa ay dapat na panatilihin sa Bibliya truths at hindi 
payagan ang kanilang mga sarili na misled sa pamamagitan ng iba na hindi 
magkaroon ng parehong pangako sa salita ng Diyos. Ang tunay na Iglesia ng Diyos 
ay upang i-hold mabilis sa Bibliya truths, hindi tumatanggap ng mga konseho ng 
simbahan na pumunta laban sa tunay na pananampalataya, o maduduwag man 
mula sa paggawa ng trabaho dahil sa mga tao. Sa ika-21siglo, ito ay ang nalabi sa 
Philadelphia na bahagi ng tunay na Kristiyano simbahan na ginagawa ito ang 
pinakamahusay na (tingnan sa kabanata 4 para sa ilang mga detalye). 

Paunawa ng isang bagay mula kay Apostol Juan: 

Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga 
mata, yaong aming namasdan, at ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng 
buhay; - 2 ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at magpapatotoo, at 
ipinapahayag sa inyo, na buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at 
nahayag sa amin - 3 yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming 
ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa 
amin; oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang Anak na si 
Jesucristo. 4 At ang mga bagay isulat namin sa iyo upang ang inyong 
kagalakan ay malubos. (1 Juan 1: 1-4) 

Pansinin na sinabi ni Juan na nagturo siya kung ano ang kanyang natutunan mula 
sa simula. Ang katotohanan ay na hindi baguhin. 

Itinuro ni Apostol Juan na sumunod, upang magpatuloy, sa doktrina ni Cristo: 

Sinumang transgresses at hindi tumatahan man sa mga aral ni Cristo ay 
walang Diyos. Siya na abides sa aral ni Cristo ay pareho sa Ama at sa Anak.(2 
Juan 9) 

One nananahan sa doktrina na sa pamamagitan ng hindi pagbabago nito sa 
doktrina na sumasalungat sa Bibliya. 

Si Apostol Juan din iniulat tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng mga tapat at mga 
taong inaangkin na maging tapat: 

Mumunting mga anak, ito ang huling oras; at gaya ng inyong narinig na 
darating ang anticristo, kahit ngayon marami nang anticristo ay may 
dumating sa, sa pamamagitan ng kung saan alam namin na ito ay ang huling 
oras 19 Sila'y nangagsilabas sa atin, nguni't sila'y hindi sa atin.sapagka't kung 
sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin; nguni't nangagsilabas upang sila'y 
mahayag, na wala sa kanila ay sa atin. (1 Juan 2: 18-19) 

Pansinin na isinulat ni Apostol Juan na ang mga taong ay tapat ay sinundan ang 
kanyang mga aral at mga kasanayan, ngunit ang mga na ay nang anticristo hindi 
magpatuloy sa mga gawaing ito. 



Habang ang maraming mga gawi ng orihinal na Kristiyanismo na nawala sa 
pamamagitan ng Greco-Romano, marahil ito ay dapat na interjected dito na ang 
isa sa mga earliest dokumentado mga pagbabago mula sa mga kasanayan at mga 
turo ni Apostol Juan ay ang gagawin sa ang petsa at pagtalima ng Passover . Ito ay 
isang pagbabago na iba't-ibang mga Greco-Roman simbahan ipinakilala sa 
pamamagitan ng unang bahagi ng 2 nd siglo at ito sanhi kontrobersya 
(Eusebius 'Simbahan History, Book V, kabanata 23-24). 
Tumanggi silang panatilihin paskua nang ika 14 ng Nisan bilang Jesus, Apostol Juan, 
at iba't iba pang tapat na mga lider ng simbahan kasaysayan ginawa (sa 
karamihan ng mga taong tumangging ika 14 nakalipat sa isang Linggo). Sa 
pamamagitan ng unang bahagi ng 2 nd siglo, Iglesia ng Dios Bishop Polycarp ng 
Smyrna concluded na "marami" ay may "maling doktrina" at tinukoy niya ang 
kanilang pananampalataya tila walang kabuluhan / worthless (Letter ni 
Polycarp sa mga taga Filipos). 
Sa pamamagitan ng unang bahagi ng 3 rd siglo, marami sa mga Greco-Romano na 
binuo sa kung ano ang Iglesia ng Dios Bishop Serapion ng Antioch tinutukoy bilang 
isang "nakahiga confederacy" (ni Serapion Sulat sa Caricus at Ponticus). 
Kahit na ang Greco-Roman simbahan tubusin parehong Polycarp at Serapion 
bilang kanilang sariling (at Serapion apparently ay nagtagumpay sa Antioch sa 
pamamagitan ng di-tapat na mga lider Greco-Roman), ang katotohanan ay na ang 
mga ito (at sa kanilang matapat na kaugnay sa Ecclesiastically) gaganapin sa 
Iglesia ng Dios, at hindi Greco-Roman doktrina. 

Kahit na may mga maraming iba pang mga pagbabago sa pamamagitan ng di-
tapat na mga simbahan, mga iskolar sa pangkalahatan ay sumang-ayon na ang 
Alagad John iningatan paskua nang ika-14. Samakatuwid, ang isang ito doktrina ay 
isang paraan upang madaling sabihin sa mga nakinig sa mga kasulatan, mula sa 
mga taong nabigo na magsipanatili sa gawi ni Apostol Juan at ang mga kasama 
niya. Ang nagbago date Passover hanggang Linggo naging universally decreed 
kapag ang paganong emperador Constantine mamaya sapilitang ang 
isyu. Constantine ay hindi isang tunay na Kristiyano. Kahit na kapag siya ay hindi 
pa nabautismuhan anumang aangking Kristiyano pananampalataya, siya ang 
nagpakilala sa kanyang sarili ng isang lay obispo at pinilit ang isyu Linggo Passover 
na finalized sa Konseho ng Nicea noong 325 AD Kapag Constantine namatay siya'y 
nalibing sa isang uri sun-diyos ng libingan . Yaong na nais na manatiling tapat sa 
Bibliya practice hindi nakinig sa kanya o mag-atas ang kanyang Konseho. Siya rin 
ay maraming pinatay matapos Nicea. 



Sa buong kasaysayan nagkaroon ng dalawang pangunahing mga grupo, ang isa na 
gaganapin ang orihinal na pananampalataya, habang ang iba pang mga 
pangunahing isa na inaangkin na ngunit hindi. 
Paano ang tungkol sa 'apostolic succession' Malapit sa simula ng 3 rd siglo, ang 
pagkatapos ay Roman-pagsuporta Tertullian wrote ng dalawang grupo 
(Smyrnaeans at Roma) na inaangkin na relasyon sa mga apostol (ni Tertullian  Liber 
de praescriptione haereticorum. Chapter 32), ngunit isa lamang sa kanila ay at ay 
nanatiling tapat at ang iba pang ay hindi. Isang grupo inaangkin sunod mula sa 
Roma, at sa isa na inaangkin ito mula Smyrna (sa pamamagitan ng Apostle John sa 
Polycarp upang Thraseas, atbp). 
 

Bilang malayo bilang apostolic succession napupunta, maaaring ito ay mahalaga 
upang mapagtanto na walang pagtuturo sa Biblia tungkol sa tunay na Simbahan sa 
pagkakaroon ng isang College of Cardinals at hindi rin isang Pontifex 
Maximus. Pareho ng mga ito ay mga labi ng paganismo. Ayon sa The Catholic 
Encyclopedia, ang pamagat Pontifex Maximus ay hindi pinagtibay sa pamamagitan 
ng Roman obispo hanggang sa huling bahagi 4 th siglo, samantalang ang College of 
Cardinals ay hindi opisyal na bumuo hanggang sa ika 11 na siglo. Ano ngayon ang 
ginagawa Rome upang piliin ang taluktok nito lider lamang ay hindi bahagi ng 
orihinal na pananampalataya. 
 

Habang ipinakikita ng Bibliya na ang Diyos ay may posibilidad upang gumana sa 
pamamagitan ng isang nangungunang lider ng tao, ito lider ay isa na pinahiran ng 
langis (2 Corinto 1:21; 1 Timoteo 4:14; 5:22; 2 Timoteo 1: 6) at na nagpapakita ng 
mga bunga na ipakita na pamumuno (Mateo 7: 15-20; 1 Timoteo 3: 1-7). Marahil 
ito ay dapat na nabanggit na ito ay lamang ang tunay na Iglesia ng Diyos na 
maaaring patunayan sa pamamagitan ng maagang kasabay na mga talaan na ito 
ay nagkaroon ng direct sunod mula sa orihinal na mga apostol. Kahit Jerome 
mapapansin na ang Apostle John ordained Polycarp ng Smyrna (ni Jerome De viris 
Illustribus. Chapter 17). Ang Greco-Romano ay may posibilidad na umasa sa late 
'legends' para sa kanilang claims tungkol sa Peter at ang kanilang mga kasalungat 
ulat tungkol Linus at Clement, plus ay nagbago doktrina. Maraming higit pang mga 
detalye tungkol sa apostolic succession at ang paniniwala ng mga orihinal na 
Kristiyano simbahan ay kasama sa aming libreng buklet, The Continuing History of 
the Iglesia ng Dios. 

 
Ang Simbahan ng Diyos Knew Bibliya Mula sa Time ni Apostol John 



Aling Christian lider alam lahat ng mga aklat ng Bibliya mula sa panahon ng huling 
aklat ng Bagong Tipan ay isinulat? 

Well, upang pangalatin logically maging Apostol Juan. Hindi lamang ay siya 
pinaniniwalaan na naging huling ng orihinal na Apostol upang mamatay, siya din 
ay naniniwala na magkaroon ng nakasulat sa huling ilang mga aklat ng Biblia, 
kabilang ang Aklat ng Apocalipsis (Apocalipsis 1: 9-19). 

Habang ang orihinal na mga apostol ay buhay pa sila ay maaaring magbigay ng 
impormasyon na kailangan upang malaman personal at sa pamamagitan ng sulat 
sa mga Kristiyano. Ngunit mapansin na ang layunin (cf. Isaias 8:16) ay na ang Biblia 
ay humantong sa pagiging sapat para sa mga Kristiyano na maging complete 
espirituwal: 

Lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman 
sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa 
katuwiran, 17 upang ang tao ng Dios ay maging sakdal, tinuruang lubos sa 
lahat ng gawang mabuti. (2 Timoteo 3: 16-17) 

Gusto hindi ang mga Kristiyano iglesia na tunay naka-base doktrina nito sa 
kasulatan malaman ang mga ito mula sa pinakamaagang posibleng panahon (cf. 
Isaias 8:16)? O nais itong tumagal siglo ng makatao-convened konseho simbahan 
sa debate ang isyu nang mga iglesia Greco-Roman ginawa? 

Historical Evidence at Mga Isyu 

Mayroong isang sinaunang dokumento na kilala bilang ang Harris Fragments na 
nagsasabing na ang Apostle John lumipas "ang canons" sa isang alagad ng 
kanyang pinangalanan Polycarp (kilala rin bilang Polycarp ng Smyrna). Polycarp ay 
hindi isang Hudyo (ang kanyang pangalan ay Griyego), at marahil ay ang pinaka-
maimpluwensyang Gentil sa tunay na Simbahan ng Diyos sa ikalawang siglo.  Siya 
ay marahil ang pinaka-maimpluwensyang tunay na Kristiyano lider mula sa 135 
AD (nang ang Jerusalem nawala Judas, kanyang huling Jewish Bishop / Pastor) 
hanggang sa kanyang kamatayan sa isang pares ng mga dekada mamaya.  

Letter ni Polycarp sa mga taga Filipos quote o alludes sa lahat ng 27 mga aklat ng 
Bagong Tipan (Letter ni Polycarp sa mga taga Filipos na may Bagong Tipan sa 
Kasulatan Anotasyon. Trinity Journal of Apologetics, Hunyo 2008). Sa isang sulat sa 
kanyang kapatid na si Onesimo, Melito ng Sardis (isang kahalili ng Polycarp) nang 
direkta at hindi direktang mga listahan ng 39 na aklat ng Lumang Tipan na kami 



sa Continuing Simbahan ng Diyos pa ring gamitin. At listahan ni Melito ay hindi 
kasama ang anumang ng ang tinatawag na deuterocanonical libro na ang Romano 
at Eastern Orthodox Catholic simbahan ngayon gamitin.  

Mayroon ding isang Arabic dokumento na mahalagang mga estado na ang tapat 
na mga Kristiyano sa Jerusalem sa unang bahagi ng 2 nd siglo ay nagkaroon ng 
lahat o bahagi ng Bagong Tipan, ngunit na ang mas tapat Roman-pagsuporta 
professors ni Cristo doon ay hindi AT na sila'y nagsitiwala sa mga di -inspired libro 
(Pines S. ang mga Judiong Kristiyano sa mga Early Centuries of Christianity ayon 
sa isang New Source, 1966). 

Ang Simbahan ng Diyos mula sa panahon ni Apostol Juan sa Patmos (Apocalipsis 
1: 9) of Asia Minor (huli unang siglo) sa pamamagitan ng sa Polycarp ng Smyrna 
(ikalawang siglo) ay may ang buong canon ng banal na kasulatan. Ngunit, ang 
Greco-Roman simbahan debated ang mga libro para sa mga siglo, at madalas na 
kasama non-canonical na iyan sa kanilang New Testaments. Ito ay lamang 
pagkatapos pagkonsulta sa mga nasa Asia Minor at Jerusalem (kasama ang ilang 
sa Simbahan ng Diyos) na ang Greco-Romano ay sa wakas ay magagawang upang 
makabuo ng tamang New Testament canon. 

Hindi ba ang tunay na Kristiyano simbahan alam ang buong canon mula sa 
kanyang pinakamaagang simula? 

Ang reforming Protestants, na dumating sa pamamagitan ng Roma, ay hindi i-
finalize ang kanilang canons hanggang sa ika-16 siglo, na kung saan ay din kapag sila 
ay nagsimula, bilang sila ay umaasa sa mga iba't-ibang mga listahan Roman 
bago. Hindi rin ang Iglesia ng Roma ganap finalize nito canon hanggang sa ika-

16 siglo Council of Trent. Mga aklat na iyon na tinanggap sa Council of Trent 
kasama aklat ng Lumang Tipan na kanilang maagang lider, tulad ng Jerome (isang 
doktor ng kanilang simbahan), ay hindi isaalang-alang upang maging totoo banal 
na kasulatan. Hindi rin kasalukuyang Protestants o mga ng sa amin sa tunay na 
Simbahan ng Panginoon tanggapin ang mga ito bilang banal na kasulatan.  

Para sa karagdagang impormasyon, ang Biblia News Prophecy magazine mula 
sa Continuing Simbahan ng Diyos-publish ng dalawang dokumentado artikulo 
noong 2013 na nagpapaliwanag sa karagdagang detalye kung ang kanonisasyon 
ng banal na kasulatan. Yaong magazine ay maaaring matagpuan sa ang 
www.ccog.org website, sa ilalim ng pindutan Literature tab. 

Ang Tunay na Iglesia Knows ang Katotohanan Tungkol sa Panguluhang Diyos 



Ang tunay na Kristiyano simbahan ay palaging naniniwala sa Ama, Anak, at 
Espiritu Santo. Naiintindihan Maagang Kristiyano na itinuturo ng Bibliya Ama (eg 
Juan 6:27; Colosas 2: 2) at Anak (eg John 20: 28-29; Colosas 2: 2) ay banal tao'y 
(Colosas 2: 9) at na ang Banal na Espiritu ay ang kapangyarihan ng Diyos na 
dumarating mula sa Ama (eg Mateo 10:20) at ang Anak (Filipos 1:19).  

Sa 381 AD, ang Greco-Romano opisyal na pinagtibay ng ibang view ng 
Panguluhang Diyos (Roma 1:20; Colosas 2: 9) tungkol personhood ng 
Espiritu.Bagaman ang ilang mga Greco-Romano ay naniniwala sa "personhood" 
ang Espiritu bago, ang karamihan ng hindi bababa sa mga "sa Silangan," ayon 
saThe Catholic Encyclopedia, ay hindi tinanggap na ni ang trinidad, kahit na ang 
ilang dekada mas maaga. Ito ay isang doktrina pagbabago na ang karamihan sa 
mga Greco-Romano tinanggap. Ang trinity doktrina ay din ipinatupad ng isang 
Imperial utos mula sa mga umuusig sa Emperor Theodosius (na mahalagang din 
decreed ang pagkatapos ay binagong Greco-Roman pananampalataya bilang ang 
pananampalataya ng mga Roman Empire). 

Ang Tunay na Iglesia Hindi Turuan ba kawalan ng batas-It Pinagtibay ang Batas 
ng Diyos 

Sa Lumang Tipan, ito ay isinulat na ang mga batas ng Diyos ay maging tanda sa 
Kanya at ang tapat (Deuteronomio 6: 1-8). Habang ang ilang mga pinuno ng 
Protestante ay nagtuturo na ang Sampung Utos ay tapos na ang layo sa, ito ay 
hindi ang posisyon ni Jesus, ang Kanyang mga apostol, at hindi rin sa unang bahagi 
ng mga Kristiyano. 

Nagbabala si Jesus na 'tares' (mga damo) ay nakatanim sa gitna ng mga kapatid ng 
ayon sa mga kaaway (Mateo 13: 37-40). Itinuro ni Jesus na ang di-tapat na 
pagsasanay "kawalan ng batas" (Mateo 13:41), ngunit sa paglaon ay eliminated 
(Mateo 13:42). Pansinin ibang bagay na itinuro ni Jesus: 

"Hindi lahat ng nagsasabi sa Akin, Panginoon, Panginoon, 'ay papasok sa 
kaharian ng langit, ngunit siya na gumagawa ng kalooban ng aking Ama na 
nasa langit. 22 Marami ang mangagsasabi sa Akin sa araw na iyon,' 
Panginoon, Panginoon, kami ay may hindi baga nagsipanghula sa iyong 
pangalan, nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at nagsigawa 
kami ng maraming mga kababalaghan sa iyong 
pangalan '23 at kungmagkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko 



kayo nangakilala;?! magsilayo kayo sa Akin, kayong mga gumagawa ng 
katampalasanan'(Mateo 7: 21-23) 

Jesus malinaw na nagtuturo na marami ang tawagin Siyang "Panginoon" at kahit 
na-claim na magkaroon ng tapos himala sa Kanyang pangalan, ngunit na niya 
sabihin sa mga taong ginawang gayon, ngunit practiced "tampalasan" na 
umalis. Kaya, tumpak propesiya at demon exorcisms, sa kanilang sarili, ay hindi 
ang mga palatandaan mag-focus sa mga di-tapat na mga grupo minsan ay may 
mga ito. 

Iniulat ni Apostol Pablo na ang "misteryo ng kawalan ng batas" ay nagsimula 
noong panahon niya (2 Tesalonica 2: 7) at na ang mga tao ay hindi dapat nilinlang 
"mga salitang walang kabuluhan" upang makakuha ng mga ito upang sumuway 
(Efeso 5: 6). That "misteryo" ay manifested sa pamamagitan ng Greco-Romano 
pagdating sa maraming mga aspeto ng batas ng Diyos (sila dahilan sa kanilang 
paligid). 

Ang tunay na Iglesia ng Diyos upholds kautusan ng Diyos (1 Juan 5: 1-3). Ito ay 
nagtuturo sa na inilagay ng Dios sa mga batas na kilos, na kung susundin, ay dalhin 
ang sangkatauhan ng maraming mabuti, kabilang ang abundant kagalingan at 
isang produktibong buong buhay. 

Ang tunay na Iglesia ng Diyos proclaims na batas ng Diyos ay hindi natapos na, 
ngunit na-"itinaas" at ginawa "marangal" (Isaias 42:21) at pinalawak na sa 
pamamagitan ni Hesus Kristo (Mateo 5: 17-48). 

Ang tunay na Iglesia ng Diyos ay nagtuturo sa kung ano ang itinuturo ng Bibliya:  

Ang iyong salita ay lampara sa aking paa At liwanag sa aking landas. (Mga 
Awit 119: 105) 

Aking dila ay mangungusap ng iyong salita, Para sa lahat ng iyong mga utos 
mo ay katuwiran. (Awit 119: 172) 

Ang tunay na iglesya ay nagtuturo Ten Commandment kautusan ng Diyos ay isa sa 
Kanyang pinakadakilang kaloob sa sangkatauhan at na ang Kanyang mga utos mo 
ay katuwiran. Pagpapanatiling ang mga ito ay sumasalamin sa pag-ibig. "Ngayon 
ang layunin ng utos ay pag-ibig" (1 Timoteo 1: 5). 

Habang ang ilan sa mga iglesia Greco-Roman claim na naniniwala na, sa 
pamamagitan ng kanilang pagtanggap sa militaristic "Kristiyanismo" at iba pang 



lawless doktrina, mayroon sila, tulad ng mga Fariseo ng lumang (Mateo 15: 3-9), 
ay nangatuwiran sa buong batas ng Diyos upang eendorso gawi at tradisyon na 
salungat dito. 

Juan Bautista (Lucas 3:14) at si Jesus (Juan 18:36) Tinuruan laban militaristic 
pakikilahok sa edad na ito. Lahat ng tunay na iskolar mapagtanto na ang maagang 
Kristiyano ay hindi lumahok sa carnal digma. Simbahan of pinuno ng Diyos tulad 
ng Melito ng Sardis ay sumulat sa tapat noon, habang Theophilus ng Antioch ay 
nagsulat laban sa mga Kristiyano kahit na nanonood marahas sports. Ang Patuloy 
na Iglesya ng Diyos pa rin ay nagtuturo laban militaristic paglahok at nanonood 
sinasadya mararahas na isport sa panahong ito. 

Kahit na paglahok ng militar ay nahatulan bilang huli bilang ang 3 rd siglo AD sa 
pamamagitan ng Roman Bishop at santo Hippolytus, sa loob ng isang siglo ng 
kaniyang kamatayan, ang Greco-Roman simbahan nagbago sa puntong ito. Sila 
mamaya nagpunta sa abot ng upang mag-alok "kapatawaran ng mga kasalanan" 
sa ilalim ng utos ni Pope Urban II sa 1095 AD sa mga taong nais makipag-away sa 
naglalabanan relihiyon Crusades. 

Sinabi ni Hesus, "Ang Diyos ay Espiritu, at yaong sumasamba sa Kanya ay dapat 
sumamba sa espiritu at katotohanan" (Juan 4:24). Gayon pa man, Greco-Romano-
eendorso ang paggamit ng iba't-ibang mga idols at mga icon na sila 
pagpitaganan. Ang Sampung Utos (Exodo 20: 4-6) at ang Apostle John (1 Juan 
5:21) Nagbabala laban na gaya ng ginawa ni Melito ng Sardis sa 2 nd siglo. 

Kahit na ang Aklat ng Hebreo Kinukumpirma na ang ikapitong araw na Sabbath ay 
enjoined para sa mga Kristiyano (Hebreo 4: 1-9), karamihan sa mga nag-aangking 
Kristiyano dahilan sa paligid nito. 

Binigyan ng babala ni Apostol Pablo na mga ministro ni Satanas ay deceptively 
lilitaw upang ibahin ang anyo ang kanilang sarili sa "mga ministro ng katuwiran" (2 
Corinto 11: 14-15). 

Eklesiastiko kasaysayan, sa loob at labas ng Biblia, ay nagpapakita na ang mga 
taong ginawang gayon nagkaroon ng tagumpay sa deceiving marami. 

Ang Tunay na Iglesia Ay Pinaguusig, Ngunit Huwag kailanman ang Mang-uusig 

Itinuro ni Jesus at ni Apostol Pablo na ang tunay na mga Kristiyano ay inuusig 
(Mateo 5: 10-12; 10:23; 2 Timoteo 3:12). Habang ito ay totoo na ang Greco-
Roman simbahan nahaharap persecutions sa kanilang kasaysayan, naiiba sila mula 



sa tunay na Kristiyano simbahan sa upang sila rin ay madalas na pisikal na mang-
uusig. 

Ang mga di-militaristic sa tunay na Iglesia ng Diyos sa buong kasaysayan ay may 
hindi pa organisado pisikal persecutors (bagaman heretics at apostates 
na inaangkin na maging bahagi ng mga ito ay maaaring magkaroon). 

Itinuturo ng Biblia na "Mystery Babilonyang Dakila" ay lasing sa dugo ng mga 
martir banal (Apocalipsis 17: 4-5), na ito nakatulong sa dahilan. Itinuturo ng Biblia 
na pitong-hilled based "Mystery Babilonyang Dakila" ay gusot sa mga mundo 'na 
pamahalaan sa isang bawal alyansa na hinahatulan ng Diyos (cf. Pahayag 17: 1-
9,18; 18: 1-10). 

Dahil sa kompromiso sa carnal Romano at iba pang mga lider, ang Greco-Roman 
simbahan hindi lamang ipinatupad iba't-ibang mga pang-ekonomiyang pag-uusig 
sa buong kasaysayan, sila ay nagkaroon din ng tunay na Kristiyano pinatay dahil sa 
pagsunod sa parehong mga kasanayan pati na Jesus at ang Kanyang orihinal na 
tagasunod ay, tulad ng pagsunod sa Sabbath (Mga Gawa 13: 13-15; 18: 4; Hebreo 
4: 9), pag-iwas sa biblically marumi meats, at pagsunod sa paskua nang ika-14. 

Protestant 'reformers' nagkaroon din taong namatay na sumasalungat sa mga di-
Bibliya pagsasanay ng pagbibinyag ng sanggol. 

Ang Greco-Romano din persecuted Kristiyano para sa mga humahawak sa orihinal 
Bibliya doctrines tulad ng ang katotohanan tungkol sa Panguluhang Diyos, nang 
pinapanatili ang bibliya banal na araw, tinatanggihan upang tanggapin idols / icon 
/ krus, objecting sa paganong damit ng Greco-Roman pastor, isinasaalang-alang 
Rome kinakatawan end -Time Babilonia, pagtuturo ng kaharian ng Diyos, 
objecting sa di-Bibliya 'sacraments,' at pagtuturo ng sanlibong taon paghahari ni 
Jesu-Cristo. 

Maaari rin itong maging kawili-wili sa tandaan na may mga tunay na 'pribadong 
hula' Greco-Roman na turuan ang mga Greco-Romano ay gawin ito muli sa oras 
ng pagtatapos. 

Ang tunay na Iglesia ng Diyos ay matagal na inuusig ng mga taong inaangkin na 
paggawa paglilingkod sa Diyos. Nagbabala si Jesus tungkol dito sa Juan 16: 2-4. 

Panlabas na gayak at Kaanyuan 



Historians Simbahan mapagtanto na ang mga orihinal pastor (diakono / pinuno / 
tagapangasiwa / presbitero / obispo / tagapangasiwa) ay hindi naluma ang uri ng 
mga natatanging pagkilala damit ay gaya mga ngayon na ginagamit ng mga 
Romano at Eastern Orthodox Katoliko pari. 

Ang orihinal na Kristiyano lider bihis tulad ng normal na tao. Jesus, Mismo, 
nagkaroon na nakatutok sa labas ng Judas (Marcos 14: 43-46) bilang Siya ay hindi 
bihis napaka naiiba kaysa sa iba. Habang ang isa ay inaasahan ng isang Kristiyano 
lider upang magdamit nang naaangkop (cf. Mateo 22: 11-14), ang unang bahagi 
lider ay hindi magdamit napaka naiiba mula sa pangkalahatang publiko.  

Ang Greco-Roman pastor madalas magsuot ang uri ng damit na ang mga pari para 
sa mga diyos-araw Mitras wore. Ang ganitong uri ng damit ay hindi pinagtibay ng 
Romano at Eastern Orthodox hanggang sa sila ay naiimpluwensyahan ng mga 
paganong Emperor Constantine sa 4 th siglo (na noon ay isang tagasunod ni Mitras 
at kahit na ilagay Mitras 'image sa mga barya pagkatapos ng kanyang di-umano'y 
conversion). 

Paano ang tungkol sa Protestant ministro? Well, ang ilang, tulad ng marami sa 
mga Anglicans (Simbahan of England), huwag magsuot ng parehong uri ng garb 
bilang ang Greco-Romano. 

At iba pa? Well, ang puting kwelyo na maraming ministro magsuot ay hindi 
dumating mula sa Bibliya. Kahit na ang modernong reverse puting kwelyo ay 
iniulat na na-imbento sa ika-19 siglo, ito ay inaangkin na sun-saserdote wore ilang 
mga bersyon ng mga ito ng hindi bababa sa bilang malayo likod bilang 1000 BC  

Ang ministeryo sa mga iglesia ng Dios ay hindi magsuot ng makapari collar tulad 
ng marami sa mga Greco-Romano gawin. 

Paano ang tungkol sa mga gusali ng iglesia? 

Lumalabas na ang unang partikular constructed Christian simbahan ay itinayo sa 
Jerusalem sa bricks mula sa nawasak Jewish templo sa 70s AD Narito ang isang 
4 th siglo mosaic representasyon nito: 



 
Simbahan ng Diyos sa Jerusalem Western Hill Called Mt. Zion 

Ang gusali sa itaas ay pinaniniwalaan na na-constructed sa 1 st siglo at tumingin 
katulad ng Jewish synagogues sa oras. Ito ay nagkaroon ng parapets para sa 
kaligtasan (Deuteronomio 22: 8), ngunit hindi ito naglalaman ng mga krus, 
obelisks, o steeples. 

Crosses ay hindi makakuha ng pinagtibay ng Greco-Romano para sa hindi bababa 
sa 150 taon matapos buhaying muli si Jesus. Ang mga tuntunin ay madalas na 
mistranslated sa Bagong Tipan bilang 'krus' at 'krus' tunay na ibig sabihin 'poste' 
at 'pagbabayubay,' ayon sa pagkakabanggit, sa orihinal na Griyego. 

Steeples, tulad obelisks, ay isang phallic symbol pati na rin ang isang simbolo para 
sa paganong sun-diyos. Pagdaragdag tulad simbolo sa isang Kristiyano gusali ay 
hindi naaangkop para sa mga tao ng Diyos (cf. Deuteronomio 12: 29-32). Yaong 
tunay na nasa Simbahan ng Diyos hindi maglagay tulad simbolo sa gusali. 

Ang parehong ay totoo dahil sa paggamit ng gargoyles sa Greco-Roman gusali ng 
simbahan din. Gargoyles ay sinabi upang takutin masasamang espiritu ang layo 
mula sa simbahan. Sa ika-12 siglo, ang Catholic saint Bernard ng Clairvaux ay sikat 
para sa pagsasalita out laban sa kanila bilang idolatrya, pa maraming mga sikat na 
mga gusali (tulad ng mga Catholic Cathedral of Notre Dame) ay may gargoyles sa 
kanila. 

Habang naroon ay maaaring maging isang lugar para sa naaangkop ornate mga 
lugar ng pagsamba (eg 1 Kings 6), doon ay isang kathang-isip na kuwento Gusto 
kong sabihin sa dito. Sa isa sa mga "Indiana Jones" films, ilang mga tao ay 
naghahanap para sa tasa na di-umano'y drank si Jesus sa panahon ng Kanyang 



huling Paskuwa (cf. Lucas 22:20). One scene ay nagpakita ng isang talahanayan na 
may maraming mga tasa. Ito din ay nagpakita ng iba't-ibang mga skeletons ng mga 
taong dumating at sinubukan ang maling cup-as ayon sa pelikula, pagpili sa mga 
maling cup at simula na mag-iwan sa mga ito ay nagdulot ng kamatayan. Ang lead 
character, Indiana Jones, matapos na makita ang mga napili ng mga tasa, ang 
parehong gayak at plain, na nagsimula sa pick up ng isang mamahaling lumilitaw 
isa. Siya pagkatapos ay nakasaad sa isang bagay upang ang epekto ng, "Jesus ay 
isang karpintero at ang Kanyang mga alagad ay mga mangingisda. Walang paraan 
Siya ay may isang jeweled tasa ng ginto. "So, Indiana Jones masugpo ang mahal 
tasa. Siya pagkatapos ay kinuha ang cheapest naghahanap tasa, na kung saan ay 
ang tamang tasa ayon sa mga pelikula, at nabuhay. 

Ang aking punto? 

Kahit na ang Indiana Jones kuwento ay fiction, sa totoong buhay, ang ilang mga 
tao ilagay masyadong maraming diin sa labas na anyo sa mga gusali, mga 
pagtatanghal sa telebisyon, damit, atbp Sa parehong Luma at Bagong Tipan, ay 
gumagawa ang Diyos ito malinaw na siya ang hindi humatol ayon panlabas hitsura 
tulad ng mga tao gawin (1 Samuel 16: 7; Mateo 7: 21-23, 23: 27-28). Si Apostol 
Pablo na ginawa ito malinaw na kahit na siya ay pinili ng Diyos (Mga Gawa 9: 10-
18), siya ay hindi isang partikular na mahusay na speaker (2 Corinto 10:10).  Ang 
parehong ay totoo ni Moises (Exodo 4: 10-14) at Jeremias (Jeremias 1: 6). Paul, 
Moises, at si Jeremias ay ang lahat ng mas mahusay na kilala para sa kanilang mga 
writings. 

Kristiyano ay hinihikayat na makatarungan hatiin ang salita ng katotohanan (2 
Timoteo 2:15) at umaasa sa criteria ng banal na kasulatan (Juan 5:39), na mga 
pamantayan ng Diyos (cf. 2 Timoteo 3:16), at hindi sa labas na anyo (2 Corinto 10: 
7-11), kapag sinusubukan upang matukoy kung sino ang nagsasalita ng 
katotohanan nang buong katapatan at kung saan ay ang tunay na Kristiyano 
simbahan. 

Ang Tunay na Iglesia Preaches ang Tunay na Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos  

Dumating si Jesus na ipinangangaral ang evangelio ng kaharian ng Dios: 

... Si Jesus ay dumating sa Galilea, na ipinangangaral ang evangelio ng 
kaharian ng Dios, 15 At sinasabi, Naganap na ang, at ang kaharian ng Diyos 
ay malapit na: kayo'y mangagsisi, at magsisampalataya sa 
evangelio. (Marcos 1: 14-15, KJV) 



Inasahan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod na naniniwala sa ebanghelyo ng 
kaharian. Nagsalita siya tungkol dito sa pamamagitan ng mga talinghaga (eg 
Mateo 13: 3-50; Marcos 4: 2-12; Lucas 13: 20-21) paanong marami ang hindi pa 
handa upang maunawaan ang mga hiwaga ng kaharian ng Dios sa panahong ito 
(Marcos 4: 11; Mateo 13: 10-11). 

Itinuro ni Jesus na ang Kanyang mga tagasunod ay magiging kasangkot sa 
pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaharian pati na rin: 

At ang evangeliong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang 
isang patotoo sa lahat ng bansa, at pagkatapos ay ang dulo ay 
dumating. (Mateo 24:14) 

Kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad ng lahat ng bansa, na sila'y 
inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na 
Espiritu, 20 Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng mga bagay na aking 
itinuro sa inyo; at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa 
katapusan ng sanglibutan. (Mateo 28: 19-20) 

Na ipinangangaral ang evangelio ng kaharian ng Dios sa mundo bilang isang saksi 
ay nangangahulugan na hindi namin upang maabot ang lahat ng mga bansa, ang 
kaharian message. At para sa mga taong maaaring tumugon na ang tawag ng 
Diyos (Juan 6:44), kami pagkatapos ay nagsusumikap upang turuan ang lahat na 
iniutos ni Jesus. 

Pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay, itinuro ni Jesus sa Kanyang mga 
alagad ang tungkol sa kaharian ng Dios: 

... Siya rin ang ipinakita mismo buhay pagkatapos ng Kanyang paghihirap sa 
pamamagitan ng maraming mga katunayan proofs, na napakikita sa kanila 
sa loob ng apatnapung araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa 
kaharian ng Dios. (Gawa 1: 3) 

Ang mga apostol mamaya ipinangaral ang mensahe ring iyon sa mga darating na 
mundo na pamahalaan ng Kaharian ng Diyos (eg Gawa 19: 8), ang bilang pa rin 
ang Continuing Simbahan ng Diyos. Na ipinangangaral ang evangelio ng kaharian 
ay nagdala sa pag-uusig sa nakaraan at ito rin-trigger ng isang darating na pag-
uusig ayon sa maraming mga banal na kasulatan (Mateo 24: 9-14; Marcos 13: 10-
13; cf. Lucas 21: 12-19; Daniel 11: 28-35). 

Ang tunay at orihinal na mensahe ng ebanghelyo ay ang isa na itinuro araw na ito:  



Ako'y namamangha na kay ninyong nagsilipat kaya lalong madaling 
panahon mula sa Kanya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Cristo, sa isang 
iba't ibang ebanghelyo, 7 Na ito'y hindi ibang evangelio: ngunit may mga 
ilang na sa inyo'y nagsisiligalig at nais upang ipahamak ang evangelio ni 
Cristo. 8Datapuwa't kahima't kami, o isang anghel na mula sa langit, ang 
mangaral anumang iba pang ebanghelyo sa iyo kaysa sa kung ano sa aming 
ipinangangaral sa inyo, ay matakuwil. 9 Bilang namin na nang una, gayon 
ang sinasabi ko muli, kung ang sinoman ay mangaral anumang iba pang 
ebanghelyo sa iyo kaysa inyong tinanggap na, ay matakuwil.  10 Sapagka't 
ako ngayon manghimok mga tao, o ang Diyos? O kaya huwag aking 
pagsisikapang lugod sa mga tao? Kung ako pa rin nalulugod tao, ay hindi 
ako magiging alipin ni Cristo. (Galacia 1: 6-10) 

Marami ang hindi ituro ang mensahe ng ebanghelyo ng kaharian bilang ito ay 
naiiba mula sa maraming mga tradisyon at mga kagustuhan ng mga tao. Si Jesus 
ay darating muli upang mamuno sa ibabaw ng lupa (cf. Lucas 19: 11-12; Mateo 
6:10; Apocalipsis 5: 9-10; 20: 4-6) at ay magdadala ng mga gantimpala para sa 
Kanyang mga banal na kasama Niya (Isaias 40 : 10; 62:11). 

Sadly, sa halip na ituro ang mga aral ni Jesus tungkol sa ebanghelyo ng Kaharian, 
marami sa halip higit sa lahat turuan tungkol sa kanilang mga bersyon ng 
katauhan ni Jesus (tingnan din ang aming libreng booklet Ang Ebanghelyo ng 
Kaharian ng Diyos). Ang ilang mga nagkamali i-promote ang ideya na ang mga 
internasyonal na kooperasyon ay magdadala tungkol sa kapayapaan at 
kasaganaan sa lupa. 

Bukod pa rito, marami ang nagsasabi sa mga tao upang i-sa isang bersyon ng 
'Mary'-na masyadong ay isang huwad na ebanghelyo (Mga Taga-Galacia 1: 6-
9). Itinuturo ng Biblia na bumaling sa Diyos (Joel 2:13; Gawa 26:20), at kasaysayan 
ng iglesia ay nagpapakita sa amin na ang unang bahagi ng mga Kristiyano ay hindi 
turn sa o pagpitaganan ang ina ni Jesus si Maria (tingnan din ang libreng 
buklet, The Continuing History of the Simbahan ng Diyos). 

Ay Tunay na Iglesia Dapat na maging Malaki? 

Ang Roman Catholic Simbahan ay ang pinakamalaking simbahan sa inaangkin ties 
sa Kristiyanismo. Kahit na ito ay paminsan-minsan-refer sa kanyang sarili bilang 
ang "Iglesia ng Diyos," ay ang kanyang sukat patunay na ito ang totoong Simbahan 
ng Diyos? 



O maaari isang maliit na grupo at / o koleksyon ng mga relatibong maliit na grupo 
tunay na maging ang pagpapatuloy ng mga tunay na iglesya? 

Sa ika-21 siglo, ay tunay na simbahan ni Jesus ay nilibak ng mundo o maging isang 
malaking player mataas na kasangkot sa pampulitika tanawin sa buong mundo?  

Well, itinuro ni Jesus at ang mga Apostol na ang tunay na iglesya ay magiging 
maliit: 

Huwag kang matakot, munting kawan, sapagka't nakalulugod na mainam sa 
inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. (Lucas 12:32) 

Isaias din cries out tungkol sa Israel: "Kung ang bilang man ng mga anak ni 
Israel ay magiging parang buhangin sa dagat, Isang nalabi ay isi-
save 28Sapagka't Siya tapusin ang trabaho at hiwa ito maikli sa katuwiran, 
sapagka't ang Panginoon ay gumawa ng a. maikling trabaho sa ibabaw ng 
lupa (Roma 9: 27-28). 

Gayon din nga, sa panahong itong kasalukuyan ay may isang nalalabi ayon 
sa pagkahirang ng biyaya. (Roma 11: 5) 

Partikular Itinuro ni Jesus na lamang ng ilang ay mahanap ang daan patungo sa 
buhay na walang hanggan sa edad na ito tulad ng karamihan ay pumunta sa 
malawak na paraan na humahantong sa pagkawasak (Mateo 7: 13-14; 
20:16). Itinuro din Niya na marami ang mangagsisikap na pumasok, ngunit hindi 
mahanap ito (Lucas 13:24). 

Kung ang isang napakaliit na katawan ng mga mananampalataya ay maaaring ang 
tunay at pinaka-tapat ng simbahan, ay hindi ito magkaroon ng kahulugan na ang 
Diyos ay higit sa lahat nagtatrabaho sa pamamagitan ng relatibong ilang sa 
panahon ng simbahan? Karamihan professing Kristiyano tila pag-aalinlangan na 
katotohanan. 

Gaya ng inihula, marami ang overlooked kung paano gumagana ang Diyos 
(Zacarias 4: 6-9; Juan 6:44) at "nagsihamak sa araw ng maliliit na bagay" (Zacarias 
4:10). 

Puwede ang True Simbahan Manatili sa One City? 

Was ang punong-himpilan ng tunay na Kristiyano simbahan upang manatili sa 
isang lungsod tulad ng Roma o Constantinople? Maramihang milyon-milyong 
mukhang mag-isip kaya. 



Gayon pa man, ayon sa Apostol Pablo, na noon ay imposible.  Pansinin kung ano 
siya wrote (isa Protestante at dalawang Katoliko pagsasalin ng banal na kasulatan 
ay ipinapakita sa ibaba): 

Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap 
natin ang bayan na darating. (Hebreo 13:14, NKJV) 

Sapagka't tayo'y walang here isang permanenteng lungsod: nguni't 
hinahanap natin na darating (Hebreo 13:14, Rheims NT).  

Walang permanenteng lungsod para sa amin dito; kami ay naghahanap 
para sa isa na kung saan ay pa upang maging. (Hebreo 13:14, New 
Jerusalem Bible, NJB). 

Malinaw Paul ay nagtuturo na mayroong hindi magiging isang permanenteng 
lungsod para sa mga Kristiyano, hanggang sa lungsod na kung saan ay na 
dumating ( "Bagong Jerusalem" ng Apocalipsis 21: 2). Kaya, Paul ay nagtuturo na 
walang lungsod pantao, kabilang ang Rome, maaaring maging bayan na may isang 
permanenteng headquarters 'para sa mga mananampalataya.  

Ayon sa Bagong Tipan, ang totoong doktrina (1 Timoteo 4:16; 2 Timoteo 3: 14-16; 
Galacia 2: 5; Colosas 1: 21-23; Jude 3; Gawa 14: 21-22) at kapatid pag-ibig 
(filadelphia sa orihinal na Griyego, Hebreo 13: 1), hindi isang geographic na 
lokasyon, ay dapat na magpatuloy. Ang Patuloy na Iglesya ng Diyos ay patuloy na 
may orihinal na doktrina apostoliko at Nagsusumikap upang magsagawa ng 
Filadelfia pag-ibig. 

Ipaalam sa amin tumingin sa karagdagang sa kung ano ang itinuro ni Jesus sa 
hinaharap pamumuno ng simbahan tungkol lokasyon: 

... At ikaw ay magiging kasuklam-suklam sa lahat ng tao ang aking pangalan, 
datapuwa't ang magtiyaga hanggang sa wakas, ay siya'y maliligtas 23 At 
pagka ikaw ay pinagusig nila sa isang bayang ito, ay magsitakas kayo tungo 
sa isa pa (Mateo 10: 22-23., DRB ). 

Ikaw ay hindi universally kinasusuklaman dahil sa aking pangalan; ngunit 
sinuman na mananatiling matatag hanggang wakas ang siyang 
maliligtas23 Kung kanilang hinabol ka sa isang bayan, magkubli 
sa susunod.; at kung kayo'y pinagusig nila sa na, magkubli sa isa pa. Sa 
katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi mo na nawala na ang pag-ikot ng 



mga bayan ng Israel sa harapan ng Anak ng tao ay darating. (Mateo 10: 22-
23, NJB) 

Kristiyano ay upang magtiyaga at magpatuloy sa pananampalataya. Jesus ay hindi 
pa dumarating at kahit anong mga Kristiyano roon ay sa Palestine ay chased sa 
pamamagitan ng lahat ng mga bayan sa na heograpiyang lugar dahil nakasaad 
itong si Jesus (ang Crusades nakatulong matiyak na ito).Samakatuwid, si Jesus ay 
malinaw naman nagre-refer sa higit pang mga lungsod kaysa sa mga na ay sa lugar 
ng Palestina. (Sa pamamagitan ng "mga bayan ng Israel" na ito ay kinabibilangan 
ng mga lipi ng Israel na nakakalat sa ibang bansa per James 1: 1. At hindi lamang 
sa mga nasa lugar na karaniwang tinatawag na Israel o Palestine para sa mga 
Kristiyano upang magkubli sa) 

Samakatuwid, batay sa kung ano si Jesus at ang Alagad Paul itinuro, simbahan na 
nag-claim ng isang permanenteng lungsod na may apostolic succession para sa 
malapit sa 2,000 taon ay hindi makatulog ang tunay na Kristiyano 
simbahan. Gayon pa man, dahil ang kasaysayan ay nagpapakita na ang mga 
punong-himpilan ng totoong Simbahan ng Diyos ay nagbago sa buong siglo mula 
orihinal na sa Jerusalem (Mga Gawa 2) upang marahil sa Antioch (Gawa 11:26) sa 
Efeso upang Smyrna sa Europa (iba't-ibang mga lungsod) sa iba't-ibang mga 
lokasyon sa North America, ito ay isang palatandaan na ang isang grupo tulad 
ng Continuing Simbahan ng Diyos (kung saan ay kasalukuyang nakabase sa Five 
Cities rehiyon ng California) ay maaaring ang tunay na Kristiyano simbahan. 

Kaya, ito kakulangan ng isang "permanent lungsod" ay din ng isang 'patunay' na 
nag-aalis ng mga tinatawag na 'apostoliko nakikita' sa mga simbahan na nag-claim 
multi-siglo pagpapatuloy sa Roma, Antioch, Jerusalem, Alexandria, 
Constantinople, at sa ibang lugar. 

Marahil ito ay dapat din ay nabanggit na partikular hinahatulan ng Bibliya ang 
'dakilang lungsod' na sits sa seven-burol (Apocalipsis 17: 9, 18). Roma at 
Constantinople ay itinuturing na 'pitong-hilled' mga lungsod, kung saan bilang ang 
Limang Cities rehiyon ng California ay hindi. 

Pagpapanatiling Sabbath Ay Nagturo at Namang Magpatuloy 

Kahit na ang karamihan nag-aangking Kristiyanismo gawa tulad Linggo ay ang 
araw ng pahinga para sa mga Kristiyano, na wala kahit saan itinuturo sa 
Biblia. Linggo, mismo, ay pumasok sa professing Christian mundo sa pamamagitan 



ng compromises sa paganong mga awtoridad ng pamahalaan at paganong diyos-
araw na pagsamba. 

Ang Lumang Tipan ay nagtuturo na ang ikapitong araw na Sabbath ay isang tanda 
sa pagitan ng Diyos at Kanyang mga tao (Exodo 31: 13-18). 

Ngunit ano ang tungkol sa Bagong Tipan? Ang Bagong Tipan ay malinaw na 
nagpapakita na si Jesus (Lucas 4:16, 21; 6: 6; 13:10) pati na rin ang mga apostol at 
ang tapat (Gawa 13: 13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; Hebreo 4: 9-11) iningatan ang 
ikapitong araw ng Sabbath (kung saan ay tinatawag na Sabado sa kalendaryo 
Ingles). 

Bagaman ang ilang mga sabihin na sa araw na ito ng pagsamba ay nagbago at ay 
hindi inilaan upang manatili para sa mga Kristiyano, pansinin kung ano ang 
Bagong Tipan mismo ang tunay na nagtuturo (na may isang Protestante at 
dalawang Roman Catholic pagsasalin ng ipinapakita sa ibaba): 

May ay nananatiling, pagkatapos, isang Sabbath-pahinga para sa mga tao 
ng Diyos; 10 para sa sinuman na nagpasok ng kapahingahan ng Diyos din rests 
mula sa kanyang sariling gawa, tulad ng ginawa ng Dios sa kaniyang 11 Tayo, 
samakatwid, ang bawat pagsusumikap upang pumasok sa 
kapahingahang iyon. gayon ay hindi isa ay mahulog sa pamamagitan ng 
pagsunod sa kanilang halimbawa ng pagsuway(Hebreo 4: 9-11, New 
International Version). 

May dapat pa ring, samakatuwid, ang isang ikapitong araw na pahinga ay 
nakareserba para sa mga tao ng Diyos, 10 dahil na pumasok sa lugar ng 
pahinga ay sa pamamahinga pagkatapos ng iyong trabaho, gaya ng Dios 
pagkatapos ng kanyang. 11 Kung gayon, magpatuloy sa paglakad nang 
upang ipasok ang lugar na ito ng pahinga, o ang ilan sa iyo ay maaaring 
kopyahin ang halimbawa ng pagtanggi na maniwala at mawawala (Hebreo 
4: 9-11, NJB). 

. Samakatuwid doon ay nag-iwan ng sabbatisme para sa bayan ng 
Diyos 10 Sapagka't ang pumasok sa kaniyang kapahingahan, siya rin hath 
nagpahinga sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang 11 Ipaalam sa 
amin magmadali ka nga sa pagpasok sa kapahingahang yaon.baka sa 
inyo'y may mahulog sa gayong halimbawa ng pag-aalinlangan (Hebreo 4: 
9-11, Ang Orihinal at Totoong Rheims Bagong Tipan ng Anno Domini 1582). 



Ipinakikita ng kasaysayan na pangingilin ng Sabbath ay pinananatiling sa buong 
kasaysayan, sa kabila condemnations sa pamamagitan ng imperyal na awtoridad 
at mga konseho ng mga tao. Sabbath-pagsunod pagkalat mula sa orihinal na 
simbahan sa Jerusalem sa Asya Minor, Africa, Europa at Asya noong unang mga 
siglo AD pangingilin ng Sabbath ay dokumentado na naganap sa buong siglo at 
naparoon sa Western Hemispheres hindi lalampas sa 1600s. 

Tanging ang isang simbahan na patuloy na panatilihin ang mga Sabbath hanggang 
sa ika-21 siglo ay maaaring ang tunay na iglesya para sa bayan ng Diyos ayon sa 
Bagong Tipan (Hebreo 4: 4 palabas na ito natitirang Sabbath ay may kaugnayan sa 
ika-pitong araw). 

Isang dahilan na marami sa ngayon ay hindi maunawaan kung ano ang itinuturo 
ng Banal na Bibliya tungkol sa ito ay na ang ilang mga tagasalin na may sadyang 
mistranslated ang salitang Griyego sabbatismos (ςαββατισμóς) na natagpuan sa 
Hebreo 4: 9. Ang Protestante KJV at NKJV magsalin nang hindi tama ito gaya ng 
ginagawa ng nagbago bersyon ng Rheims New Testament, na kilala rin bilang 
ang Challoner bersyon (nagbago sa ika-18 siglo). Lahat ng tatlong magsalin nang 
hindi tama ang salita bilang 'pahinga,' samantalang mayroong isang iba't ibang 
salitang Griyego (transliterated bilang katapausin),isinalin bilang 'pahinga' sa 
Bagong Tipan. Sabbatismos malinaw na tumutukoy sa isang 'sabbath-pahinga' and 
honest iskolar ay ang lahat ng aminin na .Dahil sa mistranslations, karamihan 
ngayon ay hindi mapagtanto na ang ikapitong araw na Sabbath ay partikular na 
enjoined para sa mga Kristiyano sa Bagong Tipan. 

Ang Banal na Araw at Plano ng Kaligtasan ng Diyos 

Sa Genesis 1:14, estado Dios na gumawa Siya ng ilang mga ilaw (tulad ng araw at 
buwan) upang markahan off ang mga banal na araw / relihiyon 
festivals(Word Translation Diyos), pa ilang mga nag-claim Jesus panatilihin ang 
mga ito. 

Feasts ng Diyos at banal na pagpupulong ay ang lahat ng nakalista sa Biblia sa 
23 rd kabanata ng aklat ng Levitico. Ang mga ito ay ang ikapitong araw ng Sabbath, 
Passover, ang Araw ng Tinapay na Walang Lebadura, Pentecost, ang Pista ng mga 
Trumpeta, ang Araw ng Pagbabayad-sala, ang kapistahan ng mga balag, at ang 
huling dakilang araw. Habang ang maraming mga makabago ay tumawag sa kanila 
"Jewish," ang katotohanan ay na si Jesus, ang Kanyang mga alagad, at ang 
kanilang mga unang bahagi ng mga tapat na tagasunod ninyo tinalima.  Kaya, sila 



ay nag-iingat sa pamamagitan ng mga nasaContinuing Simbahan ng Diyos. Ang 
mga bibliya Holy Days tumuturo patungo sa una at ikalawang pagparito ni Jesus at 
tulong show plano ng kaligtasan ng Diyos. 

Maraming moderns mabigla upang mapagtanto na ang unang mga Kristiyano 
inaasahan na halos lahat na nabuhay kailanman ang maliligtas at maging bahagi 
ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Kahit maagang Greco-Roman supporters 
tulad ng Irenaeus ng Lyon, Origen ng Alexandria, Gregory ng Nyssa, at Ambrose ng 
Milan itinuro ng hindi bababa bahagi ng doktrinang iyan.  

Bahagi ng ang dahilan na ang doktrinang ito ay 'nawala' ay na ang mas kaunting at 
mas kaunting mga ng Greco-Romano ay maayos panatilihin ang bibliya banal na 
araw, lalo na pagkatapos nila pinapagbago ang paskua sa 2 nd siglo. Halos lahat ng 
mga banal na araw ay nahatulan ng Orthodox Bishop John Chrysostom, Emperor 
Theodosius (na ipinahayag ang parusang kamatayan para sa mga taong maglakas-
loob ay patuloy na panatilihin ang mga biblikal na petsa ng Paskuwa), pati na rin 
ang ginawa ng Konseho ng Laodicea noong huling bahagi ng ika-4 na siglo . Pahayag, 
pati na rin pag-uusig, sa pamamagitan ng paganong Emperor Constantine mas 
maaga sa na siglo, tulad ng "Ipaalam sa amin pagkatapos ay mayroon wala sa 
karaniwang gamit na karumaldumal na Jewish pulutong," din nilalaro ng isang 
papel. 

Ang isa pang dahilan para sa kawalan ng kaalaman tungkol sa plano ng kaligtasan 
ay ang pagbabawal sa paggamit ng Origenism sa 5 th at 6 th siglo. Habang Origen 
nagkaroon ng maraming mga flaws (kahit na sa kanyang pag-unawa ng 
kaligtasan), siya kasama sa kanyang mga aral ng pagkakataon para sa kaligtasan 
para sa mga hindi naka-save o incorrigibly masama sa edad na ito. Ang Roman 
Catholic doktrina ng purgatoryo tila ay pinagtibay bilang isang di-Bibliya 
alternatibong minsan pagkatapos Origenism ay nahatulan (bagaman ang Eastern 
Orthodox at Protestante ay hindi tanggapin purgatoryo). 

Ayon sa kaugalian, ang Iglesia ng Roma at ang Protestante simbahan ay may 
tended upang magturo na ngayon ay ang tanging araw ng kaligtasan at na ang 
lahat hindi nai-save sa edad na ito ay paso nang walang hanggan sa impyerno / 
Gehenna (bagaman gamit ang mga kasalukuyang ekumeniko at interfaith 
paggalaw nangyayari ito ay maaaring baguhin). Ang Eastern Orthodox na mahaba 
ay nagkaroon ng reservation tungkol sa na, at may sinabi na ang Diyos ay 
maaaring i-save ang marami ng ang magpahinga ng sangkatauhan sa panahon ng 
puting trono paghatol (cf. Pahayag 20: 11-13), ngunit ang mga hindi tiyak 



(Florovsky G. ang huling bagay at ang huling mga kaganapan. C. 1979. 
Misyonaryo polyetong # E95h Holy Protection Russian Orthodox Simbahan. Los 
Angeles). Bahagi ng ang dahilan para sa mga Orthodox kakulangan ng katiyakan ay 
na sila ay hindi tunay na panatilihin ang mga biblikal na mga banal na araw at 
hindi rin naiintindihan nila ang tunay na kahulugan na sila ay may para sa mga 
Kristiyano. Banal na mga Araw picture tulong ng Diyos plano ng Diyos para sa 
sangkatauhan. 

Kami ay nasa Continuing Simbahan ng Diyos panatilihin ang parehong bibliya 
banal na araw ni Jesus, ang Kanyang mga alagad, at ang kanilang mga tapat na 
mga tagasunod tulad ng hentil-area Simbahan of lider Diyos Polycarp ng Smyrna 
at Melito ng Sardis iningatan. 

Pagpapanatiling ang bibliya banal na araw reminds mga tunay na Kristiyano ng 
tunay na plano ng kaligtasan at biyaya ng Diyos. Ang Patuloy na Iglesya ng Diyos 
nauunawaan kung paano bawat isa sa mga banal na araw itali in gamit plano ng 
kaligtasan ng Diyos (tingnan din ang aming libreng booklet Dapat Mong 
Obserbahan Diyos Banal na mga Araw o Demonic Holidays?) 

Malinaw na itinuturo ng Bibliya na si Hesus Kristo ay ang kordero ng Paskuwa 
isinakripisyo para sa amin at na dapat nating panatilihin na Pista ng tinapay na 
walang lebadura (1 Corinto 5: 7-8). Ang Araw ng Tinapay na Walang Lebadura 
picture tulong na dapat nating magsikap upang alisin ang kasalanan at 
pagkukunwari sa ating buhay (cf. Mateo 16: 6-12; 23:28). 

Kahit na ang Greco-Roman simbahan makilala na Pentecostes, din-refer sa bilang 
ang kapistahan ng mga sanglinggo (Levitico 23: 15-16) at ang araw ng mga unang 
bunga (Number 28:26) sa Lumang Tipan, ay nagkaroon ng Christian 
kabuluhan. Ang ideya ng mga Kristiyano sa pagiging firstfruits ay nakumpirma sa 
Bagong Tipan (Santiago 1:18). Sa sinaunang Israel, may isang mas maliit na ani sa 
Spring at isang mas malaking ani sa Pagkahulog. Ang Spring Banal na Araw ng 
Pentecostes, kapag maayos na naiintindihan, ay tumutulong sa larawan na ang 
Diyos ay lamang pagtawag sa ilang na ngayon para sa kaligtasan (Juan 6:44; 1 
Corinto 1:26; Roma 11:15) na may mas malaking pag-aani darating mamaya (Juan 
7: 37- 38). 

Sa pangkalahatan, ang Greco-Roman simbahan ay hindi panatilihin ang mga 
biblikal na mga banal na araw na nangyari sa Fall. Kung sila ay, sila ay maaaring 
mas mahusay na mapagtanto na ang Pista ng mga Trumpeta mga larawan na 



darating punishing interventions ng Diyos sa ibabaw ng lupa at ang pagbabalik ni 
Hesus Kristo sa pamamagitan ng pitong pakakak na mga Apocalipsis kabanata 8 at 
9 at 11: 15-19. Habang simbahan Greco-Roman pangkalahatan sumang-ayon na 
ang mga trumpeta sa Apocalipsis na kailangang gawin sa mga bagay (ang ilang 
makita ang mga pakakak bilang allegorical), walang nakikitang dahilan upang 
obserbahan ang bibliya Pista ng Trumpets. 

Ang susunod na Fall banal na araw ay ang Araw ng Pagbabayad-sala. Sa Lumang 
Tipan, sa araw na ito kasama ng isang seremonya kung saan ang Azazel kambing 
ay ipinadala sa ilang (Levitico 16: 1-10), samantalang ang mga Kristiyano nakakita 
nitong pagpapadala ng Azazel kambing larawan ng oras sa panahon ng sanlibong 
taon kapag si Satanas ay nakatali para sa isang libong taon sa napakalalim hukay 
(Apocalipsis 20: 1-4). Nangangahulugan ito na hindi niya magagawang upang 
tuksuhin at linlangin sa panahong iyon. 

Ang Pista ng Tabernakulo ay lumalarawan sa espirituwal at materyal na 
kasaganaan na nangyari sa panahon ng sanlibong taon paghahari ni Jesucristo 
kapag ang mga tao ay panatilihin batas ng Diyos, nang walang deceptions ni 
Satanas (Apocalipsis 20: 1-6). Ito ay sa kaibahan sa kung ano ang nangyayari 
ngayon sa isang mundo nalinlang ni Satanas (Apocalipsis 12: 9). Panlilinlang ni 
Satanas ay bahagi ng kung bakit ang karamihan nag-aangking Kristiyanismo ay 
misled sa pamamagitan ng huwad na mga ministro (2 Corinto 11: 14-15). 

Ang huling ng bibliya banal na araw (Levitico 23: 36b) ay madalas na tinutukoy sa 
Simbahan ng Diyos circles bilang ang huling dakilang araw. Pansinin kung ano ang 
itinuro ni Jesus sa mga ito: 

Sa huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at 
sumigaw, na nagsasabi, "Kung ang sinuman ay nauuhaw, ay pumarito siya 
sa Akin, at uminom. 38 Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng 
Kasulatan, mula sa kaniyang puso ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. 
" (Juan 7: 37-38) 

Ito ay may katuparan ng huling dakilang araw na ang lahat na hindi nagkaroon ng 
pagkakataon para sa kaligtasan ay tunay na magkaroon na pagkakataon, at halos 
lahat ng mga tatanggap na alok. 

Halos lahat ng tao na nabuhay kailanman ay isi-save! 



Ang biblikal na katotohanan ay na, dahil sa pag-ibig ng Diyos, si Jesus ay dumating 
sa mamatay PARA SA LAHAT: 

Para sa Diyos kaya minamahal sa mundo na ibinigay Niya ang Kanyang 
bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa Kaniya ay hindi dapat 
mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa Diyos 
ay hindi magpadala ng Kanyang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang 
sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan sa pamamagitan Niya ay 
maligtas. (Juan 3: 16-17) 

Kaya pinayaon ang mapagmahal na Diyos ang Kanyang Anak upang mamatay para 
sa isang ilang kamag-anak o mundo? 

Protestants, na madalas na quote John 3:16, ay may posibilidad na nagtuturo na 
ang mundo ay maaaring i-save ngunit na ang karamihan na nabuhay kailanman ay 
magdusa sa paghihirap ng kalooban magpakailanman. Iyan ba ang uri ng plano ng 
kaligtasan na ang isang Diyos na maalam at ito ay pag-ibig ay makabuo ng? Ay 
hindi sumusuporta sa Bibliya ang ideya na ang lahat ay maaaring i-save 
ngayon? Kung hindi, ay na fair? 

Yamang ang Diyos ay ang lahat ng pag-alam at lahat ng malakas at ito ay pag-ibig 
(1 Juan 4: 8,16), Mano nawa'y may predestined pinaka na nabuhay kailanman sa 
walang-hanggang pagpapahirap? 

Hindi. 

Ay tiyak na ang Diyos ay matalino sapat na upang magkaroon ng isang plano na 
talagang gumagana. 

Roma 9: 14-15 ay nagsasabi: 

"Ano nga ang ating sasabihin? Mayroon bang kalikuan sa Dios? Huwag 
nawang mangyari 15 Sapagka't sinasabi niya kay Moises," ako ay maawa ka 
sa whomever Habag ang ibig ko, at ako'y mahahabag sa whomever 
Magkakaroon ako ng awa. " 

Alam namin na ang pinili ng Diyos na bahagi ng Israel sa Lumang Tipan para sa 
kaligtasan sa panahong ito, at ilang, kung mayroon man, sa iba. Kung iyon ay ang 
lahat, kung paano ay na pag-ibig? 



Itinuturo ng Biblia na marami ang sadyang binulag sa edad na ito (Juan 12: 37-
40). Doon sa mga binulag sa edad na ito pa rin ay may isang pagkakataon (cf. Juan 
9:41; Isaias 42: 16-18). Pansinin din ang: 

Ay muli kong gawin ang isang kagilagilalas na gawa sa gitna ng bayang ito 
... 24 Ang mga ito naman na nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa, 
at silang na nagreklamo ay mangatututo ng aral. (Isaias 29: 14,24) 

Walang pagtatangi ang Diyos (Roma 2:11). Magkakaroon ng pagkakataon para sa 
lahat ng "lahat ng mga wakas ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos" (Isaias 52:10).  

Mayroon lamang ng isang pangalan sa silong ng langit sa pamamagitan ng kung 
saan mga tao ay maaaring maligtas (Gawa 4:12) at na ito'y si Cristo Jesus (Mga 
Gawa 4:10). Dahil ang karamihan ng sangkatauhan ay hindi kailanman narinig ang 
katotohanan tungkol kay Jesus, at "lahat ng laman ay tingnan ninyo ang pagliligtas 
ng Diyos" (Lucas 3: 6), magkakaroon ng isang pagkakataon para sa ang lahat ay 
makaabot sa kaligtasan (Isaias 52:10, 56: 1) -either sa ganitong gulang o edad na 
dumating (cf. Mateo 12: 31-32; Lucas 13: 29- 30). Ito hinaharap edad nauuna 
matapos ang pangalawang muling pagkabuhay (bilang ang tunay na mga 
Kristiyano sa panahon ay itinaas sa unang pagkabuhay na maguli per Apocalipsis 
20: 5-6) at may kasamang panahon ng luklukang maputi paghuhukom (Apocalipsis 
20: 11-12). Isaias (Isaias 65:20), pati na rin ang mga Romano at Orthodox Catholic 
saint Irenaeus, itinuro na ang partikular na panahong darating ay tungkol sa isang 
daang taon ang haba. 

Ang Bagong Tipan ay nagpapakita na sinusunod ni Apostol Pablo bibliya banal na 
araw (eg Gawa 18:21, 20: 6,16, 27: 9; 1 Corinto 5: 7-8). Nahatulan Paul 
incorporating paganong gawi sa Bibliya observances (1 Corinto 10: 20-23). Paul 
kanyang sarili nakasaad na malapit sa dulo ng kanyang buhay na siya iningatan 
ang lahat ng mga kasanayan Hudyo kinakailangan upang panatilihin (Gawa 28: 17-
19). Na sana ay nagkaroon upang isama ang lahat ng mga banal na araw na 
nakalista sa Levitico 23. 

Bilang isang panuntunan, ang Greco-Roman simbahan ay hindi sundin ang payo ni 
Apostol Pablo na tularan siya bilang siya magaya kay Cristo (1 Corinto 11: 1), at 
hindi nila susundin ang buong bibliya banal na araw. 

Sa halip, ang Greco-Roman simbahan ay madalas na panatilihin ang araw na 
nakatuon sa iba't-ibang mga pagano deities (Saturn, Mitras, Pan, Ishtar, Diana, 
Strenua, Janus, atbp) "repackaged" na may panlabas na gayak nag-aangking 



Kristiyano. Ang mga katotohanan ng kasaysayan patunayan na maagang mga 
tunay na Kristiyano ay hindi panatilihin Pasko, Linggo, Puso, Mahal na Araw, ang 
pag-akyat ni Maria, etc. 

Gusto ang tunay na Kristiyano kompromiso simbahan sa paganismo? Kung hindi, 
bakit pinaka-isip na ang pag-kompromiso grupo ay kumakatawan sa tunay na 
Kristiyanismo? Gusto tinaguriang Kristiyano grupo sundin ang mga kasanayan ng 
kung ano ang ginawa ni Jesus at ang mga Apostol? 

Tiyak na hindi ang Greco-Roman-Protestant bago. Nor ibang mga grupo tulad ng 
Ang Simbahan ni Jesucristo ng palabas Day Saints (na ay nagdagdag ng 
karagdagang mga libro sa Biblia), ang mga Baptist (na claim nila maunahan 
Repormasyon, pa ibahagi ang isang pulutong ng mga erehe doktrina sa 
Protestants), ang mesyanik Hudyo (nagtuturo tradisyon ng mga tao katulad ng sa 
mga hinatulan ni Jesus sa Marcos 7: 6-13), at mga Saksi ni Jehovah (na tanggihan 
ang diyos ni Hesus Kristo). 

Ito ay lamang ang Sabbatarian Simbahan ng Diyos grupo na panatilihin ang mga 
Banal na mga Araw kung saan maaari nang makatwiran claim na makipaglaban 
para sa orihinal na pananampalataya at marahil ay itinuturing na "Philadelphian 
Kristiyano" sa ngayon. 

Resists at condemns ang Ecumenical at Interfaith Movements 

Maraming relihiyon at pampulitikang mga lider sa ika-21 siglo ay nagtataguyod ng 
ekumeniko at interfaith paggalaw. Ang ekumeniko kilusan sumusubok upang 
isaalang-alang na ang lahat ng nag-aangking mga Kristiyano faiths ay pantay-
pantay sa harap ng Diyos, gayon pa man ang babala ng Bibliya tungkol sa mga 
bulaang ministro (2 Corinto 11: 14-15) at isang false "Mystery Babylonian" 
pananampalataya na nagsasangkot lider pampulitika sa mundo (Apocalipsis 17: 1-
9). Si Jesus ay hindi naparito upang magdala ng internasyunal na pagkakaisa sa 
edad na ito, ngunit division (Lucas 12:51). Kristiyano ay upang magsitakas sa 
nanghula Babylon (Zacarias 2; 6-7; Apocalipsis 18: 4) at maging walang dungis sa 
pamamagitan ng mundo (Santiago 1:27). 

Parami nang parami ang mga lider ay din ng pagtataguyod ecumenism, kabilang 
sa isang interfaith pagkakaisa, na mahalagang sumusubok upang magpahiwatig na 
ang lahat ng relihiyon ay pantay-pantay sa harap ng Diyos. Ito ay isang maingay 
kasinungalingan dahil ito ay lamang sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus na ang 
anumang maaaring i-save (Gawa 4: 10-12). Compromising doktrina, at iba pa para 



sa layunin ng pagkakaisa ay magdaraya at mali: Sumpain nawa siya na gumagawa 
ng gawain ng Panginoon na may kabulaanan (Jeremias 48:10). 

Yaong pagtataguyod ekumeniko / interfaith relihiyon pagkakaisa ay hindi 
mukhang mapagtanto na ang parehong Luma at Bagong Testaments nagtuturo na 
ang tunay na pagkakaisa ng pananampalataya ay HINDI mangyayari hanggang 
matapos bumalik si Jesus: 

Hanggang sa abutin nating lahat ng dumating sa pagkakaisa ng 
pananampalataya, at ang pagkakilala sa Anak ng Dios, hanggang sa sakdal 
na tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni 
Cristo. (Efeso 4:13) 

"Umawit at magalak, Oh anak na babae ng Sion: sapagka't narito, ako'y 
naparirito, at ako'y tatahan sa gitna mo," sabi ng Panginoon. 11 "Maraming 
bansa ay magpipisan sa Panginoon sa araw na yaon, at sila'y magiging aking 
bayan. at ako'y tatahan sa gitna mo, at inyong malalaman na ang 
Panginoon ng mga hukbo ay siyang nagsugo sa akin sa iyo 12 at ang 
Panginoon ay ariin ni Juda na parang kaniyang pamana sa mga Banal na 
Land, at pipiliin pa ang Jerusalem (Zacarias 2...: 10-12) 

Pansinin mayroong isang tunay na pananampalataya:  

May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong kayo ay sa isang pagasa 
ng pagtawag sa inyo; 5 Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang 
bautismo, 6 Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at 
sumasa lahat, at nasa lahat. (Efeso 4: 4-6) 

That ONE pananampalataya ay siyang tunay na Iglesia ng Diyos 
pananampalatayang Kristiyano, hindi ilang nakompromiso, interfaith, ekumeniko, 
Babylonian kaguluhan (Apocalipsis 17) na si Jesus ay sirain (cf. Pahayag 19).  

Bilang malayo bilang mga tunay na Kristiyano pagkakaisa, ipinakikita ng Bibliya na 
magkakaroon ng dibisyon sa Simbahan ng Panginoon (cf. Revelation 2 & 3) 
hanggang sa dumating si Jesus. 

Habang kami ay sa Continuing Simbahan ng Diyos ay naniniwala na doon ay dapat 
na taos-puso relasyon sa gitna ng lahat ng mas maraming bilang posible (cf. Roma 
12:18), na ay hindi nangangahulugan na isinasaalang-alang namin ang lahat ng 
relihiyon bilang katumbas ng tunay na Simbahan ng Diyos, ang tunay na 



Kristiyanong pananampalataya. Din namin ang halimbawa ni Jesus at tuligsain ang 
mga taong umaasa pa sa tradisyon kaysa sa Bibliya (Marcos 7: 9-13). 

Palatandaan, Proofs, at Clues 

Sa buod, dito ay isang listahan ng mga tanda, proofs, at mga pahiwatig na 
makakatulong sa kilalanin ang mga tunay na Kristiyano simbahan bilang ito:  

1. Inilalagay ang salita ng Dios kay sa tradisyon ng mga tao at samakatuwid 
ay hindi naidagdag doktrina na ay laban sa Biblia (cf. Mateo 15: 3- 9). 

2. Gumagamit ang bibliya pangalan "Simbahan ng Diyos" (eg Gawa 20:28; 1 
Timoteo 3: 5). 

3. Nakikipagpunyagi ang masikap dahil sa orihinal na pananampalataya 
(Jude 3), kahit na sa ilalim banta ng pag-uusig (eg Gawa 5: 27-32). 

4. bakas nito Bibliya doctrines buong kasaysayan (cf. 1 Juan 2: 6). 

5. Pinapanatili paskua nang ika 14 ng Nisan (Levitico 23: 5; Mateo 26:18). 

6. Ay kilala kung aling mga libro ay bahagi ng Bibliya mula noong panahon 
ng Apostol Juan (cf. 2 Timoteo 3: 16-17; Apocalipsis 1: 9-19; 22: 18-19; 
Isaias 8:16). 

7. Itinuturo ng katotohanan tungkol sa Panguluhang Diyos (Roma 1:20; 
Colosas 2: 2,9). 

8. Nagtuturo at pinapanatili ang mapagmahal batas ng Diyos (1 Juan 2: 4).  

9. • Sinasalungat pakikilahok sa carnal digma sa mundong ito (Juan 18:36; 
Lucas 3:14). 

10. Ay naging ang Pinaguusig, gayon ma'y hindi ang pisikal na mang-uusig 
(Juan 15: 20-21; cf. 18:36). 

11. Ay hindi pinagtibay ang panlabas na gayak ng paganismo sa mga 
tuntunin ng mga pari o obispo na damit o mga gusali (cf. Deuteronomio 12: 
29-30). 

12. Preaches ang buong ebanghelyo ng kaharian (Mateo 24:14; 28: 19-20). 

13. Ay isang "munting kawan" (Lucas 12:32; Roma 11: 5; cf. Apocalipsis 14: 
1-9). 



14. bakas nito pisikal na lokasyon sa pamamagitan ng maramihang mga 
lead lungsod (Hebreo 13:14) at ang pitong simbahan ng Apocalipsis 
kabanata 2 at 3. 

15. May mga palatandaan na ang bibliya Sabbath (Exodo 31:13; Hebreo 4: 
9). 

16. Nauunawaan plano ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu-
Kristo bilang nakalarawan sa pamamagitan ng Banal na mga Araw (1 
Corinto 5: 7-8; James 1:18) 

17. Nagtuturo laban sa pagmamasid ng paganong pista opisyal (1 Corinto 
10: 20-22). 

18. Hindi ba ihanay sa end-time ekumeniko Babilonia (Apocalipsis 13: 4-10; 
18: 4) 

Tanging ang isang Sabbatarian Simbahan ng Diyos grupo ay nakakatugon sa lahat 
ng mga pamantayan. Ang Greco- Roman simbahan ay hindi tunay na maunawaan 
ang Diyos o ang plano ng Diyos at hindi rin sila ay kumakatawan sa mga tunay na 
Kristiyano simbahan. 

 
3. Ano ang nangyari Sa panahon ng Bagong Tipan Times? 

Bukod dito pagbubukas talata sa italics at ang pagsasara talata sa italics, 
kabanata na ito ay isinulat sa pamamagitan ng late dating Simbahan ng Diyos 
writer Dr. Herman Hoeh at noon ay inilathala noong 1985. Dr. Hoeh ay nagbibigay 
sa kanyang tumagal sa kung ano ang nangyari sa mga tunay na Kristiyano 
simbahan sa panahon ng Bagong Tipan at ang pagtaas ng di-tapat na mga 
simbahan madalas binabanggit ang KJV. 

Sinabi ni Kristo, "Itatayo Ko ang Aking iglesya" (Mateo 16:18). Itinayo niya ang 
mga ito - isang Iglesya, kinomisyon na mangaral at mag-publish ng Kanyang 
Ebanghelyo - ang tunay na mensahe Dinala niya mula sa Diyos - sa buong mundo. 

Ngunit ano ang makikita natin ngayon? Daan-daang mga iba't-ibang at hindi 
pagsang-ayon simbahan, ang lahat ng itinatag sa pamamagitan ng mga tao, ang 
bawat isa professing upang magturo ng katotohanan, pa contradicting at hindi 
pagsang-ayon sa lahat ng mga iba. 



Ang Simbahan sa hula 

Bagama't ang karamihan sa mga tao ngayon ipagpalagay na ang totoong 
Simbahan ay mabilis na lumago malaki, upang maging isang malakas na 
organisasyon, exerting malakas na impluwensiya sa mundo, na ginagawa itong 
isang mas mahusay na mundo, at naging ang stabilizing impluwensiya ng 
sibilisasyon sa mundo, ang tunay na itinatag ni Cristo ang Kanyang Simbahan para 
sa walang sa naturang layunin. Sa Kanyang huling panalangin para sa Kanyang isa 
Simbahan, nanalangin si Jesus: 

. "Idinadalangin ko sila hindi ko manalangin para sa mundo ... Amang Banal, 
ingatan sa pamamagitan ng Iyong pangalan yaong Binigyan mo sa akin, upang 
sila'y maging isa gaya naman natin ... Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita: at 
mundo ay kinasusuklaman ang mga ito dahil ang mga ito ay hindi taga-sanlibutan, 
tulad ko na hindi taga sanglibutan. hindi ko manalangin na dapat mong alisin mo 
sila sa sanglibutan, kundi na dapat mong panatilihin ang mga ito mula sa masama. 
hindi sila taga ang sanlibutan, kung paanong hindi taga sanglibutan ako "(Juan 17: 
9-16). 

Yaong ng Kanyang Simbahan ay inilarawan bilang mga estranghero at mga 
dayuhan sa mundong ito - ambassadors para sa Kristo - kung saan ay dayuhan sa 
mundong ito - hindi pa sa pagiging bahagi ng mundo. 

Ito tunay na Iglesia ng Dios upang usigin - nakakalat. "Kung ako'y kanilang 
pinagusig Me, magkakaroon din sila paguusigin kayo," sabi ni Jesus sa Kanyang 
mga alagad (Juan 15:20). "Ang lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Cristo 
Jesus ay mangagbabata ng paguusig" (II Timoteo 3:12). 

Sa gabi Jesus ay seized upang maipako sa krus, sinabi Niya, "Nasusulat: 'Sasaktan 
ko ang pastor, at ang mga tupa ay mangangalat'" (Marcos 14:27).Pagkatapos Siya, 
ang Shepherd, ipinako sa krus, ang "mga tupa" - Kanyang Simbahan - ay upang 
maging mga nakakalat. 

Dati gabi ring iyon, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad, "Ikaw ay nakakalat" 
(Juan 16:32). 

Ito pag-uusig at scattering ay nagsimula ng maaga. Notice Gawa 8: 1: ". Sa oras na 
iyon ang isang malaking paguusig ay bumugso laban sa iglesia na nasa Jerusalem; 
at silang lahat ay nakakalat sa buong dako ng Judea at Samaria, maliban sa mga 
apostol" 



Wala kahit saan ay may anumang propesiya na ang isa tunay na Simbahan ay 
dapat maging mahusay at makapangyarihan, exerting impluwensiya sa mundong 
ito. Sa halip, ay tinawag niya itong "munting kawan" (Lucas 12:32). Hinamak, 
inusig, nakakalat sa pamamagitan ng ang mundo - hiwalay mula sa mundo ... 

Hindi mo pa basahin ang karamihan sa kasaysayan ng Simbahan na. Kahit na ang 
historians ay may hindi kailanman na kilala kung saan sa hitsura para sa mga 
tunay na Iglesia - sapagkat hindi nila alam kung ano ang tunay na Iglesia ay.  

Broad karamihan nalinlang 

Sa kabilang dako, sa mundo, ang lahat ng mga hula inihulang apostasya, 
panlilinlang at division. 

Inihula ni Jesus ang pinakaunang kaganapan puntahan ng mundo - mahusay 
panlilinlang - climaxing, sa ating panahon ngayon lang maaga, sa malaking 
kapighatian. 

"Ikaw ay magingat," Sinabi niya, "na huwag kayong mailigaw ninoman Sapagka't 
marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Cristo; at 
ililigaw ang marami." (Mateo 24: 4-5, Awtorisadong Bersyon). 

Pansinin mabuti: Ito ay hindi ang iilan na ay na nadaya, kundi ang marami. Iyon ay 
ang ilang na ay upang maging tunay na Kristiyano! 

Nakalarawan ni Jesus ang parehong kalagayan nang sabihin Niyang: "Wide ay ang 
gate at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang mga taong 
pumunta sa pamamagitan ng ito Dahil makipot ang pintuan at mahirap ang daan 
na patungo sa buhay, at. may mga ilang na mahanap ito "(Mateo 7: 13-14). 

Iyon ay hindi kung ano ang mundo ay naniniwala, ay ito? Marahil iyon ay hindi 
kung ano ang iyong narinig at dumating upang ipalagay. Ngunit ito ay kung ano 
ang sinabi ni Kristo. Paano ay nangailigaw mundong ito ay naging! 

Satanas ay inilarawan sa Bibliya bilang ang diyos ng mundong ito. Lumilitaw na 
siya, hindi bilang isang diyablo, ngunit bilang isang diyos - bilang isang anghel ng 
liwanag. At sa Apocalipsis 12: 9, basahin mo ng "Satanas, ang dumadaya sa buong 
mundo." 

Oo, sa maraming ay darating sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag na si Jesus ang 
Cristo - yes, na ipinangangaral si Cristo sa mundo. At gayon pa man, nang walang 
realizing ito, na nanlilinlang sa sanlibutan. 



Apostol alam kung ano ang mangyayari 

Ang mga apostol, inutusan nang direkta sa pamamagitan ni Jesucristo Mismo, 
Nagbabala Simbahan tungkol sa pag-alis mula sa pananampalataya na ito ay 
magsisimulang mangyari sa pagtatapos ng kanilang ministeryo. 

Bahagya 20 taon matapos ang pagkapako sa krus ni Jesus, ang apostol na si Pablo, 
sa isa sa kaniyang unang kinasihang liham, cautioned Kristiyano na huwag 
malinlang ng maling pangangaral o sa pamamagitan ng huwad na mga titik 
purporting na mula sa mga apostol: "Hayaan walang isa linlangin ka sa anumang 
paraan ; para sa na Araw [panahon ng interbensyon ng Diyos sa mga gawain ng 
tao, nang si Jesus Cristo ay magbabalik upang mamuno sa bansa] ay hindi 
dumating maliban kung ang pagtaliwakas ang mauna "(II mga Taga Tesalonica 2: 
3). 

Sa Gawa 20: 29-30, ang mga guro ng gentiles nagpapaliwanag kung paano ang 
apostasy ay magsisimula. Siya nakakalap ng mga matanda (ministro) ng iglesya sa 
Efeso upang iligtas sila ng isang pangwakas na mensahe tungkol sa kanilang 
responsibilidad sa ibabaw ng lokal na kongregasyon. "Sapagkat," sabi ni Paul, 
"Alam ko ito, na pagkatapos ng aking pag-alis savage wolves ay darating sa gitna 
ninyo, na hindi mangagpapatawad sa kawan. Mula rin naman sa isa't isa may mga 
taong babangon up, nagsasalita ng tiwaling mga bagay." Bakit? "Upang ilayo ang 
mga alagad pasunurin sa kanila." Upang makakuha ng isang personal na 
sumusunod para sa kanilang sarili. Upang magsimula ng bagong mga 
denominations! 

Huwag mong abutin ang buong kahulugan ng mga ito ng dalawang talatang 
ito? Ang mga elder o ministro ay lalo na binuo dahil, pagkatapos na pagkatapos 
Paul ay umalis Ephesus, doon ay dumating sa loob ng mga lokal na kongregasyon 
simbahan bulaang ministro, wolves sa tupa ng damit, upang lolooban ang mga 
Kristiyano. At kahit na mula sa mga matandang yaon na sa mga kongregasyon ng 
simbahan ilang nangagiibig na pasamain ang doktrina ni sa mga secure na ng isang 
sumusunod para sa kanilang sarili. 

Sa instructing ang mangangaral ng Ebanghelyo Timothy, inutusan siya ni Pablo sa 
"kumbinsihin, sumaway ka, mangaral, na may buong pagpapahinuhod at 
pagtuturo Para sa oras ay darating kapag hindi nila titiisin ang magaling na aral, 
ngunit ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa." - Kulang na gawin kung ano ang 
kanilang mangyaring - "... sila ay nagbubunton ng para sa kanilang sarili guro" - 



hinihikayat ministro kung sino ang nangangaral kung ano ang nais nilang marinig - 
"at itatalikod nila ang kanilang mga tainga mula sa katotohanan, at maging mga 
ibabaling sa katha" (II Timoteo 4: 2 -4). Ito nangyari sa mga kaarawan ng mga 
apostol at ebanghelista. Marami na fellowshipped sa lokal na kongregasyon ng 
mga unang Iglesia, matapos ang tungkol sa dalawang henerasyon, ay hindi matiis 
tunog doktrina dahil sila ay hindi talagang nagsisi at samakatuwid ay hindi 
kailanman nakatanggap ng Banal na Espiritu. Sila followedteachers sino, para sa 
kapakanan ng pera, nalulugod ang kanilang mga kagustuhan sa pamamagitan ng 
pangangaral fables - ang nakakaakit fables ng mistisismo at pagsamba sa araw na 
engulfing ang Roman Empire. 

Nang isulat ni Pablo ang kaniyang ikalawang liham sa mga gentile panganay 
Thessalonians, inutusan niya sila tungkol sa "hiwaga ng kasamaan" na "ay 
gumagawa na" (II Mga Taga Tesalonica 2: 7, AV). Paunawa: Mga Turo ng kawalan 
ng batas ay sa trabaho noong panahon ni Pablo. Ang Romano mundo ay napuno 
ng misteryo relihiyon na nag-ugat mula sa lumang sun pagsamba misteryo. 

Marami sa kanila ay natagpuan na sa pamamagitan ng kasama ang pangalan ng ni 
Jesus ang kanilang mga sumusunod nadagdagan. 

Jude nagkaroon upang isama sa kanyang sulat ang payo na ang bawat Kristiyano 
ay dapat "makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na 
minsan magpakailan man inihatid sa mga banal. Para sa ilang mga tao ay 
nagsipasok ng hindi napapansin, na matagal na ang nakalipas ay minarkahan pa sa 
kahatulang ito, mga di banal, na i-on ang biyaya ng ating Dios sa kahalayan at 
tanggihan ang iisang Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesu-Cristo .... ang 
mga ito ay sensual tao, na pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi, na walang 
Espiritu "(Judas 3-4, 19). Tinuruan nila penitensiya, hindi pagsisisi.  

Jude says mga mangangaral pinaghiwalay ang kanilang mga tagasunod mula sa 
katawan ng mga mananampalataya. 

Sa pamamagitan ng oras John wrote kanyang mga sulat, na siya ay nagkaroon ng 
ito malungkot note na isama tungkol sa mga taong sa una crept sa hindi 
napapansin: "Sila'y nangagsilabas sa atin, nguni't sila'y hindi sa atin; sapagka't 
kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana tayong ibang kasama; nguni't 
nangagsilabas upang sila'y mahayag, na wala sa kanila ay sa atin "(I Juan 2:19).  



Kahit na ang mga iba't-ibang mga deceivers, na tinatawag na Gnostics, iniwan ang 
tunay na Iglesia, pagguhit mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan, ang 
kanilang mga sumusunod na ay hindi huling para sa higit sa isang ilang mga siglo.  

Nagkaroon, gayunpaman, ang isang mas mapanganib apostasy na infiltrated ang 
tunay na Simbahan. 

Tunay na mga Kristiyano sapilitang out 

Peter binigyan ng babala ang mga simbahan na marami ang kayong 
palíligaw. Nagkaroon ng mga bulaang guro sa gitna Kristiyano na gusto magdala sa 
heresies, "at marami ay sundin ang kanilang mga mapanirang paraan, dahil sa 
kanino ang daan ng katotohanan ay nalalait" (II Pedro 2: 2).  

Ang mga titik ng Paul ay baluktot upang bigyan ng isa pang kahulugan kaysa sa 
inilaan (II Pedro 3: 15-16). Pero sa halip na nag-iiwan ng mga lokal na 
kongregasyon at bumubuo ng kanilang sariling mga sects, tulad ng iba ay tapos na 
sa una, ang mga bulaang mangangaral ay nanatili sa loob ng kongregasyon at sa 
lalong madaling panahon ay nagsimulang upang paalisin ang mga tunay na 
Kristiyano. 

Sa sulat ni apostol Juan kay Gayo, mababasa natin: ". Ako ay sumulat sa 
simbahan, ngunit si Diotrepes, na nagnanais na magkaroon ng kataasan sa kanila, 
ay hindi kami tinatanggap Samakatuwid, kung pumariyan ako, ako ay tumawag sa 
isip ang kanyang mga gawa na kung saan siya ay, na nagsasalita laban sa atin ng 
masasamang salita. at hindi nasisiyahan sa ganito, di niya tinatanggap ang mga 
kapatid, at ipinagbabawal sa mga nagnanais na, paglalagay ng mga ito sa labas ng 
simbahan "(III Juan 9-10). 

Ang tunay na mga Kristiyano, na nag-iisa binubuo totoong Simbahan, ay na ilagay 
sa labas ng nakikita, organisadong mga kongregasyon! 

Ito ang mga nakakalat na bata na sinabi ni Juan, "Kaya't ang mundo ay hindi alam 
sa amin" (I Juan 3: 1). 

Ang pangalan Kristiyano ay pagiging makitid ang isip ang layo sa pamamagitan 
lider na crept sa pagiging katiwala sa Simbahan ng Diyos, nakunan ang mga lokal 
na kongregasyon at, sa pangalan ni Cristo, nilinlang sa maraming sa mga 
sumusunod na 'ang kanilang mga maling aral na parang ito ay Gospel ni 
Cristo. (Hoeh H. Bakit ba Napakaraming Denominations. Magandang magazine 
News, Mayo 1985) 



Para sa higit sa separations sa pagitan ng tunay na Kristiyano at ang iba na hindi 
tunay na tapat, tingnan ang aming libreng buklet na "Ang Continuing History of 
the Simbahan ng Diyos." 

4. Aling Simbahan ng Diyos ay ang Karamihan sa Faithful? 

Dahil ang Simbahan ng Diyos ay ang tunay na Kristiyano simbahan, ay ang lahat ng 
naturang mga grupo ang parehong? May mga marka ng mga grupo sa pagtubos ay 
ang Simbahan ng Diyos (kabilang ang, kahit na, ang Iglesia ng Roma) at marami sa 
kanila na nagke-claim upang pinakamahusay na kumakatawan sa Filadelfia nalabi 
sa Simbahan ng Diyos. 

Paano dapat mong pumunta tungkol sa pagpapasya kung saan ang isa? Mayroon 
bang proofs, pahiwatig, at mga tanda na tulungan ka?  

Ay tiyak na may mga. 

At habang tinatawag ng Diyos ang mga tao (Juan 6:44), Siya rin ay nagbibigay sa 
kanila ng kakayahan upang gumawa ng mga pagpili. At pagpili ng tamang 
Simbahan ng Diyos ay napakahalaga. Ito ay isang bagay na aking natutunan mula 
sa karanasan. 

Ang ilang mga Background 

Sa mga huling taon teens, natanto ko na ang tunay na pangalan ng tunay na 
Iglesia ay "Simbahan ng Diyos" pati na rin ang ilan sa mga iba pang mga proofs, 
pahiwatig, at mga tanda sa buklet na ito. Sa loob ng ilang linggo ng paglipat sa 
bahay ng aking mga magulang, ako ang nangyari upang makita ang isang flyer na 
nakalista ang mga lokasyon ng isang "Simbahan ng Diyos" na serbisyo na ay 
gaganapin sa isang Sabado. 

Kaya, na Sabbath dumalo ako sa kung ano ang pinaniniwalaan ko ay magiging 
isang tunay na Simbahan ni paglilingkod sa Dios. Sa halip, matapos ang tungkol sa 
posibleng ang 100 th time sinabi ng pastor "Jesus" sa walang kabuluhan (ibig 
sabihin) pag-uulit, natanto ko na ito ay hindi posibleng maging ang bibliya at 
tunay na Simbahan ng Diyos (cf. Mateo 6: 7), kaya ko walked out ng serbisyo.  

Mula noon, ako na natanto na ito ay mahalaga upang piliin ang tamang 
"Simbahan ng Diyos" sa pakikisama at suporta. 



Pagkatapos matuto nang higit pa tungkol sa mga paksa ng Simbahan sa mga 
kabanata 2 at 3 ng Apocalipsis, ako din concluded na ang pinaka-wastong 
Simbahan ng Diyos ay nakatali sa Simbahan ng Panginoon ng Philadelphia na ay 
tinalakay sa Apocalipsis 3: 7-13. 

Filadelfia Dreams at Paniniwala 

Various theologians na gaganapin sa posisyon na ang mga simbahan na nabanggit 
sa unang tatlong kabanata ng Apocalipsis kinakatawan hindi lamang real 
simbahan, kundi pati na rin ng isang balangkas ng pitong 'eras' ng kasaysayan ng 
totoong Simbahan mula noong panahon ni Apostol Juan sa pagbabalik ng 
Panginoong Hesukristo. Ang pinaka-tapat ng mga simbahan sa dulo, ayon sa mga 
salita ni Jesus, ay ang Philadelphia bahagi. 

Ang Philadelphia era ay pinaniniwalaan ng ilan na sinimulan noong 1933 sa ilalim 
ng human pamumuno ng late Herbert W. Armstrong (para sa karagdagang mga 
detalye sa kasaysayan, mangyaring tingnan ang libreng booklet Ang Continuing 
History of the Simbahan ng Diyos) at na ang pamamayani natapos malapit ang 
oras ng kanyang kamatayan sa 1986. Ayon sa Bibliya, gayunpaman, ay ang 
nalalabi ng na simbahan Philadelphia kailangan pa rin na umiiral hanggang sa 
katapusan ng panahon ng simbahan (cf. Hebreo 13: 1; Apocalipsis 3: 10-11). 

Ang pagbuo ng Radio Simbahan ng Diyos (na sa kalaunan ay pinalitan ng pangalan 
ang Worldwide Simbahan ng Diyos) at ang simula ng Philadelphia panahon ng 
Simbahan ng Diyos ay preceded sa pamamagitan ng isang dalawang-bahagi 
proklamasyon panaginip na Herbert Armstrong naniniwala ibinigay ng Diyos ang 
kanyang asawa at na ay kasunod na nakumpirma (The Autobiography of Herbert 
W. Armstrong, 1973, pp. 187,193-194). Naniniwala siya tinupad niya kung ano ang 
magiging ang unang bahagi ng na managinip (Armstrong HW. Mga kapatid at Co-
worker sulat, Nobyembre 28, 1956). 

Katulad nito, ang pagbuo ng Continuing Simbahan ng Diyos ay preceded sa 
pamamagitan dreams (dalawa hanggang Bob Thiel at isa pa upang Fesilafai Fiso 
Leaana) na magkakasunod na nakumpirma na. Din namin ay tuparin ang 
ikalawang bahagi ng pagpapahayag panaginip Loma Armstrong ni. Walang iba 
pang mga tunay na ngipin ng gulong grupo na inaangkin na upang humantong ang 
nalabi sa Philadelphia na bahagi ng ngipin ng gulong ay ginawa mga claims, sa 
kabila ng katotohanan na ang mga pangarap ay ipinangako upang maging isang 
kaloob ng Espiritu sa mga huling araw per Gawa 2: 17-18 (para sa . mga detalye, 



tingnan Continuing History of the Simbahan ng Diyos) Maraming taga Laodicea 
kumilos tulad ng mga sinaunang mga Saduseo at hindi tatanggap ng kung paano 
gumagana ang Diyos (Marcos 12: 23-32). 

Sa kanyang Oktubre 1979 Plain Truth artikulo na may pamagat 7 Proofs ng Tunay 
na Iglesia ng Diyos, ang late Herbert W. Armstrong nakalista pitong proofs na siya 
nadama ang Philadelphia bahagi ng tunay na Iglesya ng Diyos ay 
magkakaroon. Ang mga kasama alam / pagtuturo 1) Sino at Ano ang Diyos ?, 2) 
Ang Pamahalaan ng Diyos at paglikha ng mga Banal at ang Matuwid Character, 3) 
Sino at Ano ang Man ?, 4) Ang Katotohanan Tungkol sa Israel, 5) Ang Tunay na 
Ebanghelyo, 6) Ano at Bakit ang Iglesia ?, at 7) Priority ang ng Pagtuturo ng 
Paghahari ng Kaharian ng Diyos. Siya nadama na ang, at pagkatapos, ay nagkaroon 
ng Worldwide Simbahan ng Diyos ang lahat ng mga iyon. Kami ay 
nasa Continuing Simbahan ng Diyos gawin pati na rin. 

Sa partikular na may kaugnayan sa ating mga tinuturuan: 

1) Ang pananaw na Kristiyanong iyon sa Panguluhang Diyos, 

2) Ang pamahalaan ng Diyos (hierarchical kasama ng Ama bilang 
pinakamataas na may kapangyarihan at nagpapatakbo sa ilalim ng Kanyang 
mapagmahal na mga batas) at ang Kanyang layunin ng pagbuo ng matuwid 
character (Roma 5: 4; Mateo 5:48) na may doktrina assistance mula sa 
Kanyang ministeryo (Efeso 4: 11-16), 

3) Na ang Diyos sadyang nilikha tao pisikal (Genesis 2: 7) at na ang mga 
tinatawag Niya (Juan 6:44) ay maaaring maging espirituwal (1 Corinto 15: 
45-48) sa pamilya ng Diyos (Efeso 3: 14-19) , 

4) Ang pagkakakilanlan ng modernong Israel at kung paano na relasyon sa 
may propesiya (cf. Genesis 48, 49; 1 Hari 12: 19-20; Santiago 1: 1; Jeremias 
30: 7; Daniel 11:39), 

5) ebanghelyo ni Cristo ng kaharian (Marcos 1: 14-15; Mga Gawa 1: 1-3), 

6) Na ang iglesia ay ang gawain ng Diyos (Mateo 24:14; 28: 19-20; Juan 
6:29; Apocalipsis 3: 7-13; 1 Corinto 12: 1-31; 16: 9; 2 Corinto 6: 14-18; Efeso 
5: 25-32) sa katotohanan (Awit 33: 4; Isaias 61: 8; Juan 17:17; 2 Timoteo 
2:15), 



7) Ang tamang prayoridad ng pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaharian sa 
mundo bilang isang saksi (Mateo 24:14) at ang malapit nang dumating na 
sanlibong taon (Apocalipsis 20: 4), habang pagtuturo sa mga alagad ang 
lahat ng mga bagay na ipinagutos ni Jesus (Mateo 28:19 -20). 

Tandaan: Pagkatapos ng kamatayan ng Herbert Armstrong, ang kanyang mga 
kahalili ng tao pumasok sa apostasy at itinakuwil ang karamihan sa mga 
natatanging Simbahan of doktrina Diyos. Ang tunay na iglesya ay nagpatuloy ng 
maraming mga kaliwa na organisasyon at maraming iba pang mga organisasyon 
ay may since nabuo. Apostasiya ang nangyari mula sa New Testament beses (eg 1 
Juan 2: 18-19) at ito ay isang dahilan kung bakit ang pagsunod tunay na 
Kristiyano kasaysayan ng iglesia ay maaaring mahirap. 

Habang ang maraming mga Simbahan of groups Dios ay lider na claim karamihan 
o lahat ng mga pitong puntos, halos lahat ay nabigo sa tunay na pagsasanay 
Herbert Armstrong ni puntos 2, 6, at 7, at ay may gusot ang ilan sa mga iba. Hindi 
bababa sa isang grupo na naniniwala na ito ay isang lider sa 6 & 7 sa itaas, alam at 
sadyang, ay ginawa na proklamasyon sa mga materyales na ito alam na 
nakapaloob sa doktrina error na hindi ang katotohanan.Iyon pagpayag upang 
maikalat isang maling mensahe ay nagpapakita na sila ay hindi humahantong sa 
huling yugto ng ang gawain ng Diyos-ang gawain ng Diyos DAPAT DONE IN TRUTH 
per Awit 33: 4. At sinabi ng Panginoon, "ay idirekta ko ang kanilang kagantihan sa 
katotohanan" (Isaias 61: 8), at ang mga taong sadyang i-publish at ipamahagi ang 
doktrina error malinaw naman ay hindi tumatanggap ng direksyon ng Panginoon.  

Maraming mga iba pang mga grupo discount puntos 6 & 7. Gayon pa man, dito ay 
din ng isang bagay na Herbert W. Armstrong ay nagsulat na may kaugnayan sa 
mga puntos 6 at sa mga bahagi ng punto 7: 

Sa Mateo 28: 19-20, order ng Diyos ay 1) pumunta at ipangaral ang 
Ebanghelyo (ihambing sa ni Mark bersiyon, parehong mga salita ni Jesus, 
Marcos 16:15); 2) magbinyag mga nagsisisi at naniniwala; pagkatapos ay 
matapos na, 3) magturo sa kanila na tumutupad sa mga utos 
"(Autobiography of Herbert W. Armstrong, p. 523). 

LAYUNIN of the Simbahan, 1) ipinapahayag ang darating na kaharian ng 
Diyos sa mundo at 2) pagpapakain sa kawan. 

Ang "loner" - ang "indibidwal Christian," na nais na umakyat sa kaharian 
ilang mga iba pang paraan maliban sa CHRIST at NIYA WAY pamamagitan ng 



kanyang SIMBAHAN - ay hindi bihasa sa PAMAMARAAN NI CRISTO NG 
PAGSASANAY, upang mamuno at maghari kasama ni Kristo sa kanyang 
kaharian! (Mystery of the Ages, p.270). 

Herbert Armstrong na nagturo sa, "na may mga modernong kagamitan para sa 
mass komunikasyon - ang palimbagan, radio, telebisyon, kahit na ang telepono sa 
pamamagitan ng kung saan ang isa ay maaaring maabot ang isa pang sa anumang 
bahagi ng mundo sa isang bagay ng ilang minuto o mas mababa - ay maaaring 
maabot ang mas maraming mga tao sa pamamagitan ng malayo kaysa sa lahat ng 
unang siglo apostol pinagsama "(7 Proofs ng tunay na Iglesia ng Diyos, Part 
6. Plain Truth, Agosto 1979). 

Kami ay nasa Continuing Simbahan ng Diyos ay paggamit-21 siglo pamamaraan para sa 
mass komunikasyon kabilang ang printing press, radyo, YouTube telebisyon, 
telepono, at siyempre ang internet, na maaaring kahit na maging mas mabilis 
kaysa sa mga paraan ng mass komunikasyon na Herbert Armstrong ginagamit 
. Naabot namin ang maramihang mga milyon-milyong ng evangelio ng kaharian at 
magkaroon ng uri ng pagpapahayag at prophetic katotohanan na sinabi ni Jesus 
ay dapat na ang mga pamantayan upang malaman ang totoo mula sa mga 
bulaang sa Mateo 7: 15-18. 

Sa mga tuntunin ng doktrina truths, Herbert Armstrong wrote, "Hindi bababa sa 
18 pangunahing at mahahalagang katotohanang ipinanumbalik sa True Simbahan 
yamang" ang taong 1933 (Mystery of the Ages, 1985). Lahat ng mga "naibalik 
katotohanan" ay sa opisyal na Statement ng Paniniwala ng Continuing Simbahan 
ng Diyos (magagamit online sa www.ccog.org). Iyon ay hindi ito ang kaso para sa 
karamihan (kung hindi lahat) ng mga grupo ng mga na ang mga lider ay isang 
beses bahagi ng lumang Worldwide Simbahan ng Diyos. Bukod dito, karamihan sa 
nag-aangking naniniwala sa kanila ay hindi kahit na gamitin ang listahan na ang 
late Herbert W. Armstrong aktwal na ibinigay (makita ang kanyang mga sermon 
na may pamagat na Misyon ng Philadelphia Simbahan Era, na ibinigay December 
17, 1983), ngunit sa halip ay umaasa sa isang listahan na inihanda matapos ang 
kanyang kamatayan sa pamamagitan ng isang lider na hindi manghawakan kayong 
mahigpit sa mga Philadelphian turo (naibalik ng Diyos ang mga 18 mga 
katotohanan: Laking pasasalamat mo para sa kanila Worldwide News, Agosto 25, 
1986). 

Nagbabala si Jesus ang Philadelphians sa "Hold mahigpit ang iyong taglay, upang 
walang sinumang kumuha ng iyong korona" (Apocalipsis 3:11), at ito ay tila baga 



ay may upang isama ang doktrina truths na ipinanumbalik sa Philadelphia na 
bahagi ng Simbahan ng Panginoon. Din Nagbabala ang Biblia na ang mga taong 
mukhang mga mananampalataya ay "mahulog ang layo" mula sa katotohanan at 
habang na ang nangyari sa nakaraan, mapupugnaw uli: mangyayari sa hinaharap 
(cf. Daniel 11: 30-35; 1 Timoteo 4: 1 ). Ang ilan na isang beses na sinasabing 
Philadelphians hindi sumunod na lubos sa pagtuturo na alinman. 

Karamihan sa mga grupo na may mga lider sa sandaling bahagi ng lumang 
Worldwide Simbahan ng Diyos ay hindi inilagay ang pampublikong pagpapahayag 
ng kaharian ng Diyos sa mundo bilang kanilang tunay na top priority (Mateo 
24:14; 28:19), hindi lubos na maunawaan ang lahat ng mga naibalik truths, at 
hindi nagkakahalaga ang katotohanan sapat; kaya sila ay pinapakita na ang mga 
ito ay hindi ang possessors ng kung ano ay tinatawag na "Philadelphia mantle" 
(pamumuno kapangyarihan). Ang pangkat na may sinabi mantle ay din 
kinakatawan ng mga "babae" ng Apocalipsis 12: 14-17. 

Ang Aklat ng mga Hebreo ay nagtuturo: 

Hayaan pagibig sa mga kapatid. (Hebreo 13: 1) 

Bakit dalhin na dito? Dahil ang salitang isinalin bilang "mga kapatid love" ay ang 
Griyego bersyon ng salita Philadelphia. Philadelphia ay upang magpatuloy, kahit sa 
ito Laodicea oras, pati na rin ang naroroon (sa isang degree) sa buong kasaysayan 
ng Simbahan ng Diyos. Philadelphians ay lubos na mapagmalasakit 
tao. Philadelphians pangalagaan ang mga maralita at ang mga hindi pa naaabot.  

Pansinin dalawang mga katangian ng ang tunay na tapat na simbahan na isinulat 
ni Apostol Pablo tungkol sa: 

15 ... sa bahay ng Dios, na siyang iglesia ng Dios na buhay, at haligi at suhay 
ng katotohanan. (1 Timoteo 3:15) 

15 Maging masigasig mong humarap na subok sa Diyos, isang manggagawa 
na ay hindi kailangang mahiya, nang makatarungan naghahati ang salita ng 
katotohanan. (2 Timoteo 2:15) 

 
Ang tapat Philadelphia nalabi, ang "babae" ng Apocalipsis 12: 14-16, ay ang grupo 
na palaging strives upang makatarungan hatiin (mabatid) ng salita ng katotohanan 
at ang haligi at suhay ng katotohanan. Ang dahilan na ako ay upang iwanan ang 



aking bago Simbahan ng Diyos organisasyon ay na paulit-ulit nilang sinira pangako 
at din, kusa at sadyang, patuloy na nagpapadala ng mga naka-print na 
impormasyon na alam nila ay hindi totoo (cf. Jeremias 48:10; Awit 33: 4 ; Awit 
101: 6-7; Isaias 61: 8) na kung saan ay detalyadong sa iba pang mga lugar (eg 
www.cogwriter.com). Samakatuwid, ito hikayat sa akin na maaaring sila ay hindi 
na pinakamahusay na kumakatawan sa Philadelphia nalabi sa Simbahan ng Diyos 
at hindi maaaring gamitin sa pamamagitan ng Diyos (cf. Isaias 61: 8; Awit 101: 7) 
na humantong ang mga pagsisikap upang matupad ang Mateo 24:14 , atbp Iyon 
ay kung bakit ito ay kinakailangan para saContinuing Simbahan ng Diyos sa form. 

Bilang malayo bilang ang haligi at suhay ng katotohanan napupunta, 
ang Continuing Simbahan ng Diyos ay may higit lalim at detalye tungkol sa 
kasaysayan ng unang Iglesia ng Diyos kaysa anupamang ibang Simbahan ng Diyos 
group. Kami ay binuo sa pundasyon ni Jesu-Cristo, ang mga apostol, at ng mga 
propeta (Efeso 2:20). Magturo namin pa ng kung ano ang unang mga tagasunod ni 
Jesus itinuro sa anumang iba pang Simbahan ng Diyos group. Kami rin ang 
nagsisikap na magturo sa LAHAT NG BAGAY sa ipinagutos ni Jesus sa ating mga 
sermon at sa media (cf. Mateo 28: 19-20). Din namin pag-ukulan ng isang 
makabuluhang halaga ng ating kita sa mga mahihirap (Mga Taga-Galacia 
2:10). Bukod pa rito, ang aming prophetic paliwanag ay sa mas malalim, at mas 
Bibliya, kaysa sa anumang iba pang mga kilalang Simbahan ng Diyos group (cf. 2 
Peter 1:19). 

Ano ang Tungkol sa mga Hula? 

Ay hula mahalaga? 

Ay tiyak na. 

Sa unang naitala sermon, na nangyari pagkatapos ng isang himala (Gawa 2: 1-11), 
ang Apostol Pedro nakatali kaganapan ng balita in gamit bibliya propesiya (Gawa 
2: 14-40). Bahagyang dahil ang mga tao ay magkaroon ng kamalayan ng mga 
kaganapan na tinalakay Pedro, maraming mga bayad na pansin at libo-libo ang 
nagbalik-loob (Gawa 2:41). 

Habang himala ay hindi mauuna sa karamihan ng iba pang naitala sermons sa 
Bagong Tipan, mga nagsasalita ay subukan upang itali kaganapan sa hula at iba 
pang bahagi ng Bibliya upang mas mahusay na maabot ang kanilang mga madla 
(eg Gawa 17: 22-31). 



Maaaring ito ay mahalaga upang mapagtanto na ang unang mensahe na ay 
naitala na nangaral si Jesus (ang evangeliong ito ng kaharian sa Marcos 1:14) at 
ang huling message ibinigay ni Jesus (ang Aklat ng Pahayag) ay prophetic. Various 
mensahe na ibinigay Niya ang (eg Mateo 24, Lucas 21) ay nakatali sa mga 
paparating na kaganapan sa mundo. 

Prophecy ay tanda para sa mga mananampalataya:  

Kaya mga wika ay pinaka tanda hindi para sa mga mananampalataya ngunit 
para unbelievers, habang hula ay tanda hindi para unbelievers ngunit para 
sa mga mananampalataya. (1 Corinto 14:22, English Standard Bible)  

Samakatuwid ang mga wika ay pinaka tanda, hindi sa mga 
nagsisisampalataya ngunit sa mga hindi nagsisisampalataya; ngunit 
panghuhula ay hindi para sa mga di-mananampalataya ngunit para sa mga 
taong naniniwala (1 Corinto 14:22, NKJV) 

Ipinakikita ng Bibliya doon ay magiging iba't ibang uri ng mga wika (1 Corinto 
12:28), at ang aming volunteer tagapagsalin at iba pa sa  Continuing Simbahan ng 
Diyos makatulong sa punan iyon. Ngunit mapansin na panghuhula, na 
kinabibilangan ng maayos na nagpapaliwanag hula, ay dapat na maging isang 
mag-sign para sa mga taong naniniwala. Kami ay nasa Continuing Simbahan ng 
Diyos maintindihan at ipaliwanag mas mahusay maraming mga aspeto ng hula 
kaysa sa iba pang COG groups. 

Ang ibig sabihin nito ang mga propesiya ay ang pinakamahalagang katangian ng 
tunay na Iglesia? Hindi, pag-ibig ay (cf. 1 Corinto 13: 1,8). 

Gayon pa man, ang pagtugis ng pag-ibig ay din nakatali sa may hula sa Biblia (1 
Corinto 14: 1). Yaong tunay na pagkakaroon ng pag-ibig sa katotohanan ay spared 
mula sa ilang nanghula mga kaganapan ayon sa 2 Tesalonica 2: 9-12. 

Ngayon, napakalaking societal pagbabago ay nagaganap. Marami sa kanila ay 
nanghula sa Bibliya. Kahit na sa pagitan marahil isang-kapat sa isang-ikatlo ng ang 
buong Biblia ay prophetic, karamihan sa mga grupo lamang ay hindi maunawaan 
na ang katotohanan tungkol sa iba't-ibang mga susi mga hula sa Bibliya - key hula 
na hinimok ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod sa dulo upang maunawaan (eg 
Mateo 24:15; Marcos 13:14). 



Ang ilan sa, sa kabila ng nag-aangking naniniwala sa Bibliya, alinman discount o 
Tinatanaw hula. Ngunit iyon ay hindi dapat na ang kaso para sa mga tunay na 
Kristiyano: 

"Masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat na punong kahoy. 30 Pagka 
nangagdadahon na sila ay namumuko, mong makita at malaman para sa 
inyong sarili na ang tagaraw malapit. 31 Gayon din naman kayo, pagka 
nangakita ninyong nangyari ang mga bagay, alam na ang kaharian ng Diyos 
ay malapit na. 32 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, lahing ito ay tiyak na 
hindi lilipas hanggang sa ang buong bagay na ito. 33 ang langit at ang lupa ay 
lilipas, datapuwa't ang aking mga salita ay hindi lilipas. 

"Datapuwa't mangagingat kayo sa inyong sarili, baka mangalugmok ang 
inyong mga puso na weighed down na may carousing, paglalasing, at 
nagmamalasakit ng buhay na ito, at na Day darating sa iyo nang hindi 
inaasahan. 35 Sapagka't gayon darating na gaya ng silo sa kanilang lahat na 
nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. 36 Mangagpuyat nga kayo, at 
laging manalangin na maaari mong ay ariing may karapatan ang makatakas 
sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang mangakatayo kayo sa 
harapan ng Anak ng tao. " (Lucas 21: 29-36) 

Pansinin na itinuro ni Jesus na ang Kanyang mga tagasunod ay laging magkaroon 
ng na magbayad ng pansin sa mga kaganapan at mga hula na may kaugnayan sa 
Kanyang pagbabalik. Paulit-ulit na sinabi ni Jesus sa Kanyang mga tagasunod na 
panonoorin para sa mga kaganapan sa mundo na matupad ang hula sa ibang mga 
kasulatan gaya ng Mateo 24:42, 25:13; Marcos 13: 9,33,34,35,37, at Apocalipsis 3: 
3. Inaasahan ni Jesus ang Kanyang mga tagasunod upang panoorin.  

Itinuro din ni Jesus na ang Banal na Espiritu, "ang Espiritu ng katotohanan," Gusto 
tulungan ang tapat sa pag-unawa ang lahat ng katotohanan, kabilang ang 
prophetic na mga: 

Mayroon pa akong maraming bagay na sasalitain sa iyo, ngunit hindi pa 
ninyo kayang unawain ngayon. Gayunman, kapag ... ang Espiritu ng 
katotohanan, ay dumating, {ito} ay gagabay sa iyo sa lahat ng 
katotohanan; ... Ay magsasabi sa iyo bagay na darating. (Juan 16: 12-13) 

Ang pagkakaroon ng Banal na Espiritu at maayos palibhasa'y inakay ako sa Banal 
na Espiritu ay tumutulong sa amin na maunawaan hula. 



Itinuturo rin ng Bibliya: 

Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Hindi hinahamak hula. (1 
Tesalonica 5: 19-20) 

Ngunit maraming, kabilang ang mga nasa iba't-ibang mga Simbahan ng mga grupo 
Dios huwag kang mukhang naniniwala na ang Espiritu ng Diyos ay kasalukuyang 
nagtatrabaho prophetically ngayon. Marami rin ay may posibilidad na pag-alimura 
propesiya ng Bibliya at, madalas, ang kanilang mga tamang paliwanag (s). 

Sa kasalukuyan sa daigdig na ito, ang Diyos ay Kanyang tapat at tunay na mga 
lingkod na tama ipinapahayag ang end-time prophetic babala na kailangan na 
sumama siya ngayon. 

Itinuturo ng Biblia: 

Tunay na ang Panginoong Dios ay wala, maliban na lamang kung siya ay 
nagpapakita ng Kanyang lihim sa kaniyang mga lingkod na mga 
propeta. 8 Ang leon ay umungal! Sinong di matatakot? Ang Panginoong Dios 
ay nagsalita! Sinong hindi manghuhula? (Amos 3: 7-8). 

Sa kabila ng ito, pati na rin mga aral ng Bagong Tipan sa mga propeta (eg Mga 
Gawa 2: 17-20; Efeso 4:11; 1 Corinto 14), karamihan-21 siglo Simbahan of groups Diyos 
ay hindi naniniwala na may kasalukuyang anumang mga propeta at sila masama 
hindi maunawaan o maintindihan mga pangunahing elemento ng oras ng 
pagtatapos bibliya propesiya. 

Higit pa rito, ang lahat maliban sa isa sa mga Simbahan of groups Diyos (CCOG ay 
ang isa exception) na tanggapin na ang Diyos ay may hindi bababa sa isang 
propeta ngayon, ay nakinig sa supposedly prophetic mga indibidwal na may 
malinaw na itinuturo prophetic at dogmatiko error, kaya sila ay / ay bulaang 
propeta. 

Ang Patuloy na Iglesya ng Diyos ay ang Filadelfia Leader 

Sa mga nais na maging bahagi ng pinaka-tapat na nalabi ng Philadelphia ay nais na 
maging sa isang Simbahan ng Diyos grupo na: 

1. Gumagawa pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaharian bilang isang saksi 
kanyang top priority (Mateo 24:14; 28: 19-20). 



2. Sinusuportahan ang mahinang kapatid (Galacia 2:10), kabilang ang mga 
babaing balo at mga ulila (Santiago 1:27), lalo na sa poorer rehiyon tulad 
Africa at Asia. 

3. Tunay kasanayan bibliya governance (1 Corinto 12:28), kabilang ang 
Mateo 18: 15-17. 

4. Nagtataglay ng pagpapahayag, sa doktrina, prophetic, at mapagmahal 
prutas binanggit ni Jesus (Juan 7: 16-20; 13:35; Lucas 4:18; 14:13; Mateo 
24:14; 28: 19-20; Apocalipsis 3 : 7-13). 

5. Warns mga nag-iisip na ang mga ito sa Simbahan upang hindi mahulog 
ang layo (1 Timoteo 4: 1). 

6. May mga kaloob na espirituwal, kabilang ang pagtanggap ng mga 
pangarap, sa mga huling araw (Mga Gawa 2: 17-18). 

7. Nauunawaan ang makasaysayang at kasalukuyang mga tungkulin ng mga 
iglesia ng Apocalipsis 2 & 3. 

8. Nagpapaliwanag at nauunawaan bibliya propesiya rin sapat (eg Daniel 
11: 29-45; Mateo 24) na malaman kung kailan upang tumakas (Mateo 24: 
15-20; Apocalipsis 3:10, 12: 14-16) bago ang Malaking Kapighatian (Mateo 
24:21). 

Ang isang grupo na pinakamahusay na kumakatawan sa nalabi sa Philadelphia na 
bahagi ng Simbahan ng Panginoon (Apocalipsis 3: 7-13) sa ika-21 siglo ay 
ang Continuing Simbahan ng Diyos. 

Nagbabala si Jesus sa Laodicea ay na mayroon silang isang maligamgam trabaho 
at kailangan na magsisi o harapin ang mga kahihinatnan (Apocalipsis 3: 14-22). Sa 
prophetic side, ang katotohanan ay na ang mga Laodicea simbahan ay may isang 
iba't ibang mga prophetic misunderstandings. 

Since Laodicea ay kumakatawan sa mga bulk ng mga Kristiyano sa panahon ng 
kawakasan (kinakatawan nila ang ikapitong iglesia o grupo ng mga iglesya sa 
Apocalipsis 1-3), doon ay dapat na mga dahilan na hindi nila makikita ang lahat ng 
kung ano ang nangyayari prophetically at kung ano ang tunay na humantong sa 
ang simula ng ang Great Tribulation. 

Sa loob ng Laodicea organisasyon na lumitaw na maging bahagi ng Simbahan ng 
Panginoon, may mga iba't-ibang mga prophetic posisyon na gaganapin kung saan 



ay maiwasan ang mga ito mula sa alam kapag ang Great Tribulation ay 
magsisimula. 

Labing-walo ng mga maling mga views ay nakalista sa ibaba:  

1. Maraming Laodicea grupo ay hindi opisyal na magturo at / o hindi 
naniniwala sa ideya ng eras Simbahan kaugnayan sa Simbahan ng 
Apocalipsis kabanata 2 at 3 kahit na sila minsan magturo tungkol sa 
simbahan ng Apocalipsis. Maraming kumuha ng higit pa ng isang preterist 
(nakaraan / historical) tingnan ng mga simbahan, sa kabila ng katotohanan 
na maraming mga pahayag na ginawa sa kanila ay nagkaroon na magkaroon 
hinaharap prophetic ramifications (eg Apocalipsis 1:19; 2:22; 3: 3; 3:10) 
. Dahil iba-ibang grupo ay hindi magturo tiyak prophetic aspeto ng mga ito, 
maraming hindi makita ang kanilang sariling mga problema at ay 
magkakaroon upang pumunta sa pamamagitan ng Dakilang Kapighatian. 

2. Ang Laodicea grupo ay hindi naniniwala na ang Ebanghelyo ng Kaharian 
pa rin pangangailangan upang ipangangaral sa buong mundo bilang isang 
saksi per Mateo 24:14, ay hindi tunay na gumawa ng isang mataas na 
priority, at / o gawin ito sa isang paraan na kung saan nagpapakita mayroon 
silang sapat na pag-ibig para sa katotohanan (cf. Jeremias 48:10; Awit 33: 
4), kaya hindi sila magkaroon ng hindi rin humantong ang tunay 
Philadelphian trabaho. Bilang lamang ang Philadelphians ay ipinangako 
upang maging protektado mula sa oras ng pagsubok na darating sa buong 
sanglibutan, sa Laodicea ay hindi maunawaan kapag Mateo 24:14 ay 
natutupad o kapag upang tumakas per Matthew 24:15.  

3. Ang isang malawak na gaganapin Laodicea view ay ang pagtuturo na ang 
Great Tribulation ay hindi maaaring magsimula hanggang sa King of the 
North invades ang Hari ng mga South sa Daniel 11:40. Ang pagtingin na ito 
overlooks ang katotohanan na dahil ang Great Tribulation ay kinabibilangan 
ng mga panahon ng kabagabagan ng Jacob (Jeremias 30: 7), ito ay 
nagsisimula sa ang USA at ang kanyang Anglo-Saxon allies tulad ng UK 
pagkuha invaded (cf. Daniel 11:39). Ang ilan sa mga grupo kumapit sa ito 
sequential error, dahil ito ay isang beses gaganapin sa pamamagitan ng late 
Herbert W. Armstrong, na nagbago ang kanyang view sa pamamagitan ng 
1979 (The Time We Are In, Now. Pastor Heneral Report-Vol. 1, No. 15, 
November 20, 1979). Dahil ang Hari ng mga North ay puksain ang mga ng 
mga matibay na kuta (ang USA, Canada, at iba pa) sa Daniel 11:39, bago ang 



invading ang Hari ng mga South sa Daniel 11:40, mga mayhawak sa view na 
ito ay hindi alam kapag ang Great Tribulation ay magsisimula hanggang 
matapos ito ay nagsimula. 

4. Iba't ibang mga taga Laodicea ay naniniwala na ang pangwakas na 
pagsasaayos ng Beast kapangyarihan sa Apocalipsis 17: 12-13 DAPAT 
binubuo ng eksaktong sampung o labing-isang kasalukuyang tinukoy 
bansa. Ito ay may mga mali para sa maraming mga kadahilanan, kabilang 
ang katunayan na ang mga Griyego na termino para sa 'bansa' ay wala sa 
mga talata at ang mga talata ay nagsasabi ng isang panahon ng dalawang 
hinaharap reorganizations. Reorganized kaharian ay hindi laging manatili sa 
loob bago hangganan at na ay malamang na maging ang kaso sa 
hinaharap. Habang ang mga European Union, na kung saan ay kasalukuyang 
may 28 miyembro at maraming mga potensyal na mga miyembro, maaaring 
na rin mawala ang ilang miyembro ng mga bansa (tulad ng United 
Kingdom), upang igiit na ang pangwakas na pagsasaayos ay dapat 
magkaroon ng sampung o labing bansa ay hindi pare-pareho sa 
Bibliya. Bukod pa rito, ang makasaysayang posisyon ng Philadelphia na 
bahagi ng ngipin ng gulong (sa ilalim Herbert Armstrong) itinuro sa hindi 
bababa sa isang dosenang mga dokumento (Plain Truth, Good News, Bukas 
World, booklets, Co-manggagawa titik, Bible Correspondence Course) na 
ang sampung maaaring binubuo ng sampung mga bansa at / o mga grupo 
ng mga bansa (bilang laban sa single bansa). Maliban na lamang kung ang 
bilang binabawasan sa na, ang mga taong ipilit ang configuration Beast 
pagkakaroon ng alinman sa sampung o labing-isang bansa ay hindi na ay 
marahil mapagtanto na ang Malaking Kapighatian ay nagsimula maliban 
kung sila'y magsisipagsisi sa view na iyon. 

5. Maraming Laodicea grupo malinaw maunawaan o maintindihan Daniel 
9:27, ang ikalawang kalahati ng kung saan relasyon sa may Daniel 11:31 At 
sinabi ni Jesus sa Mateo 24:15 (sila ay madalas na naniniwala Daniel 9:27 ay 
natupad sa pamamagitan ni Kristo). Mga taong hindi maunawaan o 
maintindihan ang mga talatang ito ay hindi magkakaroon ng isang maayos 
na pre-babala ng kung ano ang nangyayari o malamang alam kapag ang 
Great Tribulation ay magsisimula. 

6. Ang isa o higit pang mga pangkat din magturo na ang Great Tribulation ay 
maaaring magsimula sa susunod na taon o kaya. Bilang ang Dakilang 
Kapighatian ay hindi nagsisimula hanggang humigit-kumulang 3 ½ taon 



matapos ang 'kapayapaan deal' ng Daniel 9:27 ay maayos nakumpirma (at 
ito ay hindi pa nangyari), ito ay hindi posible para sa Great Tribulation 
upang simulan bago ang 2019. Dahil ang deal ay pinaka-malamang na i-
confirm sa Fall ng taon (cf. Levitico 23:24; 1 Corinto 15:52), kahit na 2019 ay 
malamang masyadong lalong madaling panahon.  

7. Ang ilang mga grupo magturo hindi tamang pagpapakahulugan ng mga 
1335, 1290, at 1260 araw ng Daniel 12 o may iba pang mga problema na 
may mga bahagi ng na (pinaka COG grupo) na hindi sila ay maunawaan 
kapag ang Great Tribulation ay magsisimula. 

8. Karamihan sa Laodicea grupo hindi maunawaan Habakuk 2: 2-8 at hindi 
maayos pagkuha na babala sa USA at UK. Isang grupo ay ituro mo, ngunit ay 
naka-back off dahil sa kung ano ay lilitaw upang maging panloob na pulitika 
at ang isa sa kanyang pagsikat lider. Ang tumataas na 'time bomb' USA 
utang ay isang bagay na pangangailangan upang maging matulis out at 
Habakuk 2: 2-8 points out ang bibliya banta na ito poses. Dapat itong 
ipinahayag at tayo'y sa CCOG ginagawa ito. Maraming hindi mapagtanto na 
Habakkuk 2: 6 ay may kaugnayan sa simula ng ang Great Tribulation, at ito 
ay isa sa mga dahilan para sa mga atake laban sa mga utang na loob kaapu-
apuhan ng mga lipi ni Jose. 

9. Karamihan sa Laodicea grupo ay may iba't-ibang mga 'Elijah 
heresies.' Dahil dito, hindi sila ay magagawang makilala ang pangwakas na 
si Elias.Ang ilan sa tingin niya ay dapat ay Herbert Armstrong, sa kabila ng 
ang katunayan na siya ay patay mula noong Enero 16, 1986 at na ang 
kamatayan disqualifies kanya alinsunod sa kanyang pagsusulat tungkol sa 
mga panghuling Elijah (Mystery of the Ages. 1985, p. 349). Iniisip ng ilan na 
mag-walang Elijah na dumating o na siya ay ang iglesia at hindi sa isang 
indibidwal, na napupunta laban sa mga turo ni Jesus sa paksa sa Marcos 9: 
12-13. 

10. Maraming Laodicea grupo ay hindi maunawaan ang differing 
persecutions (at iba pang mga bagay) na dumating sa Daniel 7:25, 11: 30-
39, Mateo 24: 9- 22, at Apocalipsis 12: 14-17. Kapag ang nanghula alon ng 
pag-uusig sa una ay pinindot niya ang Philadelphians lalo na, (at hindi sa 
kanila), Laodicea ay hindi makita ito pag-uusig bilang katibayan na ang 
Great Tribulation ay tungkol sa upang magsimula. Ang lumang Radio 
Simbahan ng Diyos (tingnan Mag-ingat sa mga Bulaang Brethren Mabuting 



Balita, January 1960!) Na sadyang inilapat ang mga umuusig sa mga 
kasulatan ng Daniel 11: 32-35 sa oras ng pagtatapos Philadelphian 
simbahan gaya ng ginagawa ng kasalukuyang CCOG. 

11. Ang isang bilang ng mga Laodicea grupo ay hindi magturo na mayroong 
isang pisikal na lugar ng kaligtasan upang tumakas sa (sa kabila kung ano 
ang Apocalipsis 12: 14-16 ay nagtuturo). Kaya, ang mga may hawak na view 
na ay hindi nai-hilig upang tumakas patungo sa isa lamang bago ang simula 
ng Great masaklap na karanasan. 

12. Karamihan sa 'independent' Laodicea hindi naniniwala na kailangan nila 
upang 'magkulumpon' bago ang oras upang tumakas kabila ng kung ano 
Zefanias 2: 1-3 nagtuturo. Kaya, ito ay hindi malamang na sila ay hilig upang 
tumakas magkasama kapag ang isang grupo ang mga ito ay hindi bahagi ng 
ginagawa lamang bago ang simula ng ang Great Tribulation (cf. Pahayag 12: 
14-17). 

13. Hindi bababa sa isang Laodicea grupo wasto ay naniniwala na ang 
kasuklamsuklam na paninira ng Daniel 11:31 ay nangyayari pagkatapos ng 
Hari ng mga North invades ang Hari ng mga South sa Daniel 11:40. Dahil ito 
ay hindi mangyayari na paraan, mga mayhawak sa posisyong iyon ay hindi 
maunawaan kapag ang Great Tribulation ay magsisimula (cf. Mateo 24: 
15,21). 

14. Maraming Laodicea grupo nagtuturo na ang taong makasalanan na 
nakaupo sa templo ng Diyos (2 Mga Taga-Tesalonica 2: 3-4) ay ang 
Antichrist / False Prophet, hindi ang Beast of the Sea. Gayon pa man, ito ay 
ito Beast of the Sea, ang pangwakas na Hari ng mga North (Daniel 11: 35-
36). Kaya, kapag nangyari ito, mga mayhawak sa maling posisyon ay hindi 
maunawaan ang kanyang prophetic ramifications. Ang pagkakakilanlan ng 
'anak na lalaki ng kapahamakan' ay mahalaga na maunawaan sa mga oras 
ng pagtatapos. 

15. Ilang Laodicea grupo nagtuturo na isang Jewish templo sa Jerusalem ay 
itinayong muli bago dumating si Jesus. Habang ito ay malayo na posible ito 
ay hindi kinakailangan (ang "templo ng Dios" sa Bagong Tipan ay ang 
gagawin sa isang Kristiyano, hindi modernong Jewish, lokasyon). Dahil ito ay 
hindi mangyayari bilang ng ilang minsan magturo, mga mayhawak sa 



posisyong iyon ay hindi maunawaan kapag ang Great Tribulation ay 
magsisimula. 

16. Hindi bababa sa isang Laodicea grupo ay nagtuturo na ang sampung 
mga hari ng Apocalipsis 17:12 ay upang maging sa singil ng sampung 
rehiyon sa buong mundo na taliwas sa pagiging isang pangunahing 
European kapangyarihan. Pagpipilit sa ito ay nangangahulugan na tulad ng 
isang grupo ay hindi marahil maunawaan kapag ang Great Tribulation ay 
magsisimula. 

17. Hindi bababa sa isang Laodicea grupo ay nagtuturo na ang Beast ng 
Apocalipsis 13: 1-10 ay hindi isang European. Dahil ang Beast kapangyarihan 
ay lumabas dahil sa Europa (cf. Daniel 9: 26-27), ang mga taong hindi 
maunawaan na ito ay hindi mapagtanto kapag ang Great Tribulation ay 
tungkol sa upang magsimula. 

18. Hindi bababa sa isa o dalawang ng mga mas malalaking Laodicea grupo 
nagtuturo na ang unang talata sa Daniel 11 sequence na may kaugnayan sa 
simula ng ang Great Tribulation ay Daniel 11:40. Sa halip na sila ay dapat 
ituro na ito ay nagsisimula sa Daniel 11:39, na kung saan ay ilang sandali 
lamang matapos Daniel 11:31, na kung saan ay pare-pareho sa simula ng 
panahon ng kabagabagan ng Jacob din (Jeremias 30: 7).Yaong na 
nanghahawak sa Daniel 11:40 posisyon ay hindi maunawaan kapag ang 
Great Tribulation ay magsisimula. 

At may mga maraming iba pang mga. Gayon pa man, ito lamang tumatagal ng 
hindi pagkakaunawaan ng isa o higit pa ang mga puntos sa itaas upang hindi 
mapagtanto kapag ang Great Tribulation ay magsisimula. Tanging 
ang Continuing Simbahan ng Diyos ay "wastong paghahati ng salita ng 
katotohanan" (2 Timoteo 2:15) sa lahat ng mga bagay. 

Ang malungkot na katotohanan ay na ang karamihan Simbahan ng Diyos grupo, 
dahil sila ay hindi tunay na Filadelfia (sa kabila ng kahit anong claim maaari silang 
gumawa), ay hindi maunawaan ang prophetic sequence at mga detalye sa Daniel 
11 o kung paano sila itali sa kung ano ang itinuro ni Jesus sa mga lugar tulad 
Matthew 24. Dahil dito at iba pang mga prophetic misunderstandings, mga 
pangkat na iyon ay hindi mapagtanto kung kailan dapat sila tumakas per tagubilin 
ni Jesus sa Mateo 24: 15-20 at samakatuwid ay hindi pumunta upang maging 
protektado mula sa mga darating Malaking Kapighatian (Mateo 24: 21-22 ). 



Baka ang tunog walang kabuluhan at mayabang sa ganang amin, hayaan mo 
akong sabihin na long-time mataas na antas Simbahan of lider Diyos sa iba pang 
mga grupo ay may partikular na sinabi sa akin (Bob Thiel) sa bawat isa sa mga 
puntos na kung ano ang aming sa Continuing Simbahan ng Diyos magturo sa mga 
puntong ito, kabilang ang mga na-iba kahit na mula sa kung ano ang kanilang 
sariling mga grupo magturo, ay tama. Ngunit para sa 'organisasyon' (at hindi tunay 
na biblikal na) dahilan, ang kanilang grupo ay hindi sa hayag magturo sa kanila.  

Nagbabala si Jesus "magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayo'y di pa 
nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na 
mangyayari kailan man" (Mateo 24:21). At ipinangako ni Jesus sa Filadelfia 
Kristiyano proteksyon mula sa mga ito (Apocalipsis 3: 7-10). Iba pang mga 
Kristiyano ay hindi nakatanggap na pangako ring iyon.  

Yaong mga umaasa masyadong maraming sa isang nakompromiso ministeryo 
(Ezekiel 34: 7-10) upang magturo sa kanila ang hula na ito ay hindi tunay na sa 
alinsunod sa banal na kasulatan na kailangan upang mapagtanto na ayon sa mga 
salita ni Jesus sa mga kabanata 2 at 3 sa Apocalipsis at 21 sa Lucas, lamang 
kaugnay sa ilang mga Kristiyano ay protektado mula sa mga oras ng pagsubok na 
darating sa buong mundo (cf. Pahayag 12: 14-17). Sa mga hindi makikinig sa mga 
tunay na tapat na pakikibahagi sa ministeryo ay din ibahagi na kapalaran (cf. Efeso 
4: 11-16). 

Kami ay nasa Continuing Simbahan ng Diyos tunay: 

"Mayroon mayroong lalong panatag na salita ng hula din; mabuti ang 
inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang 
lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, 
at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso "(2 Pedro 1:19, KJV). 

Dapat din emphasized na rin ang babala ng Bibliya independents nag-iisip na hindi 
nila kailangan na maging bahagi ng ang oras ng pagtatapos Philadelphian nalabi sa 
Simbahan ng Diyos din ay hindi maaaring protektado (cf. Zefanias 2: 1-3). Ang 
Bagong Tipan ay malinaw na ang mga Kristiyano ay tunay na dapat maging bahagi 
ng isang iglesia (Efeso 4: 11-16; cf. 1 Corinto 4:17; 10: 32-33) -lalo bilang namin 
makakuha ng mas malapit sa dulo (Hebreo 10:24 -25; cf. Zefanias 2: 1-3). 

Maliban kung ang Laodicea grupo at / o mga indibidwal magsisi urges sila ni Jesus 
na sa Apocalipsis 3:19, hindi marahil sila ay alam kapag ang Great Tribulation ay 



magsisimula (Mateo 24:21) o nangakakaalam man upang tumakas bago ang 
simula na (Mateo 24:15 -20). 

COG grupo na umaasa sa mga nailagay sa ibang lugar tradisyon (kung kamakailang 
o mas matanda pa) sa itaas ng Bibliya para sa maraming mga aspeto ng kanilang 
prophetic views ay pagpunta upang malaman huli na hindi sila magkaroon ng 
"panatag na salita ng hula" (2 Pedro 1:19, KJV) . 

Sinabi ni Jesus sa mga taga Laodicea na kailangan nilang baguhin sa maraming 
lugar (Apocalipsis 3: 17-19), ngunit itinuro din niya na dahil hindi nila naisip na 
kailangan nila upang, Kung nababatid nila magdusa dahil sa na (Apocalipsis 3: 14-
16) . 

Mayroong higit prophetic at iba pang mga pagkakaiba na ang ibang COG grupo ay 
may mula sa Bibliya na buklet na ito ay hindi nawala sa din. Ang katotohanan ay 
na walang karapatan na diin sa mga huling yugto ng trabaho, na may hawak na 
Bibliya sa sapat na mataas na pagsasaalang-alang, pagsasanay Philadelphian pag-
ibig, tunay na pagtuturo sa lahat ng itinuro na si Jesus, at hindi papansin ang isa 
pinahiran para sa isang double-bahaging ito ng Espiritu ng Diyos 
(nakapagpapaalaala ng Elisha, 2 mga Hari 2: 9-13) bilang nangungunang lider ng 
tao ang CCOG ni noon ay, ang ngipin ng gulong grupo na huwag pansinin 
prophetic babala ay paggawa nito sa kanilang panganib. 

Habang ang ilang mga discount ang kahalagahan ng propesiya, pansinin kung ano 
ang itinuro ni Apostol Pablo: 

At gawin ito, yamang nakikilala ang panahon, na ngayo'y kapanahunan 
nang magsigising kayo sa pagkakatulog: para sa ngayon ang ating kaligtasan 
ay lalong malapit kay sa nang tayo'y magsisampalataya nang una. 12 Ang 
gabi ay totoong malalim, at ang araw ay malapit na. Samakatuwid tayo'y 
mangagsapalaran ang mga gawa ng kadiliman, at ating isakbat ang mga 
sandata ng kaliwanagan. 13 Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw, 
hindi sa maingay at magulong pagsasaya at paglalasing, huwag sa kalibugan 
at kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at inggit. 14 kundi bagkus isakbat 
ninyo ang Panginoong Jesucristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, 
upang masunod ang mga kahalayan. (Roma 13: 11-14) 

 



Hindi ba tayo ng maraming mas malapit sa dulo ngayon kaysa nang isulat ni Pablo 
na? Paul na nagturo sa mga tunay na Kristiyano ay hindi na maging tulad ng iba na 
hindi alam ng humigit-kumulang kapag si Jesus ay babalik (1 Tesalonica 5: 4).  

Isinulat ni Apostol Pedro: 

Samakatuwid, dahil ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng 
ganito, ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na 
mga paggawi at sa kabanalan, sa 12 naghahanap para sa at pinabibilis ang 
pagdating ng kaarawan ng Dios, dahil sa kung saan ang langit ay 
mapupugnaw ng ganito, na nagniningas, at ang mga elemento ay 
matutunaw sa matinding init? 13 Nguni't, ayon sa Kanyang pangako, ay 
naghihintay ng bagong langit at isang bagong lupa na tinatahanan ng 
katuwiran. (2 Pedro 3: 11-13) 

Maayos nagbabayad ng pansin sa prophetic mga kaganapan ay hindi lamang 
tumutulong sa isa upang maging handa para Jesus (Lucas 21:36;), ngunit ay din 
inilaan upang maging isang mapanimdim ehersisyo upang makakuha ng mga 
Kristiyano na suriin ang kanilang mga buhay sapat na upang baguhin habang ang 
mga ito ay dapat (cf. Roma 13 : 11-14; 2 Pedro 3: 10-13). Dapat kang maging hindi 
nanonood kaganapan mundo bilang maayos ipinaliwanag sa liwanag ng hula sa 
Bibliya? 

Ang iba't ibang mga Laodicea grupo ay hindi maayos na maunawaan katapusan ng 
panahon, at na ay mag-ambag sa kanilang mga kasapi HINDI fleeing kapag sila ay 
dapat (cf. Mateo 24: 15-21; Apocalipsis 12: 14-17). 

Ang Laodicea ay may maling ideya tungkol sa ang Great Tribulation, ay hindi 
ipinangako ng proteksyon mula sa mga ito, at kalooban (kasama ang mga ng 
Sardis, at tila ang ilan sa Tiatira per Revelation 2:22) ay may upang pumunta sa 
ang Great Tribulation at maaaring sumailalim sa kamatayan at pag-uusig (Daniel 
7: 25b; Apocalipsis 12:17). 

Huwag misled sa pamamagitan ng mga taong hindi tunay na maunawaan key end-
time Bibliya hula. 

Habang ang maraming mga mukhang naniniwala na ang Continuing Simbahan ng 
Diyos ay tulad ng mga marka ng na-claim COG grupo, ang prophetic katotohanan 
ay na kami ay natatangi. Namin angkinin ang Philadelphia mantle (Apocalipsis 3: 
7-13; 2 Hari 2:13) at tunay na tumayo para sa katotohanan (1 Timoteo 3:15). Kami 



ay mga nangungunang ang huling yugto ng trabaho (na kung saan ay dapat na yari 
sa katotohanan per Awit 33: 4) habang nagtatrabaho patungo sa katuparan ng 
Mateo 24:14. 

5. Buod ng Proofs, Clues, at Palatandaan sa Pagkilala sa Tunay na 
Iglesia 

Muli, dito ay isang listahan 18 proofs, mga tanda, at mga pahiwatig na ipakita na 
ang mga tunay na Kristiyano simbahan ay dapat na ang tunay na Iglesia ng Diyos.  

1. Inilalagay ang salita ng Dios kay sa tradisyon ng mga tao at samakatuwid 
ay hindi naidagdag doktrina na ay laban sa Biblia (cf. Mateo 15: 3-9). 

2. Gumagamit ang bibliya pangalan "Simbahan ng Diyos" (eg Gawa 20:28). 

3. Nakikipagpunyagi ang masikap dahil sa orihinal na pananampalataya 
(Jude 3), kahit na sa ilalim banta ng pag-uusig (eg Gawa 5: 27-32). 

4. bakas nito Bibliya doctrines buong kasaysayan (cf. 1 Juan 2: 6). 

5. Pinapanatili paskua nang ika 14 ng Nisan (Levitico 23: 5; Mateo 26:18). 

6. Ay kilala kung aling mga libro ay bahagi ng Bibliya mula noong panahon 
ng Apostol Juan cf. 2 Timoteo 3: 16-17; Apocalipsis 1: 9-19; 22: 18-19). 

7. Itinuturo ng katotohanan tungkol sa Panguluhang Diyos (Roma 1:20; 
Colosas 2: 9). 

8. Nagtuturo at pinapanatili ang mapagmahal batas ng Diyos (1 Juan 2: 4). 

9. • Sinasalungat pakikilahok sa carnal digma sa mundong ito (Juan 18:36; 
Lucas 3:14). 

10. Ay naging ang Pinaguusig, gayon ma'y hindi ang mang-uusig (Juan 15: 
20-21). 

11. Ay hindi pinagtibay ang panlabas na gayak ng paganismo sa mga 
tuntunin ng mga pari o obispo na damit o mga gusali (cf. Deuteronomio 12: 
29-30). 

12. Preaches ang buong Ebanghelyo (Mateo 24:14; 28: 19-20). 



13. Ay isang "munting kawan" (Lucas 12:32; Roma 11:15; cf. Apocalipsis 14: 
1-9). 

14. bakas nito pisikal na lokasyon sa pamamagitan ng maramihang mga 
lead lungsod (Hebreo 13:14) at ang pitong simbahan ng Apocalipsis 2 & 3. 

15. May mga palatandaan na ang bibliya Sabbath (Exodo 31:13; Hebreo 4: 
9). 

16. Nauunawaan plano ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu-
Kristo bilang nakalarawan sa pamamagitan ng Banal na mga Araw (1 
Corinto 5: 7-8; James 1:18) 

17. Nagtuturo laban sa pagmamasid ng paganong pista opisyal (1 Corinto 
10: 20-22). 

18. Hindi ba ihanay sa end-time ekumeniko Babilonia (Apocalipsis 13: 4-10; 
18: 4). 

Lamang ng Simbahan ng Diyos grupo ay maaaring matugunan ang lahat ng mga 
pamantayan. Ang tunay na Kristiyano iglesia ay naniniwala sa Bibliya, naniniwala 
sa Diyos, nauunawaan kalikasan at plano ng Diyos, at sumusunod sa mga gawain 
ng Diyos. Ito ay maaaring hindi tunay na sinabi para sa Greco-Roman simbahan at 
off-shoots. 

Aling Simbahan ng Diyos? 

Ang Simbahan ng Diyos, na naglalaman ng mga tao sa ilalim ng tunay na 
awtoridad ni Jesucristo, ay hindi perpekto. Nagkaroon ng mga problema sa iglesya 
sa Bagong Tipan (tingnan din kabanata 3) pati na rin sa lahat ng panahon ng 
Iglesia ng Diyos (Apocalipsis 2-3). 

Banal na Kasulatan ay malinaw na magkakaroon ng iba't-ibang mga Simbahan ng 
Diyos at di-Simbahan of groups Diyos professing Cristo sa panahon ng kawakasan. 

Ayon kay Jesus, sa panahon ng kawakasan doon ay magiging Iglesia ng Diyos na 
ipakita differing mga katangian. Si Jesus ay may criticisms at condemnations para 
sa mga taong Thyatiran (Apocalipsis 2: 18-29), Sardisian (Apocalipsis 3: 1-6), pati 
na rin ang iba't-ibang mga taga-Laodicea (Apocalipsis 3: 14-22). Kaya, mga grupo 
sa mga kategoryang iyon ay hindi tila sa maaari perpekto para sa anumang mga 
tunay na nais na maging bahagi ng pinaka-tapat na Kristiyano simbahan. 



Sa panahon ng kawakasan, ang tanging Simbahan ng Diyos na si Jesus commends 
at hindi hinahatulan ay ang isa sa "ay may kaunting kapangyarihan," ang 
Simbahan sa Philadelphia (Apocalipsis 3: 7-13). Ang mga ito ay mga taong hindi 
kaya naapi sa pamamagitan ng iba na hindi sila ay magbibigay-daan nasaktang 
damdamin sa gastos sa kanila ang kanilang korona (Apocalipsis 3:11), ngunit sa 
halip ay sila ay sumusuporta sa gawain ng Diyos. 

Kaya, sa mga taong nagnanais na maging bahagi ng pinaka-tapat na nalabi ng 
Philadelphia ay nais na maging sa isang Simbahan of grupo Diyos na: 

1. Gumagawa pagpapahayag ng ebanghelyo ng kaharian bilang isang saksi 
kanyang top priority (Mateo 24:14; 28: 19-20). 

2. Sinusuportahan ang mahinang kapatid (Galacia 2:10), kabilang ang mga babaing 
balo at mga ulila (Santiago 1:27), lalo na sa mga lugar tulad ng Africa at Asia.  

3. Tunay kasanayan bibliya governance (1 Corinto 12:28), kabilang ang Mateo 18: 
15-17. 

4. Nagtataglay ng pagpapahayag, sa doktrina, prophetic, at mapagmahal prutas 
binanggit ni Jesus (Juan 7: 16-20; 13:35; Lucas 4:18; 14:13; Mateo 24:14; 28: 19-
20; Apocalipsis 3 : 7-13). 

5. Warns mga nag-iisip na ang mga ito sa Simbahan upang hindi mahulog ang layo 
(1 Timoteo 4: 1). 

6. May mga kaloob na espirituwal, kabilang ang pagtanggap ng mga pangarap, sa 
mga huling araw (Mga Gawa 2: 17-18). 

7. Nauunawaan ang makasaysayang at kasalukuyang mga tungkulin ng mga iglesia 
ng Apocalipsis 2 & 3. 

8. Nagpapaliwanag at nauunawaan bibliya propesiya rin sapat (eg Daniel 11: 29-
45; Mateo 24) na malaman kung kailan upang tumakas (Mateo 24: 15-20; 
Apocalipsis 3:10, 12: 14-16) bago ang Malaking Kapighatian (Mateo 24:21). 

Ang isang grupo na pinakamahusay na kumakatawan sa nalabi sa Philadelphia na 
bahagi ng Simbahan ng Panginoon (Apocalipsis 3: 7-13) sa ika-21 siglo ay 
ang Continuing Simbahan ng Diyos. 

Ang Patuloy na Iglesya ng Diyos ay ang tanging organisadong simbahan na kami ay 
may kamalayan ng kung sino opisyal ay ang lahat ng sa itaas. Ang nag-uudyok na 



dahilan upang nais na maging bahagi ng sa amin ay hindi na kami ay perpekto, 
ngunit na namin magturo ayon sa Biblia at ang paniniwala at kaugalian ng 
sinaunang mga tagasunod ni Jesus. 

Karamihan ng mga simbahan ay may ilang mga katotohanan, ngunit wala ng iba 
pang lilitaw upang maging ang "haligi at suhay ng katotohanan" (1 Timoteo 
3:15). Satanas, ang diyos ng panahong ito (2 Corinto 4: 4), ay lilitaw, hindi gaya ng 
mga diyablo, ngunit bilang isang anghel ng liwanag sa maraming (2 Corinto 11: 13-
14). Sinabi ni Jesus sa maraming ay darating sa Kanyang pangalan, ipinapahayag 
na Siya ang Kristo - at pa, nang hindi napagtatanto ito, na inyong dinadaya ang 
buong mundo (Mateo 24: 4-5). 

Kaya, ngayon na alam mo ang proofs, pahiwatig, at mga palatandaan, ikaw ay 
pagpunta sa maging tulad ng mga Bereans ng mga luma at na "natanggap ang 
salita ng buong, at ang mga kasulatan araw-araw upang malaman kung ang mga 
bagay na ito'y gayon nga. Kaya nga marami sa kanila ang mga nagsisampalataya 
"(Gawa 17: 11-12)? 

Pansinin kung ano ang sinasabi ng Bibliya: 

... Tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim, na 
makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. 

. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, 
na inyong dinadaya ang inyong sarili 23 Sapagka't kung ang sinoman ay 
tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao 
obserbahan ang kaniyang talagang mukha sa salamin: 24 para 
inoobserbahan niya ang kanyang sarili, napupunta ang layo, at kaagad na 
nalilimutan kung anong uri ng tao siya ay. 25 nguni't ang nagsisiyasat ng 
sakdal na kautusan ng kalayaan at nananatili rito, at ito ay hindi tagapakinig 
na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ang isang ito ay pagpapalain 
sa kaniyang ginagawa . (Santiago 1: 21-25) 

Gagawin mo ba kung ano ang biblically mapagtanto mo ang dapat mong gawin at 
suportahan ang Continuing Simbahan ng Diyos o ay tagapakinig lamang, na inyong 
dinadaya ang iyong sarili? 

Hindi mo ba nais upang suportahan ang Continuing Simbahan ng Diyos habang 
patuloy naming upang ipangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa mundo bilang 



isang saksi (Mateo 24:14) pati na rin ang magturo iniutos lahat Jesus (Mateo 28: 
19-20)? 

Handa ka na bang maging talagang bahagi ng tunay na Kristiyano simbahan?  

 

Patuloy iglesia ng Dios 

 

Ang USA opisina ng patuloy iglesia ng Dios ay matatagpuan sa: 1036 W. Grand Avenue, 

Grover Beach, California, 93433 US. 

 

Mayroon kaming supporters lahat sa buong mundo, at sa lahat na pinaninirahan kontinente 

(lahat ng mga kontinente, maliban Antarctica). 

 

patuloy iglesia ng Dios Website Impormasyon 

 

CCOG.ORG Ang pangunahing website para sa Continuing Simbahan ng Diyos. 

CCOG.ASIA Asian-pokus na website, na may maramihang mga Asian na mga wika. 

CCOG.IN Indya-pokus na website, na may ilang mga Indian mga wika. 

CCOG.EU European-pokus na website, na may maramihang mga European wika. 

CCOG.NZ Website target ay para sa New Zealand. 

CCOGCANADA.CA Website target ay para sa Canada. 

CDLIDD.ES Ito ay isang ganap wikang Espanyol website. 

PNIND.PH Pilipinas-pokus na website, na may ilang mga Tagalog. 

 



radio at YouTube video channels 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Bible News Prophecy online radio. 

Bible News Prophecy channel. maiikling sermon, YouTube. 

CCOGAfrica channel. YouTube mensahe na video mula sa Africa. 

CDLIDDsermones channel. sermons YouTube sa Espanyol. 

ContinuingCOG channel. YouTube video sermons. 

 

balita at kasaysayan website 

 

SIMBAHANHISTORYBOOK.COM Simbahan history website. 

COGWRITER.COM News, kasaysayan, at propesiya website. 

 

May mga Romano Katoliko, Eastern Orthodox, Protestante, Mormons, ang mga 
Saksi ni Jehova, Simbahan of Kristiyano Diyos, at iba na naniniwala na ang mga ito, 
o hindi bababa sa bahagi ng, ang tunay na Kristiyano simbahan. 
 
May mga libu-libo ng mga grupo at fellowships na claim ilang mga koneksyon sa 
Kristiyanismo. Sa ika-21 siglo, na grupo ay ang pinaka-tapat? 
 
Ang Biblia, kasama ang mga tiyak na mga katotohanan tungkol sa kasaysayan ng 
iglesia at prutas iglesia (Mateo 7: 16-20) ay naglalaman ng proofs, pahiwatig, at 
mga palatandaan upang makatulong na sagutin ito. Ang aklat na ito nagli-link mga 
banal na kasulatan katotohanan ng kasaysayan upang magbigay helpful 
impormasyon tungkol dito. 
 
Ang pangalawa at pangatlong kabanata ng Aklat ng Apocalipsis ay naglalaman ng 



mga mensahe mula kay Jesucristo para sa pitong iglesia. Marami ang naniniwala 
na ang mga simbahang ito ay kumakatawan sa mga simbahan sa buong buong 
panahon ng simbahan (mula sa Araw ng Pentecostes sa Gawa 2 hanggang sa 
pagbabalik ni Hesus Kristo). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Labi ng sinaunang Philadelphia 

 

Sa ika-21 siglo, ang pinaka-tapat na ayon sa mga salita ni Jesus ay ang nalabi sa Philadelphia 

na bahagi ng Simbahan ng Panginoon (Apocalipsis 3: 7-13). 

 

Na kumakatawan sa mga pinaka-tapat na nalabi ng Philadelphia na bahagi ng tunay na 

Kristiyano simbahan? 

 



Kung ikaw ay handa na maging tulad ng Bereans ng lumang (Gawa 17: 10-12), maaari mong 

malaman kung ikaw ay may isang Diyos-inspirasyon ng pag-ibig sa katotohanan at tunay na 

naniniwala sa Bibliya. Kung ikaw ay handa na maging tagatupad, at hindi lamang isang 

tagapakinig ng salita, ikaw marahil ay maaaring maging isang pinagpalang bahagi ng 

Philadelphia tapat (Santiago 1: 22-25; Apocalipsis 3: 7-13). 


