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 ؟תמשיך הכנסייה איזה۔ 1
 

 אנשים ומיליארדי כנסיות אלף
 

 מהם רבים. ישו של הכנסייה חלק להיות המתיימרים גדולים דוקטרינה הבדלי עם קבוצות אלף ישנם

. כנסיות מאותן חלק להיות האמינו הם אנשים מיליארד שני. האקומנית אחדות על ברצינות מדברים

 ؟נכון הנוצרית הכנסייה הגדולה הכנסייה היא
 

 נוצריות כנסיות טען שכל להניח נראים האנשים שרוב שלמרות הוא ،נכון אבל ،מדהים ،אחת עובדה

 נוצרי להיות המתיימרות הכנסיות כל שכמעט היא המציאות ،ך"מהתנ שלהם ותורתו אמונתו את לקבל

 !שלהם לאמונות פגאניות מסורות מקראי-אי על להסתמך קרובות לעתים
 

 ،נחמה המסורת נגד הולך כלל בדרך זה כמו ך"מהתנ מלאות האמיתות את ילמד אחד אף כמעט

 .חברה או/  ו ،תרבות
 

 ؟נכון הנוצרית הכנסייה את לזהות יכול באמת אתה
 

 שלך הלב ואת הראש את לפתוח מוכן אתה אם ؟שווא כנסיות לחסל לך לעזור קלות הוכחות יש האם

 הכנסייה איפה לדעת קריטי זה למה ותבינו תתגלה התשובה ،רמזים ،סימנים ،אלה הוכחות לגלות כדי

 .אלוהים של בתוכנית זה בשלב לפעול הלהיטות חייבים אנחנו ולמה היום היא האמיתית הנוצרית
 

 .האמיתית האל כנסיית אל המסע את הבאים ברוכים. בעצמכם ולגלות מלמד ך"התנ מה גלה
 

 ימשיך שלו הכנסייה כי לימד ישוע
 

 :זה גיל סוף עד ימשיך שלו הכנסייה כי לימד ישוע
 

 יימס'ג המלך ניו ،16:18 מתי. )נגדה יגברו לא השאול שערי ואת ،שלי הכנסייה אבנה אני... 

 (אחרת צוין אם אלא ברחבי גרסה
 

 ך"התנ ،16:18 מתי. )נגדה יגברו שלא שאול של והשערים ،שלי הכנסייה אבנה אני... 

 (הקתולים הבישופים של ב"ארה ועידת ידי על לכבות ،החדש האמריקני
 
 אותם להטביל ،העמים כל של תלמידיו ולעשות ולכן. ובארץ בשמים לי ניתנה סמכות כל"  

 איתך אני ،והנה; צוך לי שיש הדברים כל להתבונן אותם 20 ،הקודש ורוח הבן ،האב בשם

 (20 -18: 28 מתי". ) עידן סוף אל אפילו ،תמיד
 
 

. האמיתית הנוצרית הכנסייה על תגבר( זה גיל סוף) זמן דורש אינו וגם( תחתיות/  האדס) המוות לא



 האמיתית הכנסייה את המהווה( מרובות קבוצות או) קבוצה להיות שחייבת להוכיח ישו של תורתו

 ון'ג) יקרא האב מי את( 19-20: 28 מתי) ציווה שישוע כל ילמד זו כנסייה. כולה הכנסייה גיל ברחבי

 .כולו העולם ברחבי( 06:44
 

 שהוא המסרים זאת עשה הוא. מראש ،האמיתית הנוצרית הכנסייה של ההיסטוריה על לימד גם ישוע

 .ההתגלות ספר של 3- ו 2 בפרקים הכנסיות נתן
 

 מוקדם ונאמנת האפוסטולית הכנסייה מה להראות יכול החילונית וההיסטוריה ،קודש ספרי ،ך"התנ אם

 גיל כל לאורך ،אמיתית כנסייה לכך היחידים האמיתיים המועמדים ،אמינים השליחים שלאחר

 (.3 וד'ג)  ומנהגים תורתו אותם ששמרו אלה יהיו ،הכנסייה
 

 אבל. להתקיים חייבת האמיתית הכנסייה ،עדיין חזר לא ישו כמו ،הסתיים טרם הכנסייה גיל מאז

 ؟איפה
 

- ה במאה ישו של האמיתית הכנסייה אפשרויות שתי רק באמת יש ،רב משומד חלו כי העובדה למרות

 של קבוצה או כנסייה שזה או ،יותר או אחת כנסיות קבוצת השפיעה רומי-יווני מאוד או הוא זה: 21

 (.17&  ،3 ،2 התגלות השווה) מקור ،מקרא ו שליחים באמת יותר ،אחר מכמה כנסיות
 

 עבור( ים) היחיד האמיתי המועמד. אחרות אפשרויות אין ،ך"בתנ המאמינים מאיתנו אלה עבור

 הכנסייה כיום ומנהגים תורתו אותה את יש שעדיין מהקבוצות יותר או אחת תהיה האמיתית הכנסייה

 .באמת מוקדם האפוסטולית
 

 הדברים כל את להוכיח כדי מלמד ך"התנ
 

-ו האקומנית ההמונים של לטענות מאמינים רבים. להשתתף הם הכנסייה מה היטב לשקול אינם רבים

"( הקלה דרך: "להלן) רחבה גישה כי למד אשווע ،זאת עם. המקום לאותו להוביל הדתות שכל דתיים

 (.KJV ،13-14: 7 מתי) זה בעידן הישרה הדרך את ימצאו מחפשים כמה ורק לאבדון הדרך הייתה
 

 ؟אמיתי נוצרי אחד היא שלך הכנסייה אם להוכיח טורח אתה האם
 

 יהיה ،זאת עם ،חלקם. מקבלת המקומית התרבות או משפחתם שלטת דת מה מקבלים האנשים רוב

 על וחלקם ،נוחות מטעמי חלקם ،רגש על מבוססים מסוימים שינויים. בחייהם שינויים לבצע

 ،קרבתו על המבוססת כזו להרים אחר. נוחים הכי מרגישים הם שבה כנסייה לבחור חלק. דוקטרינה

 .קריירה לקדם יכול זה שאיכשהו מפני או ،אחרות חברתיות תוכניות או/  ו נוער
 

 ؟לעשות עליך מה
 

 (:החדשה הברית של תרגומים קבלו וקתולים פרוטסטנטים פי על) כתב פאולוס שליח
 



 (KJV ،5:21 התסלוניקים 1. )טוב וזה זה ולדבוק; הדברים כל את להוכיח 
 

 בריימס- להפוך ،5:21 התסלוניקים 1. )טוב וזה זה ולדבוק; הדברים כל את להוכיח אבל

 (DRB-ך"התנ
 

 להוכיח יכול אתה כי ،שלך המוח של חידוש ידי להפוך אבל ،הזה העולם את תאמו להיות ואל

 (NKJV ،2: 12 הרומיים אל. )אלוהים של המושלם מקובל טוב רצון כי הוא מה
 

 אתה כי ،שלך המוח של החידוש על רפורמה להיות אבל; הזה העולם את תאמו לא ולהיות

: 12 הרומיים אל. )אלוהים של המושלם הרצון ואת ،המקובל ואת ،טוב הוא מה להוכיח יכול

2، DRB) 
 

 באמת לך יש ،לך שיש חושב אתה אם ؟היום היא האמיתית הנוצרית הכנסייה שבו הוכיח האם

 ؟משתמש ך"התנ כי בקריטריונים השתמשת
 

 ؟מתי התחל הכנסייה

 
זה יהיה רעיון טוב כדי לראות איפה זה  ،כדי לקבל מושג טוב יותר של איפה הכנסייה היום

מעשי  ،ישוע אמר הוא תבנה הכנסייה שלו "על הסלע הזה" )כלומר עצמו ،16:18במתי  התחיל.

; והשוו ג'ון 7: 16ישלח את רוח הקודש )יוחנן  ( ו4 :10 קורינתיאנס 1; 10-11: 4השליחים 

 ؟מתי זה התחיל (.14:26

 
 זה התחיל חמישים ימים לאחר שהוא קם לתחייה.'

 
שימו לב  וזה כאשר רוח הקודש נשלחה. ،לספירה 31 הכנסייה הנוצרית החלה ביום ג חג השבועות.

 כנסיית אלוהים התחיל:את הדברים הבאים מתוך הפרק השני של ספר מעשי על האופן שבו 

 
הם היו כל עם הסכם אחד במקום אחד  ،כאשר היום של חג השבועות הגיע באופן מלא

כמו הרוח נתנה להם  ،וכולם היו מלא ברוח הקודש והחלו לדבר בלשונות אחרות 4 ...

 (1،4: 2מעשי השליחים ) אמירה.

 
 ،הרים את קולו ואמר להם ،בעמידה עם אחד עשר ،אבל פיטר

 
אנשי  "22 ויישמע דבריי ... ،לתת לזה להיות ידוע לך ،אנשי יהודה וכל יושבי ירושלים"

 ،גבר שמעידים אלוהים אליך על ידי ניסים ،לשמוע את המילים הבאות: ישוע מנצרת ،ישראל

-כפי שאתה עצמכם גם יודעים  ،וסימנים אשר אלוהים עשה באמצעותו בקרבך ،נפלאות 

אתה צריך לקחת  ،מועברים על ידי תכלית הידיעה המוקדמת הנחושות של אלוהים ،אליו 23 

כי זה לא  ،לאחר ושחררו כאבי מוות ،שאלוהים קמים 24 והומה; ،יש נצלב ،בידות פורעי חוק

 היה אפשרי כי הוא צריך להיות מוחזק על ידה ...



 
הוא אדון  ،מי אתה נצלב ،לכן לתת את כל בית ישראל יודע בוודאי כי אלוהים עשה זה ישו"

 המשיח."

 
 ،"גברים לבין אחיהם ،ואמר לפיטר ושאר השליחים ،הם קוצצו ללב ،עכשיו כאשר שמעו זאת

 "؟מה נעשה

 
 ،ואז פיטר אמר להם

 
ולתת לכל אחד מכם להיטבל בשם ישוע המשיח על מחילת החטאים;.  ،שובו בתשובה"

ולכל מי  ،הבטחה חשובה לך לילדיךתמורת  39 ואתה תקבל את המתנה של רוח הקודש

 רבים ככל ה 'אלוקינו יקרא. " ،הם מרחוק כבוי

 
אז מי בשמחה קבל המילה שלו  41 ועם מילות רבות אחרות הוא העיד והאיץ אותם לאמר

והם  42 ושיום כשלושת אלפים נפשות נוספו להם. הזאת."; להינצל מדור המעוותת" הוטבלו

להלל  47 ובתפילות ... ،של שבירת הלחם ،השליחים ואחווההמשיכו בעקשנות ב 'דוקטרינת 

מעשי ) וה 'הוסיף לכנסייה מדי יום מי נשמרו. את אלוהים ויש להם חן בעיני כל העם.

 (47 ،36-42 ،22-24 ،02:14השליחים 

 
רק  ،לפיכך שימו לב אלה שהיו בתוכו לחזור בתשובה להיטבל. אלוהים היה הוספה לכנסייה מדי יום.

שימו לב כי נאמן המשך 'דוקטרינת  יכלו לעשות את שניהם נוספו לכנסייה נוצרית אמיתית.אלה ש

רמזים אלה יכולים לעזור לך להבין את ההבדל בין הכנסייה האמיתית ואלה רק מתיימרות  השליחים.

 להיות הכנסייה של ישו.

 
 ؟מהי הכנסייה

 
כלומר גם  ،"ekklesiaבתעתיק כמו "המילה החדשה מתורגמת כ "כנסייה" מקורו במונח היווני 

 התנ"ך מלמד כי הכנסייה מייצגת הגוף של ישו "אסיפה קראה.":

 
כי בכל הדברים  ،בכור מן המתים ،אשר הוא ההתחלה ،הכנסייה ،וגם הוא עומד בראש הגוף

 הקולוסים( 01:18) עשויים להיות לו את עליונותה.

 
 (1:24שהיא הכנסיה )הקולוסים  ،למען גופו ،אלוהים... 

 
אנו מחפשים גוף של מאמינים נאמנים כי ממשיך עם האמונה  ،בחיפושנו אחרי הכנסייה האמיתית ،לכן

והוא אינו  ،(5: 2פיטר  1הכנסייה היא "בית רוחני" ) ואת תורתו של ישו והשליחים המקוריים שלו.

 מוגבל לארגון פיזי אחד או תאגיד לאורך ההיסטוריה.

 
 ؟מה הוא נוצרי אמיתי



 
ולמעשה קיבל רוח הקודש של  ،שהוטבל ،בתשובה כראוי ،נוצרי אמיתי הוא מי קיבל את השיחה לישו

 רבים שאינם נכון הנוצרים טוענים. ،כמובן (.2:38אלוהים )מעשי השליחים 

 
אחר  שימו לב גם כי השליח פאולוס כתב שנוצרי רוח אלוהים מגורים בתוך אותם ושהם יובילו סוג

 של החיים מאשר אלו שלא:

 
עכשיו אם מישהו אין את  אם אכן רוח אלוהים שוכנת בך. ،אבל אתה לא בבשר אלא הרוח

אך הרוח היא חיים  ،הגוף מת בגלל החטא ،ואם המשיח הוא בך 10 הוא לא שלו. ،רוח המשיח

הוא שגידל ישו מן המתים גם  ،אבל אם הרוח לו שגדל ישוע מן ישכן מת בך 11 בגלל צדק.

 ייתן חיים גופים תמותה שלך דרך הרוח שלו אשר שוכנת בך.

 
כי אם אתה גר על פי  13 לחיות על פי הבשר ،לא הבשר -אנחנו חייבים  ،אחי ،לכן

עבור רבים 14 תחיה. ،אבל אם על ידי הרוח אתה להורג את מעשיהם של הגוף תמותו;. הבשר

 (9-14: 8אל הרומיים ) אלה הם בני האלוהים. ،לוהיםכמו מובלים על ידי רוח א

 
 מי שלא באמת יש רוח אלוהים הם אף אחד שלו.

 
 אבל לא יבחין בך בעולם: ،הנוצרים הם לאהוב ולהראות אהבה

 
וכדי לשמור על  ،דת טהורה לפני אלוהים האב הוא זה: לבקר יתומים ואלמנות בצרות שלהם

 (1:27ג'יימס ) עצמו ללא רבב מהעולם.

 
 השליח פטרוס כתב:

 
צריך להיזהר שמא אתה גם ליפול מן  ،מאז שאתה יודע את זה לפני כן ،אהוב ،לכן אתה

אבל לגדול החסד ואת הידע של אדוננו  18 מובל עם שגיאה של רשעים; ،העמידה האיתנה שלך

 (17-18: 3פיטר  2) ָאֵמן. לו להיות גולת הן מעתה ועד עולם. ומושיענו ישוע המשיח.

 
נכון  ،כמו כן שינוי בחייו של אדם באמצעות צמיחה רוחנית היא חלק חשוב של להיות נוצרי אמיתי.

היו  ،(28:22הנוצרים מבינים כי האמונה האמיתית כבר "נתפסו נגד בכל מקום" )מעשי השליחים 

-1 :4מנהיגיה בכפוף הלשנה" מדתיים אחרים של הרשויות "בגלל תורתם וחינוך )מעשי השליחים 
 (.15:20וכי נוצרים אמיתיים עצמם יהיו נתונים לרדיפות )ג'ון  ،(9-14: 6; 21

 
 הכנסייה מאוחר של מטיף אלוהים כתב:

 
 צריך אומץ כדי להיות נוצרי טוב!

 



כשאלוהים אמר יהושע להתחיל הקרב להיכנס לארץ  הנביאים הישנים היו גברים של אומץ.

 . (.6:. 1"חזק של ואמץ" )יהושע  ،הוא ציווה ،המובטחת

 
זה לא היה  במיוחד לאחר שקיבלו רוח הקודש של אלוהים. ،השליחים היו גם גברים של אומץ

הם היו צריכים לבחור בין  קל להם לדרוש את הבשורה בין איומים חוזרים ונשנים ורדיפות.

 ،על ידי הרשויות נאמר להם בין הזנת השער הגדול ואת אחד הצר. -מציית אל ועושה אדם 

עדיין כאן שמלאת ירושלים עם ההוראה  ،"אנחנו בהחלט טעונים אתה לא ללמד את השם הזה

תשובת  (.RSV ،5:28שלך ואתה מתכוון להביא דם של האיש הזה עלינו" )מעשי שליחים 

פטר השליחים האחרים נתנו הייתה אחד אמונה ואומץ: "אנחנו צריכים לציית לאלוהים ולא 

 (.29)פסוק גברים" 

 
 ؟האם אתה מבין שיום אחד ייתכן שיהיה צורך לתת את אותה התשובה למי לרדוף אותך

 
כל האנשים  ולדבר על אמונה שהיא עושה. עברים ידועים בדרך כלל בפרק האמונה. 11

 (1981בינואר  ،חדשות טובות) אבל זה נדרש אומץ רב. ،שהוזכרו חי מכוח האמונה

 
; 16:18כמו ישו אמר שזה יהיה )מתי  ،2האמיתית קיימת מאז חג השבועות מעשי הכנסייה הנוצרית 

 (.3-ו  2התגלות 

 
אחת גם צריך להיות באופן  פשוט למצוא את הכנסייה הנוצרית האמיתית היא לא מספיק. ،עם זאת

 אישי נוצרי אמיתי:

 
 (01:22 ג'יימס) מתעתעים בעצמכם. ،ולא שומעים בלבד ،אבל להיות עושים של המילה

 
מתי ) וכל הדברים האלה יתווספו לך. ،אבל מבקשים הראשון מלכות האלוהים וצדקתו

06:33) 

 
הכנסייה  ולייחל מלכות האלוהים. ،הם אמיצים ،אוהב את העבודה ،נוצרים אמיתיים יש רוח ה '

 (.3הנוצרית האמיתית ממשיכה ללמד כי ואת היבטים אחרים של האמונה המקורית )ג'וד 

 
 סימני זיהוי הכנסייה נכון .2

 
אנחנו עכשיו  ،ולשמור את האמונה המקורית ،עכשיו ראינו כי הכנסייה האמיתית חייבת להמשיך

 ודוקטרינות המסייעים לזהות את הכנסייה האמיתית. ،רמזים ،להסתכל על כמה סימנים ספציפיים

 
 דבר אלוהים-קידשה האמת

 
 ה שהם מקודשים על ידי האמת:ישו אמר את השלט מובדל נוצרים אמיתיים הי



 
דברך  לקדש אותם על ידי האמת שלך. 17 בדיוק כפי שאני לא של העולם. ،הם לא של העולם

ובשביל למענם אני לקדש את  19 שלחתי גם אותם אל העולם. ،כפי שלחת אותי לעולם 18 אמת.

 (16-19: 17ג'ון ) כי הם גם עשויים להתקדש על ידי האמת. ،עצמי

 
אמיתי להבחין הכנסייה הנוצרית האמיתית רבות של זיופים היא כיצד ביצע את הכנסייה הוא מפתח 

רוב המתיימרים המשיח הם חלק כנסיות לקבל קצת או הרבה של  באמת המילה של אלוהים.

אדם המציא  הדוקטרינה שלהם ממקורות פגאניים אחרים הנמצאים בקונפליקט עם דברי אלוהים חיים.

 (.2:23מזויפת אינן בעלי ערך רוחני אמיתי )הקולוסים  דתות עם ענווה

 
את המילה של אלוהים  ،בעוד שחלק מעדיפים לסמוך הרגשות שלהם כדי לקבוע כנסייה מתאימה

 אלוהים שונה של:-מציב רף

 
בכל דרכיך דעהו והוא יכוונו נתיבים  6 משלך;. ו רזה לא על הבנה ،אמון ה 'עם כל הלב שלך

 (5-7: 3משלי ) פחד ה 'סור מרע. חכם בעיני משלך;אל תהיה  7 שלך

 
הוא בוטח הלב שלו  26 אבל הוא הבוטח יהוה יהיה שגשג. ،מי הוא של לב גאה מעורר מדנים

 (25-26: 28משלי ) אבל מי הולך בחוכמה יימסר. ،הוא טיפש

 
 (.16-17: 3טימותי  2זוהי האמת מהמילה של אלוהים שיכול להפוך אדם שלם מבחינה רוחנית )

 
 שימו לב גם את הדברים הבאים:

 
 (4: 33תהילים ) וכל עבודתו נעשית אמת. ،עבור המילה של יהוה נכון

 
ואעשה איתם ברית עולם. )ישעיהו  ،צדק ואהבה ... אני אנחה עבודתם אמת ،יהוה ،כי אני"

61 :8) 

 
 והכנסייה מובילה עבודה תחת המשיח חייבת להיות עושה את זה למען אמת. ،עבודת האל נעשתה אמת

 
לא  ،(4-7 :6 קורינתיאנס 2שרי אלוהים מקבלים ציון לשבח על ידי "המלה אחת של אמת" )השווה: 

הכנסייה  (. 3-9: 15; מתיו 6-8: 7להחזקה למסורות של גברים כי סכסוך עם כתוב )השווה מארק 

 מעמיד את דברי אלוהים חיים מעל מסורות עבור הדוקטרינה.הנוצרית באמת נאמן 

 
מנהיגי הכנסייה הנוצריה הנאמנת חייבים להיות מוכנים להטיף את  ،כמו גם פיטר והשליחים האחרים

 (.27-32: 5האמת גם כאשר היא לא פופולרית עם הרשויות ממשלתיות או דתיות )מעשים שליחים 

 
 ؟מהו השם המקראי של הכנסייה

 



 רמז הכנסייה הנוצרית האמיתית היא שם.

 
השם המקראי השולט של הכנסייה האמיתית בברית החדשה מתורגם בדרך כלל כמו "כנסיית 

 קורינתיאנס 2 ;9 :15 ;16،22 :11 ;10:32 ;2 :1 קורינתיאנס 1; 20:28האלוהים" )מעשי השליחים 
 (.5-15: 3טימותי  1; 4: 1התסלוניקים  2; 2:14התסלוניקים  1; 1:13; אל הגלטיים 1 : 1

 
יצוין כי זו הפעם הראשונה את המונח  ،למרות שחלק הראו כי "הכנסייה הקתולית" היה השם המקורי

הוא שימש לידי ביטוי במכתבו של  "הכנסייה הקתולית" הוא האמין שימשו לא התכוון לרומא.

כנסיית  אל" לזההוא דווקא התייחס  איגנטיוס מאנטיוכיה אל כנסיית האלוהים סמירנה.

 120ג  ،Smyrnaeansאל  איגנטיוס' )באסיה" ،הכנסייה שנמצא סמירנה ...: האלוהים

( הן צאצאים של כנסיית האלוהים CCOGשל אלוהים ) ההמשך כנסיית קבוצות כמו לספירה.(.

 ،אנו מחזיקים לאותו תורתו הקשורים המילניום פסח ،רומי-ובניגוד כנסיות בסגנון יווני סמירנה.

 וכו 'כי המנהיגים הראשונים שלה היו. ،האלוהות ،،שבת

 
הכנסייה האמיתית יש בדרך כלל משתמשים בגרסה של הביטוי "כנסיית  ،לאורך ההיסטוריה הנוצרית

הרומאים( אם כי לעתים קרובות עם מילה אחרת עם זה  16:16" השוו ،האל" )או "הכנסיות של ישו

היא הקריטריון  ،לא שם ،אבל הרוח של אלוהים (.3:15 טימותי 1 ;2 :1 קורינתיאנס 1)השוו: 

 (.5: 2פיטר  1האמיתי )

 
לא בעל השם הנכון יטה להיות גורם  ،עם זאת רק שיש את השם הנכון הוא לא בהכרח הוכחה. ،לכן

 לפסילה:

 
עבור  ואף אחד לא יכול לסגור אותו; ،ראה נתתי לפניכם דלת פתוחה אני יודע העבודות שלך.

ואכן אני אעשה את אלה של בית  9 ולא הכחיש שמי ،שמור המילה שלי ،מעט כוחיש לך 

ואכן אני אגרום להם לבוא  .- אבל שקר ،שאומר שהם יהודים ואינם ،ההכנסה של השטן

 (8-9: 3התגלות ) ולדעת כי אהבתי אותך. ،לסגוד לפני הרגליים

 
ושומר  ،יש מעט כוח ،יהודים 'רוחני' מורכב ،ישוע אמר הכנסייה הנוצרית האמיתית אינו מכחיש שמו

 אבל להבחין כי ישו היה גם ברור שחלק המתיימר להיות נאמן לא יהיה. המילה ישו.

 
 ؟מדוע השם "כנסיית המשך של אלוהים"

 
חלק אימצו  חלק הכנסיות בעולם גילה את נקודת הדוקטרינה של אמת על השם המקראי של הכנסייה.

 וקוראים לעצמם "כנסיית האל". ،לפחות חלק משם זה

 
ואם "הכנסיות של אלוהים" השונות  חשוב להבין כי שם הוא אמור להעביר את המשמעות. ،עם זאת

לא  ،אינם כפופים לו לחלוטין או דברו ،של העולם הזה אינן להכיר את אלוהים כמו הסרגל שלהם

 ،אם כי בעל השם מנוצל במקרא ،זה אז אפילו -ואין להם הרבה הוכחות הגדולות הנוספות  ،לציית לו

 הם אינם חלקים של הכנסייה האמיתית של אלוהים.



 
שהם חלק של "בית ההכנסה  ،זה עולה בקנה אחד עם אזהרות בתנ"ך הקוראת אנשים כאלה שקרנים

 2ראים להפוך את עצמם "שרי צדקה" )כמו גם אלה על שרי שווא שנ ،(3:10של השטן" )התגלות 

 (.14-15 :11 קורינתיאנס

 
בדיוק כמו מיליוני "דגילה" הנוצרים  -כי מספר ארגונים ארציים לתבוע בשם הכנסייה נכון  ،זה נאמר

כאשר שרוצים להקים בשלב זה של -( 21-23: 7הניחו הטענה שלא כדין על שם ישוע המשיח )מתי 

 ،הצלחנו לשלב אותן ،ביצוע העסקים של אלוהים על פני האדמה הזאת לצורך ،כנסיית האל האמיתית

כמו גם להראות את הקשר שלנו הכנסייה מתחילת )מעשי  ،"כנסיית האל." כפי שלא היה זמין ،פשוט

 בחרנו במונח "הכנסייה המשך של אלוהים." ،(2השליחים 

 
 האמת-להתמודד ברצינות דת

 
 הנוצרית נכון יש את האמונה המקורית נמסרה השליחים.סימן חשוב מאוד הוא כי הכנסייה 

 
 שים לב בעיה כי שליח ג'וד נמצא ומה הוא אמר נוצרים נאמנים לעשות בקשר לזה:

 
מצאתי לנכון  ،בזמן שהייתי חרוץ מאוד לכתוב לך בנוגע הישועה המשותפת שלנו ،אהוב

מיד נמסר לכתוב לך מטיף לך להתמודד ברצינות על האמונה שהייתה אחת ולת

המשתוקקים סומנו עבור  ،עבור גברים מסוימים קפצו עליה מבלי משים לפני 4 הקדושים.

שהופכים את החסד של אלוהים שלנו לתוך ערוה ולהכחיש את  ،גברים מטורפים ،הגינוי הזה

 (3-4ג'וד ) אלוהים בלבד אדוננו ישו.

 
ית שהיתה אחת ולתמיד נמסר מי היה להתמודד על האמונה המקור ג'וד סיפר על שתי קבוצות.

הכנסייה הנוצרית האמיתית יש את האמונה  ואלה שניסו לשנות את זה בצורה בלתי הולמת. ،הקדושים

לא ממש יודע מה הנוצרים  21-ה  במאה עדיין רוב המתיימרים ישו-אמונה כי היא להמשיך נמסר.

היסטוריה של הכנסייה של המשך  ،המקוריים האמינו באמת והתאמן )ראה גם חוברת חינם שלנו

 אלוהים(.

 
 והתבוננות לעבר רחמיו: ،שמירה על אהבת האל ،כלומר אמונה קדושה

 
להתפלל רוח  ،בנייה עצמכם על האמונה הקדושה ביותר שלך ،אהוב ،אבל אתה

 (20-21ג'וד ) מחפשים לחסדי אדוננו ישו אל חיי נצח. ،לשמור עצמכם אהבת האל 21 ،הקודש

 
 דוקטרינות מקראיות נכונות: ،לא לשנות ،שרים אמיתיים הם להטיף המילה לסבולהתנ"ך מראה כי 

 
עם כל  ،להטיף ،נזיפה ،לשכנע להיות מוכן בעונה ומחוץ לעונה. להטיף את הבשורה!

כי יש  ،אך על פי הרצונות שלהם ،בפעם היבוא הם לא יחזיקו מעמד תורת צליל 3 וההוראה

ולהיות  ،והם יהפוך את אוזניהם מן האמת 4 עצמם;. למורים הם יוכלו לצבור ،להם אוזני גירוד



לעשות את  ،לסבול מכאובים ،אבל אתה להיות זהיר כל הדברים 5 פנה הצידה כדי אגדות.

 (2-5: 4טימותי  2) למלא משרדך. ،העבודה של אוונגליסט

 
דוקטרינות כולל אלה  .1-3: 6חלק מן הדוקטרינות הבסיסיות בכנסייה הנוצרית נמצאים העברים 

ונצחי לימדו ידי  ،תחיית המתים שיפוט ،קורה לעבר השלמות ،סמיכת הידיים ،טבילה ،חזרה בתשובה

 של אלוהים. המשך הכנסייה השליחים הנוצרים הראשונים בעצם כפי שהם עכשיו מועברים על ידי

 
 שמת לב למשהו ישו למד על חלק פילדלפיה של הכנסייה:

 
ולא הכחיש שמי  ،שמרו מילה שלי ،יש לך מעט כוח...  8 בפילדלפיה ...כדי ... הכנסייה ... 

כי אף אחד לא יכול לקחת את הכתר  ،תחזיק מהר מה יש לך הנה אני בא במהירות! 11 ...

 (7،8،11: 3התגלות ) שלך.

 
ישו מלמד כי אחד צריך לשמור על אמיתות המקרא ולא מרשים לעצמם ללכת שולל על ידי אחרים 

הכנסייה האמיתית של אלוהים היא להיצמד אל אמיתות  להם את אותה מחויבות דבר ה '.שאין 

ולא תתייאש מלעשות את  ،לא לקבל מועצות הכנסייה כי ללכת נגד האמונה האמיתית ،המקרא

הוא שריד של החלק פילדלפיה של הכנסייה הנוצרית  ،21- ה המאה בשנת העבודה בגלל גברים.

 לפרטים מסוימים(. 4הכי טוב )ראה פרק האמיתית שעושה את זה 

 
 שמת לב למשהו מן השליח יוחנן:

 
והידיים  ،אשר יש לנו הביטו ،אשר שראינו במו עינינו ،שעליו שמענו ،מה שהיה מההתחלה

ולהכריז לכם כי חיי  ،ו להעיד ،ו שראינו ،חיי התבטאה 2 -בנוגע של החיים  ،שלנו יש לטפל

כי אתה גם יכול  ،אשר שראינו ושמעו אנו מצהירים לך 3 -נצח שהיה עם האב התבטאו לנו 

והדברים  4 ובתמים לחברותא שלנו היא עם האב ועם בנו ישוע המשיח. להיות המילגה איתנו;

 (1-4: 1ג'ון  1) האלה אנו כותבים לכם כי השמחה שלך עשוי להיות מלא.

 
 שלא לשנות.האמת היא  שים לב כי ג'ון אמר שהוא למד את מה שלמד מההתחלה.

 
 בדוקטרינה של ישו: ،להמשיך ،לציית יוחנן השליח למד

 
הוא מי הדוקטרינה של ישו יש גם את  מי עובר ואינו לציית הדוקטרינה של ישו אין אלוהים.

 (9ג 'ון  2) האב ואת הבן.

 
 ידי לא לשנות אותה עם דוקטרינות הסותרות את התנ"ך.-אחת פועלת באותה לגביו על

 
 גם דיווח על ההבדל בין המאמינים לבין אלה שטענו להיות נאמנים: יוחנן השליח

 



אפילו עכשיו לנוצרי  ،וכפי ששמעת כי האנטיכריסט מגיע היא השעה האחרונה; ،ילדים קטנים

אבל הם לא  ،הם יצאו מאיתנו 19 שבאמצעותו אנו יודעים שזה בשעה האחרונה ،רבים הגיעו

אבל הם יצאו כי הם עלולים  הם היו ממשיכים איתנו; ،מאיתנוכי אם הם היו אחד  מאתנו.; היו

 (18-19: 2ג 'ון  1) כי אף אחד מהם לא היו מאתנו. ،להיות עשויים להתבטא

 
אבל אלה שהיו  ،שים לב כי שליח יוחנן כתב כי אלה שהיו נאמנים היו אחרי תורתו והמנהגים שלו

 לנוצרים לא להמשיך בשיטות אלה.

 
אולי זה צריך להיות התערב  ،הרומאי-בות של הנצרות המקורית כי אבדו ידי גרקואמנם יש שיטות ר

כאן כי אחד השינויים המתועדים המוקדם פרקטיקות תורתו של יוחנן השליח קשור למועד ושמירת 

וזה עורר  nd מוקדם 2 המאה רומי הכנסיות שהנהיגו-זה היה שינוי שונה יווני המצוות הפסח .

 (.23-24פרקים  ،ספר ،אוסביוס" הכנסייה היסטורית) מחלוקת

 
השליח יוחנן שונים מנהיגי הכנסייה נאמן אחרים עשו  ،כישו בניסן 14-הם סירבו למלא אחר הפסח ב 

כנסיית האלוהים  ،מוקדם 2- המאה ה עד עבר ראשון(. 14- היסטורית )חלק הארי של אלה שסירבו

שקר" והוא התייחס אמונתם כהבל הבלים / חסר הבישוף של סמירנה למסקנה כי "רבים" היו "תורת 

 אל הפיליפים(. \של  מכתבו) ערך

 
של אנטיוכיה  \הבישוף  האלוהים כנסייתהרומאים התפתח מה -רבים של גרקו ،מוקדם  3 המאה עד

 ו פונטיקוס(. \כדי  \ איגרת) המכונה "קונפדרציה משקר"

 
כנראה ירש באנטיוכיה על ידי  \כשלהם )ו  \ו  \שניהם  טוענים רומי-למרות כנסיות בסגנון יווני

( המוחזקות הכנסייתיהמציאות היא שהם )ואלה הם קישרו בנאמנות עם  ،רומי(-מנהיגים נאמן היווני

 רומי.-ולא דוקטרינות היווני ،כנסיית האלוהים

 
חוקר בדרך כלל מסכים כי שליח ג'ון החזיק  ،אמנם היו שינויים רבים אחרים על ידי הכנסיות הנאמנות

מאלו שלא הצליחו  ،דוקטרינה אחת זו דרך לספר אלה בקלות שהאזינו לכתובים ،לכן .14- פסח על

מועד פסח השתנה עד יום ראשון הפך גזר  להמשיך את שיטות העבודה של השליח יוחנן ואלה איתו.

גם  קונסטנטין לא היה אמיתי נוצרי. הנושא. אוניוורסלי כשהקיסר הפגאני קונסטנטין מכן אלץ את

הוא הכריז על עצמו בישוף שכב ואלץ את הנושא  ،כשהוא לא הוטבל לתוך כל אמונה נוצרית מוצהרת

אלוהי -לספירה כאשר קונסטנטין מת נקבר סוג שמש 325פסח ראשון עד להסתיים ב ניקיאה בשנת 

היו מוכנים להקשיב לו או הצו של המועצה אלו שרצו להישאר נאמנים בפועל המקראי לא  הקבר .

 הוא גם רב נרצח לאחר. שלו.
 

בעוד אחד העיקרי  ،זה שהחזיק את האמונה המקורית ،לאורך ההיסטוריה היו שתי קבוצות בסיסיות

 האחר שהתיימר אך לא עשה זאת.

 



טרטוליאנוס כתב דאז הרומי תומך   3 המאה בסמוך לנקודת ההתחלה של ؟מה לגבי "רצף אפוסטולי '

דה  של טרטוליאנוס ליבר)ורומאי( שטענו קשרי השליחים Smyrnaeansשל שתי קבוצות )

praescriptione haereticorum.  אבל רק אחד מהם היה ונשאר נאמן והשני לא  ،(32פרק

וכו  ،והשני שתבע אותו סמירנה )דרך יוחנן השליח כדי כדי ،קבוצה אחת טענה ברציפות מרומא היה.

.)' 

 

זה עשוי להיות חשוב להבין כי אין הוראה בתנ"ך על הכנסייה האמיתית  ،ככל רצף אפוסטולי הולך

האנציקלופדיה  על פי שני אלה הם שרידי עבודת אלילים. שיש קרדינלים ולא מקסימוס.

- ה המאה לא אומצה על ידי בישופים רומים ועד פונטיפקס מקסימוס הכותרת ،הקתולית

מה רומא חברה עושה כדי לבחור  .11- ה המאה ואילו מועצת הקרדינלים לא טופס רשמי עד ،מאוחר 4

 המנהיג העליון שלה פשוט לא היה חלק מהאמונה המקורית.

 

מנהיג זה הוא מי נמשח בשמן  ،בעוד התנ"ך מראה שאלוהים נוטה לעבוד באמצעות מנהיג אדם עליון

( ו מי מציג את הפרות ממחישים 6: 1טימותי  2; 05:22; 04:14 טימותי 1 ;1:21 קורינתיאנס 2)

כי זה רק הכנסייה האמיתית של אלוהים  ،אולי זה יוזכר (.1-7: 3טימותי  1; 15-20: 7מנהיגות )מתי 

אפילו  שיכול להוכיח באמצעות דוחות עדכניים מוקדם כי זה היה ברצף ישיר מן השליחים המקוריים.

הרומאי נוטה להסתמך -(.גרקו17פרק  ג'רום. של דה) יוחנן הוסמך של סמירנהג'רום ציין כי השליח 

בתוספת  ،על מנוח 'אגדות' לטענותיהם על פיטר ועל הדיווחים הסותרים שלהם על לינוס וקלמנט

פרטים רבים יותר על רצף אפוסטולי ואת האמונות של הכנסייה הנוצרית  השתנתה דוקטרינות.

 ההיסטוריה המתמשכת של כנסיית האלוהים. ،חינם שלנוהמקורית כלולים בחוברת 

 

 כנסיית האל יודעת התנ"ך מהרגע של יוחנן השליח

 

 ؟איזה מנהיג הנוצרי ידע את כל ספרי המקרא מרגע הספר האחרון של הברית החדשה נכתב

 

 ،מותלא רק שהוא האמין להיות האחרון של השליחים המקוריים ל כי הגיוני יהיה השליח ג'ון. ،ובכן

 (.9-19: 1כולל בספר ההתגלות )חזון יוחנן  ،הוא גם האמין כי כתב את הספרים האחרונים של התנ"ך

 

בעוד השליחים המקוריים היו עדיין בחיים הם יכולים לספק מידע שנוצרים צריכים לדעת באופן אישי 

של דבר להיות  ( הייתה כי התנ"ך היה בסופו08:16אבל שם לב כי הכוונת )השווה ישעיהו  ובכתב.

 מספיק לנוצרים להיות שלמים מבחינה רוחנית:



 

 ،עבור תוכחה ،היא רווחית עבור הדוקטרינה ،כל הכתוב נתון על ידי השראה של אלוהים

 2) מצויד היטב לכל מעשה טוב. ،כי איש האלוהים יכול להיות שלם 17 ،הוראה בצדקת ،תיקון
 (16-17: 3טימותי 

 

מבססת הדוקטרינות שלה באמת על כתבי הקודש מכירים אותם מהרגע האם לא הכנסייה הנוצריה 

או שזה היה לקחת מאות שנים של ועידות הכנסייה מבחינה  ؟(08:16בהקדם האפשרי )ראה ישעיהו 

 ؟רומית גרקו עשו-התכנסה לדון בנושא כמו הכנסיות-אנושית

 

 ראיות בסוגיות היסטוריות

 

שאומר כי השליח יוחנן עבר "קנונים" אל תלמידו של בשם  שברי האריס ישנו מסמך עתיק המכונה

ומן הסתם היה גוי המשפיעים ביותר  ،לא היה יהודי )שמו יווני(  שלו )הידוע גם בשם של סמירנה(.

הוא כנראה היה המנהיג הנוצרי האמיתי המשפיע ביותר  הכנסייה האמיתית של אלוהים במאה השנייה.

הבישוף היהודי האחרון שלה / פסטור( עד מותו כמה  ،יהודהלספירה )כשירושלים אבדה  135מ 

 עשורים מאוחר יותר.

 
אל הפיליפים של  מכתבו) ספרים של הברית החדשה 27מצטט או מרמז לכל  מכתבו של אל הפיליפים

מליטו של  ،במכתב לאחיו (.2008יוני  ،עם הברית החדשה הסברים המקראי. טריניטי אפולוגטיקה

של אלוהים עדיין  ההמשך ספרי התנ"ך שאנחנובכנסיית 39)יורש של( במישרין ובעקיפין מפרט את 

והרשימה של מליטו אינה כוללת של ספרים חיצוניים שנקראים הרומית הכנסיות  משתמשים.

 הקתוליות האורתודוקסי המזרחי כעת להשתמש.

 
היו כל או חלק  מוקדם 2  במאות המאמינים בירושליםיש גם מסמך בערבית בעצם קובע כי הנוצרים 

תומך הנאמנים פחות של ישו יש לא ושהם הסתמכו -אבל זה הפרופסורים הרומים ،של הברית החדשה

של המאות הראשונות של הנצרות על פי מקור  ס פינס היהודיים-הנוצרים) -על אי ספרי 

 (.1966 ،חדש

 
( של אסיה הקטנה )המאה הראשונה( ועד 9: 1פטמוס )התגלות כנסיית האל מרגע של השליח יוחנן 

רומי התווכחו -כנסיות בסגנון יווני ،עם זאת של סמירנה )המאה השנייה( היו הקנון של כתבי הקודש.

זה היה  ולעתים קרובות אלה לא קנוניים הכלולים בברית החדשה שלהם. ،הספרים במשך מאות שנים

הרומאים -ה הקטנה וירושלים )כולל כמה בכנסיית אלוהים( כי גרקורק לאחר התייעצות עם אלה באסי

 הצליחו בסופו של דבר לבוא עם הקאנון הברית החדשה נכונה.

 



 ؟האם לא הכנסייה הנוצרית האמיתית יודע הקנון מן ההתחלה המוקדמת שלה

 
שהוא גם כשהם  ،16- ה המאה לא לסיים הקנונים שלהם עד ،שהגיעו דרך רומא ،פרוטסטנטי הרפורמה

גם לא הכנסייה של רומא מלאה לסיים  כמו שהסתמכו על רשימות רומיות שונות לפני. ،התחילו

אלה ספרים מקובלים מועצת טרנט כללו ספרים של הברית  טרנט. ה המאה מועצת 16הקאנון שלה עד 

ים כתוב לא מחשיב ،כגון ג'רום )רופא של הכנסייה שלהם( ،הישנה כי המנהיגים הראשונים שלהם

לא לעשות הנוכחית פרוטסטנטים ולא אלה מאיתנו בכנסייה האמיתית של אלוהים מסכים לתוכנו  נכון.

 ככתבי קודש.

 
של אלוהים פרסם שני מאמרים  ההמשך מכנסיית נבואת חדשות התנ"ך מגזין ،לקבלת מידע נוסף

ניתן למצוא את המגזינים  להסביר יותר פרטים על הקנוניזציה של כתבי קודש. 2013מתועדים בשנת 

 הספרות. לחצן כרטיסיית תחת ،www.ccog.orgהאלה באתר 

 
 הכנסייה אמנם יודעת את האמת על האלוהות

 
הנוצרים הראשונים הבינו כי  ורוח הקודש. ،הבן ،הכנסייה הנוצרית האמיתית תמיד האמינה האב

; 28-29: 20ובנו )למשל ג'ון ( 2: 2; אל הקולוסים 6:27התנ"ך מלמד האב )למשל בשורת יוחנן 

( וכי הקודש רוח היה הכוח של אלוהים שמגיע 9הקולוסים:  2( היו ישויות אלוהיות )2: 2הקולוסים 

 (.1:19( ואת הבן )אל הפיליפים 10:20מן האב )למשל מתיו 

 
; אל 1:20רומאי אומץ רשמית השקפה שונה של האלוהות )אל הרומיים -גרקו ،לספירה 381בשנת 

הרומאים האמינו "אישיותו" של רוח -למרות שחלק גרקו ( לגבי אישיותו של הרוח.9: 2וסים הקול

 ،לא קיבל את זה ולא את השילוש ،האנציקלופדיה הקתולית על פי ،רוב לפחות אלה "במזרח" ،לפני

רומאי -זה היה שינוי דוקטרינה כי הרוב המכריע של גרקו אפילו כמה עשורים קודם לכן.

דוקטרינת השילוש גם נאכפה על ידי צו קיסרי מן תיאודוסיוס הקיסר ברדיפה )מי בעצם גם  קבל.

 הרומית מתוקן אז כמו האמונה של האימפריה הרומית(.-הכריז על האמונה יוונית

 
 הוא מקיים את החוק של אלוהים-הכנסייה אמנם אינה מלמדת אין דין ואין דיין

 
בעוד כמה  (.1-8: 6נכתב כי חוקי האלוהים יהיו סימן בינו לבין הנאמן )דברים  ،בברית הישנה

וגם  ،השליחים שלו ،זה לא היה בעמדה של ישו ،מנהיגים פרוטסטנטים ללמד שעשרת הדיברות בוטלו

 הנוצרים המוקדמים.

 
ימד כי נאמן ישוע ל (.37-40: 13אשווע הזהיר כי )עשבים( שיושתל בין האחים על ידי האויב )מתי 

שמת לב למשהו אחר  (.13:42אך מאוחר יותר להתבטל )מתי  ،(13:41יתרגל "הפקרות" )מתי 

 שישוע לימד:

 
אך הוא שעושה את רצון אבי  ،' ייכנס מלכות השמים،אלוהים ،'אלוהים ،לא כל מי אומר לי"

לגרש  ،יש לנו לא ניבא בשמך ،אלוהים ،'אלוהים ،רבים יאמרו אלי ביום ההוא 22 שבשמים.



לסטות  !؟שאתה; ' לא ידעתי،ואז אני אכריז להם 23' ועשה פלאות רבים בשמך ،שדים בשמך

 (21-23: 7מתי ) אתה שמתרגל הפקרות " ،אותי

 
אבל זה  ،ישו בבירור מלמד שרבים היו מכנים אותו "אלוהים" ואפילו הטוענים לעשות ניסים בשמו

 ،נבואות מדויקות גירוש שדי שד ،לפיכך אבל לתרגל "הפקרות" לעזוב. ،הוא יספר אלה שעשו זאת

 הם אינם הסימנים להתמקד כקבוצות הלא נאמנות לפעמים יש להם. ،של עצמם

 
 

וכי  ،(7: 2התסלוניקים  2השליח פאולוס דיווחו כי "המסתורין של הפקרות" כבר החלה בימיו )

זה  (.6: 5קות" כדי לגרום להם לציית )אל האפסיים אנשים לא צריכים להיות מרומים "עם מילים רי

 הרומאי כשמדובר היבטים רבים של החוקים של אלוהים )הם סיבה סביבם(.-"מסתורין" מתבטא גרקו

 
זה מלמד כי  (.1-3: 5ג 'ון  1הכנסייה האמיתית של אלוהים עצמה היא בהתאם למשפט של אלוהים )

כולל לרווחתה השופעת חיים  ،יביא לאנושות הרבה טוב ،שאם צייה ،אלוהים להגדיר בחוקי תנועה

 מלאים ופוריים.

 
אבל כבר "נעלה" ועשה  ،הכנסייה האמיתית של אלוהים מכריז כי החוק של אלוהים לא נעשה משם

 (.17-48: 5( והרחיב על ידי ישוע המשיח )מתי 42:21"מכובד" )ישעיהו 

 
 :הכנסייה האמיתית של אלוהים מלמד מה התנ"ך מלמד

 
 (105: 119תהילים ) המילה שלך היא מנורה רגלי ומנורה קטנה לדרך שלי.

 
 (172: 119תהילים ) עבור כל המצוות שלך צדק. ،הלשון שלי ודברה הדבר

 
הכנסייה האמיתית מלמדת משפט הדיבר העשרה של אלוהים הוא אחד המתנות הגדולות שלו לאנושות 

 1עכשיו המטרה של המצווה היא אהבה" )" משקף אהבה.שמירה על אותם  וכי מצוותיו הם צדקנות.

 (.5: 1טימותי 

 
דרך קבלתם של מיליטריסטית "הנצרות"  ،רומית טוענים להאמין-בעוד חלק מן הכנסיות היוונית

מנומק סביב  ،(3-9: 15כמו הפרושים של הישן )מתי  ،שיש להם ،והדוקטרינות פורעי חוק אחרים

 מסורות בסתירה אליה.החוק של אלוהים מאשר שיטות ו

 
כל  ( לימד נגד השתתפות מיליטריסטית בעידן זה.18:36( וישו )ג'ון 3:14יוחנן המטביל )לוקס 

החוקרים האמיתיים להבין כי הנוצרים ראשונים לא ישתתפו לוחמת בשרים.כנסיית מנהיגי אלוהים 

צרים באירועי ספורט בעוד תיאופילוס מאנטיוכיה כתב נגד אפילו נו ،כגון מליטו של כתב נגדה

של אלוהים עדיין מלמדת נגד השתתפות מיליטריסטית באירועי ספורט אלים  ההמשך כנסיית אלים.

 בכוונה בעידן זה.

 



 ،לספירה המאה ידי הרומית הבישוף הקדוש היפוליטוס 3- למרות השתתפות צבאית נידון מאוחר ככל

רומית השתנה על נקודה זו.בהמשך הם אף הרחיקו לכת עד -הכנסיות היוונית ،בתוך מאה שנות מותו

לספירה למי היה  1095כדי להציע "מחילת החטאים" תחת הגזירות של אפיפיור אורבן שני בשנת 

 נלחמי לוחמי צלבנים דתיים.

 
 ،ם זאתע (.4:24ומי לעבוד אותו חייב לעבוד ברוח ואמת" )יוחנן  ،"אלוהים הוא רוח ،ישוע אמר

הרומאים מאשרים את השימוש שונים אלילים והסמלים כי הם סוגדים.עשרת הדיברות )שמות -גרקו

 . 2 ( הזהיר מפני שככל עשה מליטו של במאה5:21ג'ון  1( ואת יוחנן השליח )4-6: 20

 
רוב  ،(1-9: 4למרות שהספר של עברים מאשר כי שבת היום השביעי מצווה לנוצרים )עברים 

 סיבת הנצרות סביבו. המתיימרים

 
 קורינתיאנס 2השליח פאולוס הזהיר כי שרי השטן יופיע מטעה ולהפוך את עצמם "שרי הצדקה" )

11: 14-15.) 

 
 מראה כי מי שעשה זאת הייתה הצלחת מרמה רבה. ،פנימה וחוצה של התנ"ך ،ההיסטוריה הכנסייתית

 
 אבל לעולם אל הרודף ،הכנסייה אמנם נרדפה

 
טימותי  2; 10:23; 10-12: 5פאולוס לימד כי נוצרים נכון יהיה נרדף )מתי  ישו ואת השליח

הם נבדלים  ،הרומיות מתמודדות רדיפות בתולדותיהם-אמנם נכון כי הכנסיות בסגנון היווני (.03:12

 הכנסייה הנוצריה האמיתית בכך שהם גם היו לעתים קרובות רודפים פיסיים.

 
מיליטריסטית בכנסיות האמיתיות של אלוהים לאורך ההיסטוריה לא היו המגזר הישקל הלא צמוד 

 להיות חלק מהם אולי(. שטענו מאורגן רודפים פיסיים )אם כי כופרים כופרים

 
-4: 17התנ"ך מלמד כי "מסתורין בבל הגדול" היה שיכור על הדם של הקדושים המעונים )התגלות 

מבוסס "מסתורין בבל הגדול" הסתבך עם ממשלות התנ"ך מלמד כי שבע ה אשר זה עזר גורם. ،(5

 (.1-10: 18; 1-9،18: 17עולמות ברית לא קדושה שאלוהים מגנה )התגלות השווה 

 
הרומיות גרקו לא רק מיושמות רדיפות -הכנסיות ،בגלל פשרה עם מנהיגים רומים אחרים בשרים

ו לשמירה אותו השיטות כמו ישו הם גם היו נוצרים אמיתיים נהרג ،כלכליות שונות לאורך ההיסטוריה

; אל העבריים 4: 18: 13-15: 13כגון שמירת השבת )מעשי השליחים  ،וחסידיו המקוריים שלו היו

 .14- ושמירה פסחו על ،הימנעות בשרים טמאים מקראי ،(9: 4

 
 רפורמי" הפרוטסטנטי גם היה הרוגים שהתנגד בפועל אינו מקראיים טבילת תינוק."

 
 ،גם נוצרים הנרדפים להחזקה לדוקטרינות תנ"כיות מקוריות כגון אמת על האלוהותהרומאי -גרקו

מתנגד שמלה פגאנית של  ،מסרב לקבל אלילים / סמלים / צלבים ،שמירה על ימי החג המקראיים



מתנגדים  ،ללמד את מלכות האלוהים ،בבל -בהתחשב רומא מיוצגת סוף  ،רומית-כמורה היוונית

 ' וללמד שלטונו המילניום של ישו.،מנטיםשאינם מקראיים 'הסקר

 
-רומי כי ללמד את גרקו-זה יכול להיות גם מעניין לציין כי ישנם למעשה "נבואות פרטית 'היווני

 הרומאים יעשה את זה שוב ב אחרית הימים.

 
ישוע  הכנסייה האמיתית של אלוהים נרדפה ארוך על ידי מי שנטען כי היא עושה שירות של אלוהים.

 .2-4: 16ר על זה ג'ון הזהי

 
 תפאורה ואת מראה חיצוני

 
/ משגיחים /  ּכֹוֶמרהסטוריוני הכנסייה להבין כי הכמורה המקורית )קברניטים / זקנים / שרי / 

בישופים( לא ללבוש את סוג בגדי זיהוי ייחודיים כמו אלה המשמשים כיום על ידי הכמורה הרומית 

 המזרחי אורתודוקסי הקתולית.

 
היה צריך להיות  ،בכבודו ובעצמו ،ישו המנהיגים הנוצרים המקוריים לבושים כמו אנשים נורמלים.

בעוד  ( כפי שהוא לא היה לבוש בצורה שונה מאוד מאשר לאחרים.43-46: 14שציין יהודה )מארק 

המנהיגים הראשונים לא  ،(11-14: 22שניתן היה לצפות מנהיג נוצרי להתלבש כראוי )ראה מתי 

 להתלבש בצורה שונה מאוד מן הציבור הרחב.

 
הרומית לעתים קרובות ללבוש את סוג הבגדים כי הכהנים עבור לאל השמש מיתךס -הכמורה היוונית

סוג של השמלה הזאת לא אומצה על ידי אורתודוקסים הרומית המזרחית עד שהם הושפעו  לבשו.

שהיה חסידו של מיתךס ואפילו לשים תמונה 'מיתךס על ) 4- ה במאה הקיסר קונסטנטינוס פגאני

 מטבעות לאחר התנצרותו לכאורה(.

 
לובשים את  ،כמו רבים של האנגליקנים )הכנסייה האנגליקנית( ،כמה ،ובכן ؟מה לגבי שרי פרוטסטנטי

 הרומאים.-אותו סוג של לבוש כמו גרקו

 
למרות הצווארון הלבן  הצווארון הלבן כי הרבה שרים ללבוש לא בא מהתנ"ך. ،ובכן ؟ואחרים

כוהנים לבשו גרסה כלשהי שלהם -כך נטען כי שמש ،19- ה המאה המודרני ההפוך דווח הומצא בשנת

 לפני ספירה 1000לפחות לאחור ככל 

 
 הרומאי לעשות.-המשרד בכנסיות של אלוהים לא ללבוש צווארון הכהונה כרב גרקו

 
 ؟מה לגבי מבנים נוצריים

 
נראה כי מבנה הכנסייה הנוצרית במיוחד נבנה הראשון נבנה בירושלים מתוך הלבנים מן המקדש 

 המאה ממנו:  4 ייצוג פסיפס הנה 70-היהודי שנהרס לספירה 

 



 
 ִציֹון כנסיית האלוהים על הגבעה המערבית של ירושלים נקראת הר

 
היה זה מעקות בטיחות )דברים  ונראה דומה כנסת יהודית בזמן. 1- ה במאה הבניין מעל הוא אמין נבנה

 או צריחים. ،אובליסקים ،אבל זה לא הכיל צלבים ،(8: 22

 
התנאים לעתים  שנים לפחות אחרי ישו קם לתחייה. 150הרומאי -צלבים לא לאימוץ אצל גרקו

 המקור היווני. ،בהתאמה' ،קרובות בברית החדשה כמו 'חוצה' ו 'צליבתו' בעצם אומר 'מוט' ו

 
הוספת סימנים כאלה לבניין  היו סמל פאלי גם כסמל שמש אלילים. ،כמו אובליסקים ،צריחי כנסיות

(.אלה באמת בכנסיית אלוהים 29-32: 12נוצרי תהיה הולמת עבור האנשים של אלוהים )ראה דברים 

 אל יניחו סימנים כאלה על מבנים.

 
מפלצות אמרו להפחיד  רומי.-מפלצות על מבנים נוצריים היווני אותו הדבר נכון גם לגבי השימוש

הקדוש הקתולי ברנרד מקלרוו היה מפורסם מדבר  ،המאה 12- ה בשנת רוחות רעות הרחק מהכנסייה.

ובכל זאת הרבה בניינים מפורסמים )כמו הקתדרלה הקתולית של  ،מתוך נגדם כמו עבודה זרה

 נוטרדאם( יש מפלצות עליהם.

 
יש סיפור דמיוני  ،(6 1אמנם יש יכולה להיות מקום עבור מקומות מצועצעים כראוי פולחן )למשל 

כמה אנשים חיפשו את כוס שישו לכאורה שתו  ،באחד הסרטים "אינדיאנה ג'ונס" ברצוני לספר כאן.

גם הוא  סצנה אחת נראית שולחן ערוך עם כוסות רבות. (.22:20מתוך בפסח האחרון שלו )ראה לוקס 

בבחירת הכוס הטועה  ،שכן על פי הסרט-הראה שלדים שונים של אנשים שבאו וניסו עוולת כוס

אחרי שראיתי את מבחר  ،אינדיאנה ג'ונס ،הדמות הראשית מתחילים לעזוב איתו שהסתיים במוות.

לאחר מכן הוא הצהיר משהו  התחילה להרים אחד המופיעים יקר. ،הן מצועצעות רגילות ،כוסות

 ،אין דרך הייתה לו כוס זהב משובצת באבנים טובה. "אז של "ישו היה נגר תלמידיו היו דייגים.בנוסח 

אשר הייתה  ،לאחר מכן נטלתי את הכוס מסתכלת הזולה ביותר אינדיאנה ג'ונס הניח את הכוס היקרה.

 וחי. ،הגביע ממני על פי הסרט



 
 ؟הנקודה שלי

 
אנשים מסוימים שמים דגש רב מדי על  ،בחיים אמיתיים ،למרות שסיפור אינדיאנה ג'ונס הוא בדיוני

אלוהים מבהיר כי  ،וכו 'הוא התנ"ך והברית החדשה ،שמלה ،מצגות טלביזיה ،מראה חיצוני בבניינים

 ،21-23: 7; מתיו 7: 16סמואל  1הוא אינו שופט את היד כלפי חוץ המראה כמו בני אדם לעשות )

-10: 9למרות שהוא נבחר על ידי אלוהים )מעשי השליחים  השליח פאולוס הבהירו כי (.27-28: 23
-10: 4הדבר היה נכון של משה )שמות  (.10:10 קורינתיאנס 2הוא לא היה נואם טוב במיוחד ) ،(18
 וירמיהו הם כל ידוע יותר בכתביהם. ،משה ،פול (.6: 1( וירמיהו )ירמיהו 14

 
( ולהסתמך על קריטריונים 2:15 טימותי 2נוצרים מוזמנים לחלק את המלה אחת של אמת בצדק )

 2ולא מראה חיצוני ) ،(3:16טימותי  2שהן הקריטריונים של אלוהים )ראה  ،(05:39מקראיים )ג'ון 

כאשר מנסים לקבוע מי דובר אמת בנאמנות ואשר היא הכנסייה הנוצרית  ،(7-11 :10 קורינתיאנס

 האמיתית.

 
 מלכות האלוהיםהכנסייה אמנם מטיף הבשורה האמיתית של 

 
 ישוע בא ללמד את הבשורה של מלכות האלוהים:

 
ואת  ،השעה מתגשמת ،וכשהוא אומר 15 ،להטיף את בשורת מלכות האלוהים ،ישוע בא לגליל

 (KJV ،14-15: 1מארק )ומאמינים הבשורה. ،מלכות אלוהים הוא בהישג יד: אתם בתשובה

 
; מארק 3-50: 13דיבר על זה במשלים )למשל מתי הוא  צפוי חסידיו להאמין בבשורת הממלכה. ישו

( כמו רבים לא היו מוכנים להבין את המסתורין של מלכות אלוהים בעידן 20-21: 13; לוקס 2-12: 4

 (.10-11: 13; מתיו 11: 4זה )מארק 

 
 כמו גם: ،אשווע למד כי חסידיו יהיו מעורבים עם ההכרזה על הבשורה של הממלכה

 
ואז יבוא  ،של הממלכה תהיה טיף בכל העולם כעד לכל האומותוגם את הבשורה הזו 

 (24:14מתי ) הקץ.

 
הבן ורוח  ،להטביל אותם בשם האב ،עבור ולכן ולעשות תלמידיו של כל העמים

אפילו עד סוף  ،אני איתך תמיד ،והנה ללמד אותם להתבונן כל הדברים צויתי אותך; 20 ،הקודש

 (19-20: 28מתי ) הגיל.

 
הבשורה של מלכות האלוהים לעולם כעד אומרים שאנחנו להגיע לכל המדינות עם הודעת ללמד את 

אנו שואפים מכן ללמד כל שישוע  ،(06:44ועבור מי עלול להגיב שאלוהים קורא )ג'ון  הממלכה.

 ציווה.

 



 ישו לימד את תלמידיו על מלכות האלוהים: ،לאחר תחייתו

 
שיראו על ידם  ،רבות לו על ידי הוכחות בדוקותהוא גם הציג את עצמו בחיים לאחר הסבל ש

מעשי השליחים ) במהלך ארבעים יום ואם כבר מדברים על דברים הנוגעים מלכות האלוהים.

1 :3) 

 
השליחים מאוחר יותר הטיף כי אותו המסר של ממשלה עולמית ביאת מלכות האלוהים )למשל מעשי 

של אלוהים.ללמד את הבשורה של הממלכה  המשך הכנסייה כפי עדיין עושה את ،(8: 19השליחים 

; 10-13: 13; מארק 9-14: 24הביא רדיפה בעבר יפעיל גם רדיפה קרובה על פי כתובים רבים )מתי 

 (.28-35: 11דניאל ; 12-19: 21ראה לוקס 
 

 מסר הבשורה האמיתי ומקורי הוא אחד צריך ללמד היום:

על בשורה  ،קרא אותך החסד של ישואני מתפעל שאתה פונה משם כל כך מהר ממנו ש

אבל יש כמה בעיות אשר אתה רוצה לעוות את הבשורה של  שהוא לא אחר; 7 ،שונה

 ،להטיף בשורה אחרת לך ממה שיש לנו טיף לך ،אבל גם אם אנחנו או מלאך מן השמים 8 ישו.

אם מישהו מטיף כל  ،אז עכשיו אני אומר שוב ،כפי שאנו לפני אמר 9 בואו להיות מקולל אותו.

או  ،עבור אני עכשיו לשכנע גברים 10 תן להיות מקולל אותו. ،בשורה אחרת לך ממה שקבלת

אני לא יהיה של  ،כי אם אני עדיין מרוצה גברים ؟או שאני משתדל לשמח גברים ؟אלוהים

 (6-10: 1אל הגלטיים ) ישו.

ל הרבה מסורות והעדפות של רבים לא ילמדו את המסר של הבשורה של הממלכה כפי שהוא נבד

-9: 5; התגלות 06:10; מתיו 11-12: 19ישו מגיע שוב לשלוט על כדור הארץ )ראה לוקס  גברים.
 (.62:11; 10:  40( ויביא את הפרס עבור הקדושים עמו )ישעיהו 4-6: 20; 10

על  רבים במקום בעיקר ללמד ،במקום ללמד מה שישו לימד על הבשורה של הממלכה ،למרבה הצער

חלק בטעות  הבשורה של מלכות האלוהים(. גרסתם של האדם של ישו )ראה גם חוברת חינם שלנו

 לקדם את הרעיון כי שיתוף פעולה בינלאומי תביא שלום ושגשוג על פני האדמה.

: 1זה גם הוא איפוא בשורה שקרית )אל הגלטיים -רבים אומרים לאנשים להפוך לגרסה של  ،בנוסף

והיסטוריה הכנסייה  ،(26:20; מעשי השליחים 2:13להפוך לאלוהים )יואל  התנ"ך מלמד (.6-9

מראה לנו כי הנוצרים הראשונים לא לפנות ולא להעריץ אמא של ישו מרי )ראה גם את 

 (.האלוהים כנסייתהיסטוריה רצופה של  ،חינם החוברת

 ؟הייתה הכנסייה אמנם אמורה להיות גדול

למרות שזה לפעמים לכנות עצמה  הגדולה עם קשרים טענו לנצרות.הכנסייה הקתולית היא הכנסייה 

 ؟" הוא הוכחה גודלו שזה הכנסייה האמיתית של אלוהים،"כנסיית האל

או אולי קבוצה קטנה ו / או אוסף של קבוצות קטנות יחסית בעצם להיות המשכו של הכנסייה 

 ؟האמיתית



יות בזה ידי העולם או להיות שחקן מרכזי הייתה הכנסייה האמיתית של ישו לה ،21- ה המאה בשנת

 ؟מעורב מאוד בזירה הפוליטית בעולם

 ישו והשליחים למדו כי הכנסייה האמיתית תהיה קטנה: ،ובכן

לוקס ) עבור זה תענוג הטוב של האבא שלך לתת לך את הממלכה. ،מעט צאן ،אל תפחדו

00:32) 

השריד  ،להיות כמו החול של היםישעיהו גם זועק ישראל בדבר: "אף שמספר בני ישראל 

עבודה קצרה על  יעשה.'כי ה ،עבור הוא יסיים את העבודה ופצע אותו קצר בצדקת 28 יישמר

 (.27-28: 9פני האדמה )אל הרומיים 

 (5: 11אל הרומיים ) בשלב הנוכחי יש שריד פי בחירת החסד. ،אף על פי כן אם כן

לחיי נצח בעידן זה כמו רוב יהיה כסופו הרחב אשווע למד במיוחד שרק מעטים ימצאו את הדרך 

אבל לא מוצא את זה  ،הוא גם למד כי רב היה מבקש להיכנס (.20:16; 13-14: 7שמוביל להרס )מתי 

 (.13:24)לוקס 

האם זה לא הגיוני  ،אם היה גוף קטן מאוד של מאמינים יכול להיות הכנסייה האמיתית והנאמנת ביותר

רוב הנוצרים דגילה כנראה לפקפק ؟ך מעטים יחסית במהלך גיל הכנסייהשאלוהים בעיקר בעבודה דר

 בעובדה.

( ו "בז ליום של דברים 6:44; ג'ון 6-9: 4רבים התעלמו כיצד אלוהים עובד )זכריה  ،כפי שניבאו

 (.04:10קטנים" )זכריה 

 ؟יכול הכנסייה נכון נשארת עיר אחת

מיליוני  ؟בעיר אחת כמו רומא או קונסטנטינופולהיה המטה של הכנסייה הנוצרית האמיתית להישאר 

 מרובים חושבים כך.

שים לב מה הוא הכתב )פרוטסטנטי אחד ושני  זה היה בלתי אפשרי. ،על פי פאולוס השליח ،ואולם

 תרגומים קתולים של כתבי קודש מוצגים להלן(:

 ،13:14העברים אל ) אבל אנחנו מחפשים את האחד לבוא. ،כאן אין לנו עיר ממשיכה לקבלה

NKJV) 

ריימס  ،13:14אבל אנו מבקשים כי אשר הוא לבוא )אל העברים  אין לנו כאן עיר קבע: עבור

NT.) 

אל העברים ) אנחנו מחפשים האחד שהוא עדיין להיות. ،אין עוד עיר קבעה עבורנו כאן

 (.NJB ،ירושלים החדשה בתנ"ך ،13:14

עד שהעיר שהוא לבוא ) "ירושלים החדשה" של  ،לנוצריםברור פול מלמד כי לא יהיה עיר קבעה 

יכולה להיות העיר 'מטה קבועה עבור  ،כוללים רומא ،פול מלמד כי אין עיר אדם ،לכן (.2: 21התגלות 

 מאמינים.



; 5: 2; אל הגלטיים 14-16: 3טימותי  2; 04:16טימותי  1דוקטרינה נכון ) ،על פי הברית החדשה

העברים  ،( ואהבת אחים )ב היווני המקורי21-22: 14; מעשי השליחים 3וד ; ג'21-23: 1הקולוסים 

של אלוהים המשיכה עם דוקטרינות  ההמשך כנסיית אמורים להמשיך. ،לא למיקום גיאוגרפי ،(1: 13

 שליחים המקוריות ושואפת לתרגל אהבה מפילדלפיה.

 באשר למקומה:הבה נבחן עוד על מה ישוע לימד את מנהיגות העתיד של הכנסייה 

ייושע  ،אך הוא כי יחזיק מעמד עד הסוף ،ואתם תהיו נתעבים לכל הגברים לשמיים

 ،22-23: 10מתי ) אחרת. לברוח לתוך ،וכאשר הם יהיו לרדוף אותך בעיר הזאת 23 הוא

DRB. ) 

אם הם  23 אבל מי עומד איתן עד הסוף יישמר אתה תהיה שנוא אוניברסלית על חשבון שמי;

מפלט  ،ואם הם רודפים אותך כי הבא.; לתפוס מחסה בעולם ،אותך בעיר אחתרודפים 

אתה לא עברת את הסיבוב של הערים של ישראל לפני בן  ،למען האמת אני אומר לך אחר.

 (NJB ،22-23: 10מתי ) אדם מגיע.

ך כל ישו טרם לבוא איך שהנוצרים היו ב פלסטין כבר רדפו דר נוצרים הם להתמיד ולהמשיך באמונה.

ישוע מן הסתם  ،לפיכך הערים כי אזור גיאוגרפי מאז ישו כאמור זה )מסעי הצלב עזר להבטיח זאת(.

על ידי "ערי ישראל" זה כולל את שבטי ) של פלסטין. התכוון לערים יותר מאלה הנמצאים באזור

פלסטין ולא רק באזור שנקרא בדרך כלל ישראל או  1:. 1ישראל שהיו פזורים בחו"ל לכל ג'יימס 

 לנוצרים לתפוס מחסה(

כנסיות הטוענים עיר קבע עם רצף אפוסטולי עבור קרוב ל  ،על סמך מה ישו שאול השליח לימד ،לכן

מאז ההיסטוריה מראה כי המטה של  ،עם זאת שנים לא יכלה הכנסייה הנוצרית האמיתית. 2،000-

( כדי 2)מעשי השליחים  הכנסייה האמיתית של אלוהים השתנה לאורך המאות במקורך בירושלים

( אל אפסוס לאיזמיר לאירופה )בערים שונות( למקומות 11:26ואולי באנטיוכיה )מעשי השליחים 

המבוססת כיום באזור ) ההמשך האלוהים כנסיית זהו סימן כי קבוצה כמו ،שונים בצפון אמריקה

 הערים החמש קליפורניה( יכולה להיות הכנסייה הנוצריה האמיתית.

וסר זה של "עיר קבעה" הוא גם "הוכחה" זה מבטל את "השליחים רואה" כביכול של ח ،לפיכך

 ،אלכסנדריה ،ירושלים ،אנטיוכיה ،הכנסיות אלה הטוענים המשכיות רבה המאה ברומא

 ובמקומות אחרים. ،קונסטנטינופול

)התגלות  אולי הוא צריך גם לציין כי התנ"ך במיוחד מגן את 'העיר הגדולה' שיושבת על שבע גבעות

 שם כפי באזור הערים החמש קליפורניה אינו. ،שבע' -רומא וקושטא נחשבות ערים ' (.18 ،9: 17

 שמירת שבת נלמדה והייתה אמור המשיך

כי הוא למד בשום  ،למרות שרוב המצהירים מעשה הנצרות כמו יום ראשון הוא יום מנוחה לנוצרים

נכנס לעולם הנוצרי דגילה באמצעות פשרות עם רשויות ממשלתיות  ،עצמו ،יום ראשון מקום בתנ"ך.

 אליל.-פגאני פולחן השמש

 (.13-18: 31התנ"ך מלמד כי השבת יום השביעי היה סימן בין אלוהים לעמו )שמות 



( 13:10; 6: 6; 21 ،4:16הברית החדשה מראה בבירור כי ישו )לוקס  ؟אבל מה לגבי הברית החדשה

עברים:  4; 4:  18; 1-4: 17; 42-44 ،13-15: 13מאמינים )מעשי השליחים כמו גם השליחים וה

 ( שמרו את היום השביעי )אשר נקרא בשבת לוחות שנה האנגליה(.9-11שבת 

שים לב מה את הברית  ،למרות שחלק לומר שהיום הזה הפולחן שונתה ולא נועד להישאר לנוצרים

 ני תרגומים קתולים המוצג להלן(:החדשה עצם בעצם מלמדת )עם אחד פרוטסטנטית וש

עבור כל מי שנכנס שאר אלוהים מוטלת גם  10 מנוחה לעם של אלוהים;-שבת ،אם כן ،נותר

לעשות כל מאמץ כדי  ،אם כן ،הבה 11 בדיוק כמו אלוהים עשה מ שלו ،מהעבודה שלו

אל ) כך שאף אחד לא ייפול על ידי ביצוע הדוגמא של אי ציות שלהם .،המנוחה להיכנס

 גרסה הבינלאומית בניו(. ،9-11: 4העבריים 

מאז  10 ،השביעי סמוך שמור עבור האנשים של אלוהים-ביום ،אם כן ،יש עדיין חייב להיות

כמו שאלוהים עשה לאחר  ،להיכנס למקום של מנוחה הוא לנוח אחרי העבודה שלך

לחץ קדימה להיכנס למקום הזה מנוחה או שחלקכם אולי להעתיק את  ،אם כן ،הבה 11 שלו.

 (.NJB،9-11: 4עברי ) הדוגמא הזו של סירוב להאמין ולאבוד

אותו גם נח  ،כי הוא כי הוא נכנס לתוך מנוחתו 10 לכן יש השאיר לעם של אלוהים. 

שמא כל אדם  השאר.; הבה לזרז ולכן כדי להיכנס כי 11 כפי שאלוהים עשה מ שלו ،מיצירותיו

הברית החדשה ריימס המקורית  ،9-11: 4אל העבריים ) נופלים באותה הדוגמא של אי אמון

 (.1582והאמיתית של 

למרות גינויים על ידי הרשויות  ،ההיסטוריה מראה כי שבת שמירה נשמרה לאורך ההיסטוריה

המקורי בירושלים לאסיה שמירה על התפשטות מהכנסייה -שבת ומועצות הקיסריות של גברים.

במאות הראשונות מתועדת התרחשו במשך מאות  -אירופה ואסיה שמירה שבת ،אפריקה ،הקטנה

 .1600sבשנים והגיע ההמיספרות המערבי לא יאוחר 

יכולה להיות הכנסייה האמיתית לעם של  21- ה המאה רק כנסייה המשיכה לשמור את השבת עד

 ביום השביעי(.-מופעי מנוחת שבת זו קשורה 4: 4אלוהים על פי הברית החדשה )עברי 

אחת הסיבות לכך שהיום רבים לא מבינים מה התנ"ך הקדוש מלמד על זה כי מתרגמים מסוימים 

sabbatismos המונח היווני בכוונה (ςαββατισμóς ) הפרוטסטנטי  .9: 4נמצא העבריםKJV  ו

NKJV גרסת  המכונית גם ،ִלְטעֹות ְבִתְרגּום זה כפי שעושה גרסה השונה של ריימס הברית החדשה

"ואילו שם הוא מונח יווני שונים  ،שלושתם ִלְטעֹות ְבִתְרגּום המילה כמו מנוחה (.18-ה במאה השתנתה)

מתייחס בבירור על מלומדים 'שבת   מתורגם כ 'שאר' בברית החדשה. ،(katapausin )בתעתיק כפי

היום השביעי -רוב היום לא מבינים את השבת היה מוטל ،בגלל מנוחה' וישר יהיה הכל מודים כי .

 לנוצרים בברית החדשה.

 הימים הקדושים התכנית של אלוהים ישועה

אלוהים קובע כי הוא עשה באורות מסוימים )כמו השמש והירח( כדי לסמן  ،01:14בספר בראשית 

 אך מעטים הטוענים ישו לשמור אותם. ،אלוהים( של  תרגום) את הימים הקדושים / פסטיבלים דתיים



הם היום השביעי  של ספר ויקרא. 23 בפרק החגים מקראי קודש של אלוהים הם כל הרשומים בתנ"ך

ואת יום הגדול  ،חג הסוכות ،יום הכיפורים ،חג חצוצרות ،חג השבועות ،ימי חג המצות ،פסח ،שבת

ואת  ،תלמידיו ،" העובדה היא כי ישו،בעוד המודרניים רבים היו קוראים להם "יהודים האחרון.

הם נשמרים על ידי  ،לכן חסידיו הנאמנים המוקדמים לחייהם שמר אותם אצלו.

הימים הנוראים המקראי אלה מצביעות לכיוון הראשון והשני ביאת  אלוהים.של  ההמשך בכנסיית אלה

 ישוע לעזור בהצגת תוכניתו של אלוהים הישועה.

המודרניים רבים יהיו מופתעים להבין כי הנוצרים הראשונים צפויים כי כמעט כל מי שאי פעם חי 

ומי תומכים כגון אירנאוס של ר-אפילו מוקדם יווני יינצל ולהיות חלק הממלכה הנצחית של אלוהים.

ואמברוסיוס של מילאנו למדו לפחות חלקים של  ،גרגורים של ،אוריגן של אלכסנדריה ،ליון

 הדוקטרינה.

הרומאי היו כמו שצריך -חלק מהסיבה כי דוקטרינה זו הייתה "אבודה" היה פחות ופחות של גרקו

כמעט כל ימי החג גונו על ידי  .2 אהבמ במיוחד אחרי שהם שינו פסח ،לשמור על ימי החג המקראיים

הקיסר תיאודוסיוס )שהכריז על עונש מוות למי שיעז  ،אורתודוקסים הבישוף ג'ון כריסוסטומוס

כמו גם  ،דוחות . מאוחר 4- ה וכן עשה מועצת במאה ،להמשיך לשמור את התאריך המקראי של פסח(

כגון "הבה אז יש דבר במשותף עם  ،על ידי הקיסר קונסטנטינוס פגאני מהתחלת המאה כי ،הרדיפות

 " גם שיחק תפקיד.،מאוס ،ההמון היהודי

בעוד אוריגן היו פגמים  .6- ל 5- ה סיבה נוספת על אובדן הידע של תוכנית הישועה היה גינוי במאות

ועה למי הציל לא או חוטא חסר תקנה הוא נכלל תורתו הזדמנות ליש ،רבים )גם בהבנות ישועתו(

הדוקטרינה הקתולית של בכור מצרף נראית אומצה כחלופה שאינה מקראית מתישהו אחרי  בעידן זה.

 נידון )אם כי אורתודוקסי המזרחי והפרוטסטנטים לא קבלו כור מצרף(.

היום היחיד הכנסייה של רומא ואת הכנסיות הפרוטסטנטיות נטו ללמד שעכשיו הוא  ،באופן מסורתי

-לישועה ושכל לא נשמרה בעידן זה ישרוף לנצח בשאול / גיא בן הינום )למרות בתנועות האקומנית ו

והצהירו  ،האורתודוקסים במזרח היו ארוך הסתייגות כי דתיות הנוכחיות עומדות על זה רשאי שינוי(.

: 20)התגלות השווה כי אלוהים יכול לחסוך הרבה של שאר האנושות בעת מתן פסק דין הכסא הלבן 

. הכנסייה 1979ג  הדברים האחרונים והאירועים האחרונים. אך אינם בטוחים ). ،(11-13

חלק מהסיבה לחוסר  קודש להגנה רוסית. לוס אנג'לס(. 95hהאורתודוקסית עלון מיסיונרית # 

המשמעות הוודאות האורתודוקסי הוא שהם באמת לא לשמור את החגים המקראיים ואינו מבינים את 

 תוכניות עזרת הימים הנוראים של אלוהים תמונה של אלוהים לאנושות. האמיתית שיש להם לנוצרים.

ואת חסידיו  ،תלמידיו ،לשמור על אותו בימי הקדושים מקראיים כמו ישו המשיך אלוהים בכנסיית אנו

 מר.השטח של מנהיגי אלוהים של סמירנה מליטו של ש-הנאמנים שלהם כגון כנסיית הגוי

שמירה על ימי החג המקראי מזכיר נוצרים אמיתיים של התוכנית האמיתית של אלוהים הישועה 

של אלוהים מבינה איך כל אחד הימים הקדושים לקשור עם תכניתו של אלוהים  ההמשך כנסיית וחן.

 (؟אתה צריך להתבונן ימים הנוראים של אלוהים או חגים שטניים ישועה )ראה גם חובר חינם שלנו



 1התנ"ך מלמד בבירור כי ישו היה שה הפסח הקריב בשבילנו ושאנחנו לשמור חג שעם מצוות )

ימי תמונה לעזרה מצוותת שאנחנו שואפים לשים חטא וצביעות מתוך חיינו  (.7-8 :5 קורינתיאנס

 (.23:28; 6-12: 16)השווה מתיו 

( 15-16: 23שבועות )ויקרא המכונה גם חג  ،רומית גרקו להכיר בכך חג השבועות-אפילו הכנסיות

היתה משמעות נוצרית.הרעיון של להיות הנוצרת הוא אשר  ،( בברית הישנה28:26ובין יום )מספר 

שם היה יבול קטן באביב יבול גדול יותר  ،בישראל העתיקה (.1:18בברית החדשה )ג'יימס 

אלוהים קורא רק חלק עוזר תמונה ש ،כאשר הובנו כראוי ،האביב הקדוש יום חג השבועות בסתיו.

( עם יבול גדול מגיע מאוחר 11:15; אל הרומיים 1:26 קורינתיאנס 1; 6:44החברה לישועה )ג'ון 

 (.38 -37: 7יותר )ג'ון 

אם הם  רומי לא שומרים את ימי החג המקראי המתרחשות סתיו.-הכנסיות בסגנון יווני ،באופן כללי

מונות ההתערבויות להעניש הקרובים של אלוהים על הם עלולים יותר להבין כי חג חצוצרות ת ،עשו

בעוד  .15-19: 11-ו  9- ו 8פני האדמה ואת החזרה של ישו דרך השבע חצוצרות התגלות פרקי 

רומי בדרך כלל מסכימות כי החצוצרות בהתגלות צריכות לעשות בעניינים אלו -כנסיות בסגנון יוונית

 הם לא רואים שום סיבה לקיים את חג החצוצרות המקראי. ،)יש רואי חצוצרות אלה אלגורי(

היום כלל טקס שבו השעיר עזאזל נשלח  ،בברית הישנה היום הקדוש בסתיו הבא הוא יום הכיפורים.

ואילו הנוצרים ראו בכך שליחת השעיר עזאזל משם התמונות בפעם  ،(1-10: 16במדבר )ויקרא 

משמעות הדבר  (.1-4: 20ים בבור ללא תחתית )התגלות באלף כאשר השטן יהיה כבול עבור אלף שנ

 היא כי הוא לא יוכל לפתות ולרמות במהלך אותה תקופה.

חג הסוכות מדמיין את השפע הרוחני וגשמי שיתרחש בתקופת שלטונו המילניום של ישו כשאנשים 

ה שקורה זאת בניגוד למ (.1-6: 20בלי ההטעיות של השטן )התגלות  ،ישמרו החוקים של אלוהים

הטעיה השטן הוא חלק מהסיבה ביותר המתיימרים  (.9: 12עכשיו בעולם שולל על ידי השטן )התגלות 

 (.14-15 :11 קורינתיאנס 2הנצרות כבר שולל על ידי שרי שווא )

( הוא המכונה לעתים קרובות בכנסיית חוגים אלוהים כ"יום 36: 23אחרוני ימי החג המקראי )ויקרא 

 ימו לב מה ישוע לימד עליו:ש הגדול האחרון.

לתת לו לבוא אלי  ،עמד ישוע וקרא לאמר "אם מישהו צמא ،כי יום גדול של חג ،ביום האחרון

: 7ג'ון ) מתוך לבו יזרמו נהרות של מים חיים. " ،כפי הכתוב אמר ،הוא שמאמין בי 38 לשתות.

37-38) 

לגאולה תהיה באמת יש את  זה עם המילוי של היום הנהדר לאחרונה שכל שלא התנסו הזדמנות

 וכמעט כל תקבל את ההצעה ההיא. ،ההזדמנות

 כמעט כל בני האדם שחיו אי פעם יישמרו!

 ישוע בא למות ולתמיד: ،בגלל האהבה של אלוהים ،האמת המקראית היא



כי כל המאמין בו כי אם  ،כי ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו היחיד שלו

אבל זה את העולם  ،אלוהים לא שלח את בנו אל העולם לגנות את העולם 17 יחיה חיי עולמים.

 (16-17: 3ג'ון ) דרך אותו עלול להינצל.

 ؟כך גם אלוהים אוהב לשלוח את בנו למות במשך כמה קרוב משפחה או בעולם

להיוושע אלא שהרוב  יכול נוטים ללמד שהעולם ،3:16שלעתים קרובות לצטט יוחנן  ،פרוטסטנטים

-האם זהו סוג של תוכנית הישועה כי אלוהים הוא כל כריע שחי אי פעם תסבול בייסורים לנצח.המ

האם  ،אם לא ؟האם התנ"ך תומך ברעיון שכל אחד יכול להינצל עכשיו ؟יודע וזה אהבה היה לבוא עם

 ؟זה הוגן

היה אלוהים יש הגזירה ביותר  ،(8،16: 4יוחנן  1מכיוון שאלוהים הוא כל ידיעה וכל חזק הוא אהבה )

 ؟שחי אי פעם כדי עינוי נצחי

 לא.

 אין ספק שאלוהים הוא חכם מספיק כדי להיות תוכנית זה באמת עובד.

 קובע: 14-15: 9רומאי 

" ،עבור הוא אומר למשה 15 בוודאי שלא! ؟האם יש עוולה עם אלוהים ؟אם כן מה נאמרתי אז"

 ולא יהיה לי חמלה על מי שאני אצטרך חמלה. " ،אני ארחם מי שאני ארחם

אם  ،ומעטים ،אנחנו יודעים שאלוהים בחר חלק ממדינת ישראל בברית הישנה לישועה בעידן זה

 ؟איך הוא האהבה ،אם גם זה לא יהיה אחרים. ،בכלל

עדיין מי הסתנוורו בעידן זה  (.37-40: 12התנ"ך מלמד כי רבים כבר עיוור בכוונה בעידן זה )יוחנן 

 שימו לב גם: (.16-18: 42; ישעיהו 09:41יש הזדמנות )השוו ג'ון 

 ،אלה גם שטעו ברוח יהיה להגיע להבנה 24 אני שוב אעשה עבודה מופלאה בין העם הזה ...

 (14،24: 29ישעיהו ) ומי התלונן ילמד תורה.

הקצוות של הארץ יהיה יהיו הזדמנות לכל כמו "כל  (.2:11אין משוא פנים עם אלוהים )אל הרומיים 

 (.52:10לראות את ישועת אלהינו" )ישעיהו 

וכי הוא ישוע  ،(4:12יש רק שם אחד תחת השמים שבאמצעותו אדם יכולים להינצל )מעשי השליחים 

"כל הבשר  ،מאחר שרוב האנושות מעולם לא שמע את האמת על ישו (.4:10המשיח )מעשי השליחים 

 -( 1: 56 ،52:10שם תהיה הזדמנות עבור כל ישועה )ישעיהו  ،(6: 3יראה את ישועת ה '" )לוקס 

גיל העתיד הזה מגיע לאחר  (.30 -29: 13; לוקס 31-32: 12בעידן זה או בגיל לבוא )השוו מתיו 

-5: 20תחיית השני )כמו הנוצרים האמיתיים בזמן מועלים על תחיית המתים הראשונות לכל התגלות 
כמו גם  ،(65:20ישעיהו )ישעיהו  (.11-12: 20הכסא הלבן )התגלות  ( וכולל את זמן מתן פסק דין6

 למדו כי גיל מסוים זה לבוא יהיה באורך של כשלושים שנים. ،הרומי אורתודוקסי קתולי סנט אירנאוס

: 20 ،18:21הברית החדשה מראה כי השליח פאולוס ציין ימי החג המקראי )למשל מעשי השליחים 

 1פאול גינת שילוב מנהגים פגאנים עם מצוות מקראי ) (.7-8 :5 אנסקורינתי 1; 9: 27 ،6،16



פול עצמו הצהיר סמוך לסוף חייו כי הוא שמר את כל הפרקטיקות יהודים  (.20-23 :10 קורינתיאנס

זה היה צריך לכלול את כל ימי החג המפורטים בספר  (.17-19: 28צורך לשמור )מעשי השליחים 

 .23ויקרא 

רומי לא פעל תוכחה של השליח פאולוס לחקות אותו כמו שהוא חיקה -הכנסיות בסגנון יווני ،ככלל

 והם לא לשמור את כל ימי החג המקראי. ،(1 :11 קורינתיאנס 1המשיח )

הרומיות נוטות לשמור ימים המוקדש אלוהויות פגאניות שונות -הכנסיות בסגנון היווני ،במקום זאת

וכו '( "לארוז מחדש" עם סממנים חיצוניים טענו  ،תאנוס  ،דיאנה ،אראישת ،פאן ،מיתךס ،)שבתאי

יום  ،העובדות של ההיסטוריה להוכיח כי נוצרים אמיתיים מוקדם לא לשמור המולד שהוא נוצרי.

 וכו ' ،ההתעלות של מרי ،חג הפסחא ،חג האהבה ،ראשון

וב חושב שהקבוצות להתפשר מדוע ר ،אם לא ؟האם הפשרה הכנסייה הנוצרית האמיתית עם הפגאניות

האם קבוצות נוצריות שנקראו בצעו את שיטות העבודה של מה ישו והשליחים  ؟מייצגים נכון הנצרות

 ؟עשו

גם קבוצות אחרות כגון כנסיית ישו המשיח של קדושי אחרית  פרוטסטנטי גרקו.-רומי-בטח לא אלה

עדיין חולקים  ،בפטיסטים )הטוענים שהם קדמו הרפורמציה ،הימים )שהוסיפו ספרים נוספים בתנ"ך(

היהודים המשיחיים )המלמדים מסורת של אדם דומה  ،הרבה דוקטרינות כפירה עם פרוטסטנטים(

 ואת עדי יהווה )המכחיש את אלוהותו של ישו(. ،(6-13: 7לאלה ישו גינה במרקוס 

ראים שיכול להתחיל לתבוע בצדק זה רק קבוצות כנסיית האלוהים'שומר ששומרות הימים הנו

 להתמודד על האמונה המקורית ואולי להיחשב "מפילדלפיה נוצרת" בשלב זה.

 

 דתי-מתנגד ומגנה את תנועות האקומני ו

התנועה האקומנית  מקדמי התנועות האקומנית בין דתות. 21- ה במאה מנהיגים דתיים ופוליטיים רבים

עדיין התנ"ך מזהיר מפני שרי שווא  ،הנוצרית שווים בפני אלוהיםמנסה להביא בחשבון כי כל הדתות 

(: באמונה שקרית "המסתורין בבל" המערבת את המנהיגים הפוליטיים 14-15 :11 קורינתיאנס 2)

אבל החלוקה )לוקס  ،(.ישוע לא בא להביא לאחדות הבינלאומית בעידן זה1-9:  17בעולם )התגלות 

( ולהיות ללא רבב על ידי 4: 18; התגלות 6-7; 2בבל ניבא )זכריה הנוצרים הם לברוח מן  (.12:51

 (.1:27העולם )ג'יימס 

אשר למעשה מנסה לרמוז שכל  ،דתית-לרבות זו אחדות בין ،יותר ויותר מנהיגים גם מקדמים האקומני

זהו שקר בוטה כמו זה רק דרך בשם ישוע שכל ניתן לשמור )מעשי  הדתות שווות לפני אלוהים.

ארור הוא מי  וכו 'לצורך האחדות היא עניין כוזב ורע: ،להתפשר דוקטרינות (.10-12: 4ים השליח

 (.48:10ירמיהו )עושה את העבודה של לורד במרמה

דתית לא מבינים כי הן התנ"ך והברית החדשה מלמדים כי -אלה בקידום אחדות דתית האקומנית / בין

 ו חוזר:האחדות האמיתית של האמונה לא קרתה עד אחרי יש



כדי למדוד את  ،אל גבר מושלם ،עד שכולנו באים האחדות של אמונת ידיעת בן האלוהים

 האפסיים( 4:13) קומתו של השובע של ישו.

עמים רבים " 11 אומר ה '. ،אני בא ושכנתי בקרבך" ،הו בת ציון! כי הנה ،לשיר ולשמוח"

והם ייכנסו אנשים שלי. ואני אשכון בקרבכם אז דע כי יהוה צבאות  ،יצורפו לה' ביום ההוא

ותהיה שוב לבחור  ،וה 'יהיה להשתלט על יהודה כירושה שלו בארץ הקודש 12 שלחני אליכם

 (10-12 ...:2 בירושלים )זכריה

 שים לב יש אמונה אמיתית אחת:

אדון אחד  5 עוד שלך;בדיוק כפי שאתה הוזעקת תקווה אחת של היי ،יש גוף אחד ורוח אחד

אל ) ובכל לך. ،ודרך כל ،מי היא מעל הכל ،אלוהים אחד ואבא כל 6 אמונה אחת טבילה אחת;

 (4-6: 4האפסיים 

 ،האקומנית ،דתי-בין ،לא איזה נפגע ،אמונה כזו היא הכנסייה האמיתית של אלוהים אמונה נוצרית

 (.19( שתשווע יהרוס )התגלות השווה 17ערבוביה בבלית )התגלות 

( 3-ו  2התנ"ך מראה כי תהיינה חטיבות בכנסיית אלוהים )התגלות השווה  ،ככל אחדים נוצרים נכון

 עד ישו חוזר.

מאמינים שצריכה להיות יחסים לבביים בקרב כל ככל האפשר  ההמשך אלוהים בכנסיית בעוד אנו

זה לא אומר שאנחנו רואים את כל הדתות כאל שווה ערך כנסיית  ،(00:18 )השווה הרומאים

יוקיעו מי  ،אנחנו גם לעקוב אחר הדוגמה של ישוע העולם האמיתי אמונה נוצרית. ،האלוהים האמיתית

 (.9-13: 7לסמוך יותר על המסורת מאשר התנ"ך )מארק 

 ורמזים ،הוכחות ،סימנים

רמזים המסייעים לזהות את הכנסייה הנוצרית  ،הוכחות ،כאן היא רשימה של סימנים ،לסיכום

 האמיתית כפי שהיא:

התעלה על מסורת של גברים ולכן לא הוסיף דוקטרינות המתנגדות  ،מעביר את דבר ה '. 1

 (.9 3: 15בתנ"ך )השווה מתיו 

 (.5: 3טימותי  1; 20:28שימושים השם המקראי "כנסיית האל" )למשל מעשי השליחים . 2

אפילו תחת איומים של רדיפה )למשל מעשי  ،(3ען ברצינות על האמונה המקורית )ג'וד טו. 3

 (.27-32: 5השליחים 

 (.6: 2ג 'ון  1רשמי דוקטרינות מקראיות לאורך ההיסטוריה )ראה . 4

 (.26:18; מתיו 5: 23ויקרא ) בניסן 14שומר פסח על . 5

: 3טימותי  2של יוחנן השליח )השוו  האם ידוע אילו ספרים היו חלק של התנ"ך מאז ימיו. 6

 (.08:16; ישעיהו 18-19: 22; 9-19: 1; התגלות 16-17



 (.2،9: 2; אל הקולוסים 1:20מלמד את האמת על האלוהות )אל הרומיים . 7

 (.4: 2ג 'ון  1מלמד ושומר על חוקי האוהבת של אלוהים ). 8

 (.3:14; לוק 18:36מתנגד להשתתפות בלוחמת בשרים בעולם הזה )יוחנן . 9

 (.18:36; והשווה 20-21: 15אבל אף פעם לא הרודף הפיזי )יוחנן  ،כבר נרדפים. 10

לא אמצו הסממנים החיצוניים של עבודת אלילים מבחינת לבוש או מבנים כנסייתיים . 11

 (.29-30: 12)והשווה דברים 

 (.19-20: 28; 24:14מטיף הבשורה המלאה של המלכות )מתיו . 12

 (.1-9: 14; והשווה התגלות 5: 11; אל הרומיים 00:32"קצת צאן" )לוקס  האם. 13

( ואת השבע הכנסיות של 13:14רשמי המיקום הפיזי שלו דרך ערי הפניה מרובות )עברי . 14

 .3-ו  2פרקי התגלות 

 (.9: 4; עברי 31:13האם את השלט של השבת המקראית )שמות . 15

ה דרך ישוע המשיח כמו בתמונה באמצעות הימים ומבין תוכניתו של אלוהים הישוע. 16

 (1:18; ג'יימס 7-8 :5 קורינתיאנס 1הנוראים )

 (.20-22 :10 קורינתיאנס 1מלמד נגד תצפית של חגים פגאניים ). 17

 (4: 18; 4-10: 13האם לא להתיישר עם בבילון האקומנית מקצה זמן )התגלות . 18

הרומית אינם מבינים  -הכנסיות  כל הקריטריונים הללו. רק כנסייה'שומר של קבוצת אלוהים עונה על

 באמת אלוהים או התוכנית של אלוהים ואינם מייצגים את הכנסייה הנוצרית האמיתית.

 ؟מה קרה במהלך הברית החדשה טיימס .3

פרק זה נכתב על  ،מלבד פסקת הפתיחה זה מופיע באותיות נטויות ואת סעיף הסגירה באותיות נטויות

. ד"ר נותן נקודת 1985ידי הכנסייה לשעבר מאוחר של הסופר אלוהים ד"ר הרמן ופורסם בשנת 

המבט שלו על מה שקרה בכנסייה נוצרית אמיתית פעמים בברית החדשה ועליית הכנסיות הנואפות 

 .KJVבצטטו את 

שהוזמנה  ،כנסייה אחד -תו הוא עשה לבנות או (.16:18"אני אבנה הכנסייה שלי" )מתי  ،ישו אמר

 לכל העולם. -המסר מאוד הוא הביא מאלוהים  -להטיף לפרסם בשורתו 

כל דגילה ללמד  ،כל שנוסדו על ידי גברים ،מאות כנסיות שונות הסכמה ؟אבל מה אנחנו מוצאים היום

 עדיין סותר ואת לא מסכים עם כל האחרים. ،את האמת

 הכנסייה בנבואה



כדי להפוך לארגון  ،ום מניחים כי הכנסייה נכון הייתה במהירות לגדול גדולבעוד שרוב האנשים הי

הופך את ההשפעה המייצבת  ،מה שהופך עולם טוב יותר זה ،הפעלת השפעה חזקה על העולם ،חזק

בתפילה הסופית שלו עבור  בעצם ישו נוסד הכנסייה שלו ללא לצורך כך. ،של הציביליזציה בעולם

 התפלל ישו: ،הכנסייה אחת שלו

 ،לשמור על השם שלך את מי נתן לי ،אני מתפלל עבורם אני לא מתפלל עבור העולם ... אב קדוש. "

כי הם עלולים להיות אחת כמו אנחנו ... נתתי להם המילה שלך; ואת העולם שונא אותם כי הם לא של 

 ،ם אל מחוץ לעולםבדיוק כפי שאני לא של העולם. אני לא מתפלל כי אתה צריך לקחת אות ،העולם

בדיוק כפי שאני לא של העולם ")יוחנן  ،אבל זה אתה צריך לשמור אותם מן הרע. הם לא של בעולם

17 :9-16.) 

שהוא זר בעולם הזה  -שגרירי משיח  -אלה של הכנסייה שלו מתוארים להיות זרים וזרים בעולם הזה 

 עדיין לא להיות של העולם. -

הם גם לרדוף  ،אם הם רדפו אותי" מפוזר. -ייתה להיות נרדפת הכנסייה האמיתית של אלוהים ה

כל מי שחפץ לחיות אלוהית במשיח ישוע יסבלו " (.15:20" אמר ישוע אל תלמידיו )יוחנן ،אותך

 (.3:12טימותי  IIרדיפה" )

"זה כתוב:" אני אכה הרועה והכבשים יפוזרו ' ")מארק  ،הוא אמר ،בליל ישו נתפס להיצלב

 היו להיות מפוזרים. -הכנסייה שלו  -"הכבשה"  ،נצלב ،הרועה ،ר שהואלאח (.14:27

 (.16:32ישוע אמר לתלמידיו: "אתה תהיה מפוזר" )יוחנן  ،בעבר באותו ערב

: ". באותו זמן רדיפה גדולה התעוררה נגד כנסייה 1: 8מעשי הודעה  הרדיפה ופיזור זה התחיל מוקדם.

 למעט השליחים" ،ברחבי באזורי יהודה ושומרון ששימשה בירושלים; וכולם היו מפוזרים

להפעלת השפעה  ،בשום מקום אין כל נבואה כי הכנסייה האמיתית אחד צריכה להיות גדולה וחזקה

 -מפוזר על ידי העולם  ،נרדף ،בז (.00:32ישו קראו לזה "עדר קטן" )לוקס  ،במקום זאת בעולם הזה.

 נפרד מן העולם ...

אפילו ההיסטוריונים מעולם לא ידוע איפה לחפש  וריה של הכנסייה זה.לא קראת הרבה על ההיסט

 כי הם לא יודעים מה הכנסייה האמיתית היא. -הכנסייה נכון 

 רוב רחב שולל

 הטעיה וחילוק. ،כל הנבואות שניבאו כפירה ،בעולם ،מצד השני

ב צרה  ،בימינו עכשיו רק קדימה ،תרמית גדולה  -ישו ניבא האירוע הראשון מאוד לבוא על העולם 

 גדולה.

"שאף גבר להטעות אותך עבור רבים יבואו בשמי לאמר אני המשיח; ולא תהיה  ،" הוא אמר،השמר"

 מורשה גרסה(. ،4-5: 24להטעות רבים." )מתי 

זה היה כמה שהיו  אך רבים. ،שימו לב בזהירות: זה לא היה המעטים שהיו אמורים להיות מרומים

 להיות נוצרים אמיתיים!אמורים 



ויש הרבה  ،ישו בתמונה במצב זה אותו כאשר הוא אמר: " השער ורחב הוא הדרך שמובילה להרס

. ישנם כמה אשר מוצא את זה ،שהולכים על ידי זה בגלל צר השער וקשה היא הדרך שמובילה לחיים

 (.13-14: 7")מתי 

איך  אבל זה מה אמר ישו. תבוא להניח.כנראה זה לא מה ששמעת ו ؟נכון ،זה לא מה העולם מאמין

 שולל את העולם הזה הפך!

כמו מלאך  -אבל כאל  ،לא כמו שטן ،הוא מופיע השטן מתואר בתנ"ך כפי שהאלוהים של העולם הזה.

 מי מרמה את כל העולם." ،אתם קוראים של "השטן ،9: 12ובכל התגלות  האור.

 ،ובכל זאת הטפה המשיח לעולם. ،כן -וא המשיח ומכריז כי ישוע ה ،רבים היו באים בשם ישוע ،כן

 מרמה את העולם. ،בלי לשים לב

 שליחים יודעים מה יקרה

הזהיר את הכנסייה על היציאה מן  ،הורה ישירות על ידי ישוע המשיח בכבודו ובעצמו ،השליחים

 האמונה כי יתחילו להתרחש בסיומה של המשרד שלהם.

הזהיר  ،באחד מכתבי ההשראה הראשונים שלו ،שליח פאולוס ،שנים לאחר צליבתו של ישו 20כמעט 

נוצרים לא להיות מרומה על ידי הטפת שווא או על ידי אותיות שקר נחזה מן השליחים: "אל תיתנו 

לאף אחד להטעות אותך בשום צורה ואופן ; לאותו יום ]הזמן של ההתערבות של אלוהים בעניינים 

כאשר ישו יחזור לשלוט העמים[ לא יבוא אלא אם כן נופל רחוק מגיע ראשון ")שני אל  ،אנושים

 (.3: 2התסלוניקים 

הוא אסף את הזקנים  המורה של הגויים מסביר כיצד כפירה יתחיל. ،29-30: 20במעשי השליחים 

)שרי( של הכנסייה באפסוס כדי לספק להם הודעה סופית בדבר אחריותם על הקהילות 

לא  ،כי אחרי לכתי זאבים פראיים יבואו שביניכם ،"אני יודע את זה ،" אמר פול،שכן" יות.המקומ

כדי למשוך " ؟למה מדברים דברים סוטים." ،חוסכים את הצאן. כמו כן מבין את עצמכם גברים קמו

 כדי להתחיל זרמים חדשים! כדי להשיג באה אישית עבור עצמם. משם את תלמידיו לאחר עצמם."

 ،הזקן או השרים הורכבו בעיקר בגלל ؟לתפוס את מלוא המשמעות של שני פסוקים אלה האם אתה

זאבים בעור  ،שם יעלה בתוך קהילות הכנסייה המקומיות שרי שווא ،מייד לאחר שפול יעזוב אפסוס

וגם מזקני לאלה שכבר קהילות הכנסייה כמה היה סוטה  לעשות טרף של נוצרים. ،של הכבש

 כדי להבטיח באים לעצמם.הדוקטרינה של ישו 

עם כל והוראה בפעם יבוא הם לא  ،להטיף ،נזיפה ،פול והורה לו "לשכנע ،בשנת המורה מטיף טימותי

"... הם  -רוצה לעשות מה שהם רוצים  -אך על פי הרצונות שלהם."  ،יחזיקו מעמד תורת הצליל

"והם  -לעודד שרים שהמאמר הזה להטיף מה שהם רוצים לשמוע  -יוכלו לצבור לעצמם המורים" 

זה היה  (.4- 2: 4ולהיות פנה הצידה כדי אגדות" )השנייה אל טימותיאוס  ،יפנו את אוזניהם מן האמת

לאחר כשני  ،רבים אשר בקהילות המקומיות של הכנסייה הקדומה גליסטים.בימים של השליחים האוונ

הם  לא לסבול תורת הצליל כי הם לא באמת בתשובה ולכן מעולם לא קיבלו את רוח הקודש. ،דורות

האגדות המפתות של מיסטיקה פולחן שמש היו  -מרוצי רצונם על ידי הטפת אגדות  ،למען הכסף ،מי

 ומית.שהציפו את האימפריה הר



הוא הורה להם על "המסתורין של עון" כי  ،כאשר פול כתב במכתבו השני אל התסלוניקים יליד גוי

תורתו של הפקרות היו בעבודת היום של  (.7: 2"תצמח כבר לעבוד" )השנייה אל התסלוניקים 

 בעולם הרומי היה מלא דתות מסתורין שנבעו תעלומות סגידת שמש הישנות. פול.

 כי על ידי הכללת שמו של ישו שלהם בעקבות מוגברת. רבים מהם גילו

ג'וד היה צריך לכלול במכתבו האזהרה שכל נוצרי צריך "להתמודד ברצינות על האמונה שהייתה אחת 

אשר מזמן סומנו עבור הגינוי  ،ולתמיד נמסרו הקדושים. עבור גברים מסוימים קפצו עליה מבלי משים

ד של אלוהים שלנו לתוך פריצות ולהכחיש את אלוהים בלבד שהופך את החס ،גברים מטורפים ،הזה

הם למדו  (.19 ،3-4שלא הרוח ")ג'וד  ،מי לגרום חטיבות ،אדוננו ישו .... אלה הם אנשים חושניים

 לא חרטה. ،כפרה

 ג'וד אומר דרשני אלה מופרדים חסידיהם מגוף המאמינים.

י לכלול על אלה שבגיל התגנב ראשון מעיניהם: היה לו בנימה עצובה זו כד ،עד ג'ון כתב האיגרות שלו

אבל  ،הם היו ממשיכים איתנו ،אבל הם לא היו מאתנו: כי אם הם היו אחד מאיתנו ،"הם יצאו מאיתנו

כי אף אחד מהם לא היו מאתנו ")הראשון ליוחנן  ،הם יצאו כי הם עלולים להיות עשויים להתבטא

2:19.) 

ציור משם תלמידיו  ،עזב את הכנסייה האמיתית ،סטיםנקראים הגנו ،למרות רמאים רבים אלה

 הבא שלהם לא נמשכת יותר מכמה מאות שנים. ،אחריהם

 כפירה אפילו יותר מסוכן כי הסתננו הכנסייה האמיתית. ،היתה ،מצד שני

 נוצרים אמיתיים שהוצאו

"ורבים  ،היו מורי שקר בקרב נוצרים אשר יביאו כפירה פיטר הזהיר הכנסיות שרבים היו שולל.

 (.2: 2פיטר  II) "בגלל שדרך האמת תהיה  ،יעברו בדרכים ההרסניות שלהם

אבל במקום  (.15-16: 3פיטר  IIהאותיות של פול היו מסובבים לתת משמעות אחרת ממה שהתכוונו )

מטיפי שווא אלה  ،כפי שעשו אחרים בהתחלה ،להשאיר את הקהילות המקומיות ויוצרים כתות שלהם

 הקהילות ועד מהרה החלו לגרש את הנוצרים האמיתיים.נשארו בתוך 

שאוהב את עליונותה  ،אבל ،אנו קוראים: ". כתבתי לכנסייה ،במכתב של השליח יוחנן כדי גאיוס

המדבר נגדנו  ،אני אקרא על הדעת מעשיו אשר הוא עושה ،אם אני בא ،אינו מקבל אותנו לכן ،ביניהם

לשים  ،ואוסר למי שרוצה ،הוא עצמו לא יקבל את אחיהם ،עם מילות זדוניות. וגם לא הסתפק בזה

 (.9-10ג'ון  IIIאותם אל מחוץ לכנסייה ")

 ،היו שמשכיבים מתוך הקהילות הגלויות ،שהוא לבדו מורכבת הכנסייה נכון ،הנוצרים נכון

 המאורגנות!

 (.1: 3"לכן העולם לא מכיר אותנו" )הראשונה ליוחנן  ،אלה היו אלה מפוזרים מתוכם ג'ון אמר



כבוש את הקהילות  ،השם נוצרי היה נישא משם על ידי מנהיגים שהתגנבו אחוות הכנסייה של אלוהים

רימה את הרבים לתוך בעקבות 'תורתו השווא שלהם כאילו היו הבשורה של  ،בשם ישו ،מקומיות

 (1985מאי  ،בותלמה אז הרבה כות. מגזין חדשות טו) ישו.

לראות חוברת חינם  ،למידע נוסף על ההפרדות בין נוצרים אמיתיים ואחרים שהיו לא נאמנים באמת

 שלנו "תולדות ההמשך של כנסיית האלוהים."

 ؟כנסיית האלוהים שהיא הסכום המרבי הנאמנה .4

ישנן עשרות  ؟הם כל קבוצות כאלה אותו דבר ،מאז כנסיית האלוהים היא הכנסייה הנוצרית האמיתית

הכנסייה של רומא( ורבים מהם  ،אפילו ،)כולל האלוהים כנסייתהטוענים כי הם  ،רבות של קבוצות

 בטענה הטובה ביותר לייצג את שריד מפילדלפיה של כנסיית האלוהים.

 ؟רמזים וסימנים כדי לסייע לך ،האם יש הוכחות ؟איך אתה צריך ללכת על להחליט איזו מהן

 בהחלט יש.

ובחירת  הוא גם נותן להם את היכולת לקבל החלטות. ،(06:44ובעוד אלוהים קורא לאנשים )ג'ון 

 זה משהו שלמדתי מניסיון. כנסיית האלוהים הנכונה היא מאוד חשובה.

 רקע חלק

 ،היתה "כנסיית האל" הבנתי שהשם האמיתי של הכנסייה האמיתית ،בשנות העשרה המאוחרות שלי

בתוך כמה שבועות של נעים אל מחוץ  רמזים וסימנים בחוברת זו. ،כמו גם כמה מן הוכחות אחרות

 הזדמן לי לפגוש את עלון שעליו רשום המיקום של שירות "כנסיית האל" שנערך בשבת. ،לבית ההורי

לאחר כ  ،במקום זאת כי השבת השתתפתי מה שהאמנתי יהיה כנסייה אמיתית של שירות אלוהים. ،אז

הבנתי שזה לא יכול להיות  ،הכומר אמר "ישו" החזרה לשווא )חסר משמעות( 100- ה בפעם אולי

 ולכן יצאתי של השירות. ،(7: 6הכנסייה המקראית האמיתית של אלוהים )השווה מתיו 

 י שזה היה חשוב לבחור את "כנסיית האל" נכון אחווה ותמיכה.הבנת ،מכאן ואילך

גם הגעתי למסקנה כי הכנסייה  ،של התגלות 3-ו  2לאחר ללמוד יותר על הנושא של כנסיות בפרקים 

 .7-13: 3הנכונה ביותר של אלוהים תהיה קשורה כנסיית האלוהים של פילדלפיה הנדונה בהתגלות 

 חלומות אמונים מפילדלפיה

לוגים שונים קיימו לתפקיד כי הכנסיות ציינו בשלושת הפרקים הראשונים של התגלות תייצגנה תיאו

אלא גם מתווה של שבעה 'עידנים' של ההיסטוריה של הכנסייה האמיתית  ،לא רק כנסיות אמיתיות

על פי מילותיו של  ،המאמינים ביותר של כנסיות אלה בסוף מהרגע של יוחנן השליח לשיבה ישו.

 היה החלק פילדלפיה. ،ישוע

תחת הנהגתו האדם של הרברט וו ארמסטרונג  1933עידן פילדלפיה האמין ידי כמה החל בשנת 

ההיסטוריה המתמשכת של כנסיית מעיינים בחוברת חינם ،מאוחר )לפרטים נוספים על ההיסטוריה

 ،לעומת זאת ،. על פי התנ"ך1986וכי דומיננטיות שלה שהסתיימו ליד בזמן מותו בשנת  האלוהים(



; 1: 13שריד כי כנסיית פילדלפיה עדיין צריכה להתקיים עד סוף עידן הכנסייה )השווה עברים 

 (.10-11: 3התגלות 

ההיווצרות של כנסיית הרדיו של אלוהים )אשר מאוחר יותר שונה שמה הכנסייה ברחבי העולם של 

ם הכרזת שני חלקים כי הרברט אלוהים( ואת תחילת עידן פילדלפיה של כנסיית האלוהים קדמה חלו

של הרברט וו  אוטוביוגרפיה) ארמסטרונג האמין שאלוהים נתן לאשתו וכי לאחר מכן אושרה

הוא האמין שהוא מילא מה יהיה החלק הראשון של  (.187،193-194עמ '.  ،1973 ،ארמסטרונג

 (.1956 ،בנובמבר 28 ،. האחים ומכתב עמית לעבודהHWהחלום )ארמסטרונג 

של אלוהים קדמה חלומות )השני לבוב תייל ודבר אחר  ההמשך כנסיית ההיווצרות של ،דומה באופן

אנו מממשים את החלק השני של חלום  ،כמו כן ( כי אושרו לאחר מכן.Fesilafai Fiso Leaanaהוא 

אף קבוצת בורג נכונה אחרים המתיימר להנהיג את השריד של חלק  ההכרזה של לומה ארמסטרונג.

על אף העובדה כי חלומות הם הבטיחו להיות מתנת הרוח  ،ה של הבורג משמיע טענות אלהפילדלפי

היסטוריה הרצופה של כנסיית  לפרטים ראו . )עבור 17-18: 2בימים האחרונים לכל מעשי שליחים 

 (.23-32: 12הרב מתנהג כמו הצדוקים העתיקים ולא יקבל כיצד אלוהים עובד )מארק  האלוהים(

וו  ،אלוהים של הוכחות הכנסייה האמיתית 7 שכותרתו אוקטובר 1979שלו  האמת מישור במאמר

ארמסטרונג הרברט מאוחר רשום שבע הוכחות כי הוא חש את חלק פילדלפיה של כנסיית אל 

( ממשלת אלוהים והבריאה 2 ؟،( מי ומה היא אלוהים 1אלה כללו לדעת / הוראה  האמיתית יצטרך.

( 6 ،( הבשורה האמיתית5 ،( את האמת על ישראל4 ؟،( מי ומה היא איש 3 ،של קודש תווים צדיקים

אם  ،הוא חש כי ( את העדיפות של הוראה של שלטונו של מלכות האלוהים.7-ו  ؟،מה ולמה הכנסייה 

 לעשות גם כן. המשיך אלוהים בכנסיית אנו הכנסייה ברחבי העולם של אלוהים הייתה כל אלה. ،כן

 

 הקשורים לאלה שאנו מלמדים:באופן ספציפי 

 ،ההשקפה כי הנוצרים הראשונים היו על האלוהות( 1

ממשלת אלוהים )היררכית עם האבא כמו הגבוהים סמכות פועלים במסגרת ( 2

( עם 05:48; מתיו 4הרומאים:  5החוקים האוהבים( והמטרה שלו לפתח אופי צדיק )

 ،(11-16: 4סיוע דוקטרינרית ממשרדו )אפסי 

וכי אלה הוא קורא  ،(7: 2האדם פיזית בכוונה ברא את אלוהים )בראשית  שבני( 3

( במשפחה של אלוהים 45-48 :15 קורינתיאנס 1( יכול להיות רוחני )06:44)ג'ון 

 ،( 14-19: 3)אל האפסיים 

 ،48ואיך זה מתקשר עם נבואה )השווה בראשית  ،הזהות של ישראל המודרנית( 4

 ،(11:39; דניאל 7: 30; ירמיהו 1: 1; ג'יימס 19-20מלכים:  12 1; 49

 ،(1-3: 1; מעשי השליחים 14-15: 1הבשורה של ישו של הממלכה )מארק ( 5



; 6:29; יוחנן 19-20: 28; 24:14כי הכנסייה עושה את העבודה של אלוהים )מתי ( 6

; אל 14-18 :6 נתיאנסקורי 2 ;9 :16 ;1-31 :12 קורינתיאנס 1; 7-13: 3התגלות 

 2; 17:17; ג'ון 8: 61; ישעיהו 4: 33( למען האמת )תהילים 25-32: 5האפסיים 

 ،(2:15 טימותי

( ואת 24:14העדיפות הנכונה להכריז את הבשורה של הממלכה לעולם כעד )מתי ( 7

תוך שהוא מלמד תלמידים כל הדברים שישוועו  ،(4: 20אלף בקרוב קרובים )התגלות 

 (.20- 28:19מתי ציווה )

הורשה האדם שלו התקשרו בכפירה והיתר ביותר של  ،הערה: לאחר מותו של הרברט ארמסטרונג

הכנסייה האמיתית המשיכה כמו רבים שמאל שהארגון  הכנסייה הייחודית של דוקטרינות אלוהים.

-18: 2 ג 'ון 1הכפירה קרתה מן הברית החדשה פעמים )למשל  וארגונים רבים אחרים מאז הוקמו.
 והוא אחת סיבות מדוע התחקות היסטורית הכנסייה נוצרית נכונה יכול להיות קשה. ،(19

כמעט  ،בעוד רבי כנסיית קבוצות אלוהים יש מנהיגים המתיימרים רוב או את כל שבע הנקודות האלה

ואת לא הבין חלק  ،7-ו  ،6 ،2כולם נכשלו להתאמן הנקודות של הרברט ארמסטרונג באמת 

הפכה  ،ביודעין ובמכוון ،לעיל 7&  6לפחות קבוצה אחת שמאמינה כי היא מובילה ב  ם.מהאחרי

כי נכון להפיץ הודעה כוזבת  הכרזה כי עם חומרים הוא ידע כלול שגיאות דוקטרינה שלא היו האמת.

העבודה של אלוהים חייב להיעשות -מראה כי הם לא מובילים את השלב הסופי של עבודת אלוהים

ומי ביודעין לפרסם  ،(8: 61"אני אנחה עבודתם אמת" )ישעיהו  ،יהוה אמר .4: 33הילים אמת לכל ת

 ולהפיץ שגיאות דוקטרינה ברורה לא מקבלות את הכיוון של יהוה.

כאן היא גם משהו הרברט וו ארמסטרונג כתב  ،עם זאת. 7&  6רבי קבוצות אחרות הנחת נקודות 

 :7ו לחלקים של נקודה  6הקשורים נקודות 

( ללכת להטיף את הבשורה )להשוות עם הגרסה של 1סדר של אלוהים  ،19-20: 28במתי 

ואז אחרי  להטביל למי בתשובה ומאמינים;( 2 (;16:15מארק  ،אותן המילים של ישו ،מארק

 (.p. 523 ،של הרברט וו ארמסטרונג ( ללמד אותם לשמור מצוות ")אוטוביוגרפיה3 ،זה

 ( להאכיל את הצאן.2-( הכריזה על ממלכת ביאת אלוהים לעולם ו 1 ،מטרת הכנסייה

" מי שרוצה לטפס לתוך הממלכה בדרך אחרת מאשר ،את "הנוצרי היחיד -את "זאב בודד" 

לפסוק ואת שלטונו עם  ،לא להיות מאומנים בצורה של ישו האימון -על ידי ישו דרכו כנסייתו 

 (.p.270 ،של הימים מסתורין) המשיח בממלכתו!

אפילו  ،טלביזיה ،רדיו ،הדפוס -עם מתקנים מודרניים לתקשורת מונה  ،גם הרברט ארמסטרונג למד "

יכול להגיע  -בטלפון שבאמצעותו אפשר להגיע אחר בכל חלק של העולם בתוך כמה דקות או פחות 

האמיתית הוכחות הכנסייה  7ליותר אנשים ללא ספק מכל השליחים במאה הראשונים המשולבים ")

 (.1979אוגוסט  ،מישור אמת .6החלק  ،של אלוהים

 ،לתקשורת המונים כולל הדפוס ואחת שיטות המאה העשרים 21ניצול  המשך אלוהים בכנסיית אנו

אשר גם יכול להיות מהיר יותר מאשר  ،וכמובן באינטרנט ،הטלפון ،לך הצינורהטלוויזיה  ،הרדיו

הגענו מיליון מרובים עם הבשורה של  צורות של תקשורת המונים הרברט ארמסטרונג בשימוש .



הממלכה ויש הסוג של אמיתות כרוז נבואי שישו אמרו צריך להיות הקריטריון לדעת את האמת מן 

 .15-18: 7השקר במתי 

אמיתות בסיסיות וחיוניות  18"לפחות  ،רונג כתבהרברט ארמסט ،מבחינת אמיתות דוקטרינרית

כל אלה "אמיתות  (.1985 ،של הימים )המסתורין 1933שוחזרו הכנסייה אמנם מאז" שנת 

זמין באתר ) של אמונות של כנסיית ההמשך של אלוהים הרשמית ההצהרה משוחזרות" נמצאות את

www.ccog.org.)  הקבוצות של שמנהיגיה היו פעם חלק של זה לא מקרה עבור רוב )אם לא כל( של

רוב הטוענים מאמין להם אפילו לא להשתמש  ،יתר על כן הכנסייה ברחבי העולם הישן של אלוהים.

המשימה  כלולה ברשימת התחנות הרברט וו ארמסטרונג מאוחר למעשה נתן )ראה שכותרתו דרשתו

קום להסתמך על רשימה מוכנה אחרי אך במ ،(1983 ،בדצמבר 17נתון  ،של עידן הכנסייה בפילדלפיה

איך  ؟הבאות: 18מותו של מנהיג אשר לא להיצמד תורתו מפילדלפיה אלה )אלוהים שוחזר אמיתות 

 (.1986 ،באוגוסט 25 ،חדשות ברחבי העולם אסיר תודה אתה עבורם

כי אף אחד לא יכול לקחת את הכתר  ،ישו הזהיר את תושבי פילדלפיה כדי "תחזיק מהר מה יש לך

ששוחזרו לחלק פילדלפיה של את אמיתות דוקטרינרית וזה היה לכאורה לכלול ،(3:11שלך" )התגלות 

התנ"ך גם מזהיר כי אנשים נוטים להיות מאמינים יהיו "נופלים" מהאמת ובעוד זה  כנסיית האלוהים.

חלק שטען פעם להיות  (. 1: 4טימותי  1; 30-35: 11זה שוב יקר בעתיד )ראה דניאל  ،קרה בעבר

 פילדלפיה לא בנאמנות איתנה כי ההוראה.

רוב הקבוצות עם מנהיגי פעם חלק של הכנסייה ברחבי העולם הישן של אלוהים לא בצעו את ההכרזה 

 ،(28:19; 24:14הפומבית של מלכות האלוהים לעולם בראש סדר העדיפויות האמיתית שלהם )מתי 

ומכאן הם הראו כי הם אינם  ולא העריך את האמת מספיק; ،ת את כל שוחזר אמיתותלא לגמרי מבינו

הקבוצה עם המעטפת אמר מיוצג גם  המחזיקים מה כבר נקרא "המעטפת פילדלפיה" )סמכות ההנהגה(.

 .14-17: 12על ידי "אישה" של התגלות 

 ספר העברים מלמד:

 (1: 13אל העברים ) בואו להמשיך אהבת אחים.

בגלל המילה המתורגמת בתור "אהבת אחים" היא הגרסה היוונית של  ؟להזכיר את זה כאןלמה 

כמו גם להיות נוכחים )במידה( לאורך  ،גם לתוך זמן זה ،פילדלפיה הייתה להימשך פילדלפיה. המילה

פילדלפיה אכפת  פילדלפיה הם אנשים מאוד ומתחשב ביותר. ההיסטוריה של הכנסייה של אלוהים.

 את.לעניים ו

 שימו לב לשני מאפיינים של הכנסייה נאמן באמת כי השליח פאולוס כתב על:

 1) את עמוד הקרקע של האמת. ،אשר הוא הכנסייה של אלוהים החי ،הבית של אלוהים... 
 (3:15טימותי 

בצדק חלוקת מלה  ،עובד אשר אינו צריך להתבייש ،לשקוד להציג את עצמך אישרה לאלוהים

 (2:15 טימותי 2) אחת של אמת.



היא הקבוצה שתמיד שואפת לחלק בצדק  ،14-16: 12"לאישה" של התגלות  ،שריד פילדלפיה הנאמן

הסיבה שאני נאלץ לעזוב ארגון כנסיית  )להבחין( המילה אמת היא עמוד התווך והקרקע של אמת.

שלוח מידע המשיכו ל ،ביודעין ובמכוון ،האלוהים לפני שלי היא שהם שוב ושוב שברו הבטחות וגם

; ישעיהו 6-7: 101; תהילים  4: 33; תהילים 48:10מודפס כי הם ידעו שזה לא נכון )ראה ירמיהו 

זה שכנע אותי כי הם  ،לכן (.www.cogwriter.com( שהוא מפורט במקומות אחרים )למשל 8: 61

ש על ידי לא יכלו עוד הטובה ביותר לייצג את שריד פילדלפיה של כנסיית האלוהים ולא יוכל לשמ

וכו 'לכן  ، 24:14( כדי להוביל את המאמץ למלא מתיו 7: 101; תהילים 8: 61אלוהים )ראה ישעיהו 

 להיווצר. ממשיכים האלוהים כנסיית זה היה הכרחי

של אלוהים יותר עומק ופרטים על ההיסטוריה  ההמשך כנסיית ،ככל העמוד לקרקע אמת הולכים יש

אנחנו בנויים על יסודות  מאשר כל קבוצת כנסיית האלוהים אחרת.של הכנסייה הקדומה של אלוהים 

אנחנו מלמדים יותר ממה חסידיו הראשונים של ישו  (.2:20והנביאים )האפסיים  ،השליחים ،של ישו

ישו ציווה בדרשות  הדברים כלאנחנו גם שאפינו ללמד  למדו מכל קבוצת כנסיית האלוהים אחרת.

אנו מקדישים כמות משמעותית של ההכנסות  ،כמו כן (.19-20: 28שלנו ובתקשורת )השווה מתיו 

והם יותר  ،ההסברים הנבואיים שלנו הם יותר לעומק ،בנוסף (.2:10שלנו לעניים )אל הגלטיים 

 (.1:19פיטר  2יותר מכל כנסייה ידועה אחרת של קבוצת אלוהים )ראה  ،מקראיים

 ؟מה עובר על הנבואה

 ؟האם נבואה חשובה

 ְבֶהחֵלט.

השליח פטרוס קשור  ،(1-11: 2אשר קרה לאחר נס )מעשי השליחים  ،בדרשה הראשונה שתועדה

(.חלקית בגלל שאנשים היו 14-40: 2אירועים חדשותיים עם הנבואה המקראית )מעשי השליחים 

 (.2:41הומרו )מעשי השליחים  רבים תשומת הלב ואת אלפי ،מודעים האירועים פיטר דנו

רמקולים ניסו לקשור  ،בעוד נסים לא להקדים רוב הדרשות המוקלטות האחרות בברית החדשה

: 17אירועי נבואה וחלקים אחרים של התנ"ך כדי להגיע לקהל שלהם טוב יותר )למשל מעשי שליחי 

22-31.) 

רשמה שישו הטיף )הבשורה של זה עשוי להיות חשוב להבין כי את ההודעה הראשונה כי היא 

מסרים  ( ואת ההודעה האחרונה ישוע נתן )בספר ההתגלות( היו נבואיים.1:14הממלכה במרקוס 

 ( נקשרו אירועים בעולם קרובים.21לוק  ،24שונים אשר נתנו )למשל מתיו 

 נבואה היא סימן למאמינים:

היא סימן לא עבור כופרים  בעוד נבואה ،כך לשונות הן סימן לא למאמינים אבל עבור כופרים

 תנ"ך רגיל אנגלית( ،14:22 קורינתיאנס 1) אך עבור מאמינים.

נבואה אבל הוא לא עבור כופרים אבל  אבל כופרים; ،לא למי להאמין ،לכן לשונות הן לאות

 (NKJV ،14:22 קורינתיאנס 1למי להאמין )



ומתרגם מתנדבים שלנו  ،(12:28 קורינתיאנס 1התנ"ך מראה יהיו סוגים שונים של לשונות )

הכולל להסביר נבואה  ،אבל לב נבואה זה של אלוהים לעזור למלא את זה. ההמשך בכנסיית ואחרים

מבינים ולהסביר  ההמשך אלוהים בכנסיית אנו אמור להיות סימן עבור אלה המאמינים. ،כמו שצריך

 היבטים רבים יותר של נבואה מאשר קבוצות בורג אחרות.

 1האהבה היא )ראה  ،לא ؟כי הנבואה היא המאפיין החשוב ביותר של הכנסייה נכוןהאם זה אומר 

 (.1،8 :13 קורינתיאנס

אלה באמת  (.1 :14 קורינתיאנס 1במרדף אחר האהבה גם הוא קשור עם הנבואה בתנ"ך ) ،עם זאת

 .9-12: 2התסלוניקים  2שיש את אהבת האמת יינקה מכמה אירועים ניבאו פי 

למרות שבין אולי רבע לשליש  רבים מהם ניבאו בתנ"ך. שינויים חברתיים מסיביים מתקיימים. ،היום

ברוב הקבוצות פשוט לא מבינות אמת כי על נבואות מפתח שונות בתנ"ך  ،של התנ"ך כולו הוא נבואי

 (.13:14; מארק 24:15נבואות מפתח שישוועו דחק חסידיו בסופו של הדבר להבין )למשל מתיו  -

אבל זה לא אמור להיות המקרה  או הנחה או להתעלם נבואה. ،למרות בטענה להאמין בתנ"ך ،חלק

 עבור נוצרים אמיתיים:

אתה רואה ויודע בעצמכם כי  ،כאשר הם כבר ניצנים 30 וכל העצים. ،יסתכל על עץ התאנה"

כות יודע כי מל ،כשאתה רואה את הדברים האלה יקרו ،אז אתה גם 31 הקיץ קרוב עכשיו.

הדור הזה יהיה בשום פנים ואופן לעבור מן העולם  ،אמן אני אומר לכם 32 אלוהים הן הקרוב.

אבל המילים שלי יהיה בשום  ،השמים והארץ יעברו משם 33 עד שכל הדברים מתרחשים.

 פנים ואופן לעבור מן העולם.

 ،ודואג החיים זה ،שכרות ،שמא לבכם להיות עמוסים התהוללות ،אבל השמר לך את עצמכם"

בשביל זה יבוא כמו המלכודת על כל מי להתעכב על פני  35 וכי יום יבוא לך באופן בלתי צפוי.

ולהתפלל תמיד שאתה יכול לסמוך ראוי לברוח כל הדברים האלה  ،שעונים ולכן 36 כל הארץ.

 (29-36: 21לוקס ) ולעמוד לפני בן האדם. " ،כי יתממשו

ישו  חסידיו תמיד יצטרכו לשים לב לאירועים ונבואות הקשורים חזרתו. שימו לב כי ישוע לימד כי

שיסתיים להגשים נבואה בכתבים אחרים כגון מתיו  ،אמר לחסידיו שוב ושוב לצפות לאירועי עולם

 ישו צופה חסידיו לצפות. .3: 3והתגלות  ،9،33،34،35،37: 13מארק  ;25:13 ،24:42

 כולל אלה נבואי: ،" תסייע המאמינים בהבנת כל האמת،האמת"רוח  ،גם ישוע לימד כי רוח הקודש

כאשר ...  ،עם זאת אבל אתה לא יכול לשאת אותם עכשיו. ،עדיין יש לי הרבה דברים לומר לך

 (12-13: 16ג'ון ) אגיד לך לבאות....  }זה{ ידריך אתכם אל כל האמת; ،הגיעה ،ורוח האמת

 רוח הקודש עוזר לנו להבין נבואה.בעל רוח הקודש מובלים כמו שצריך על ידי 

 התנ"ך גם מלמד:

 (19-20 :5 התסלוניקים 1) אל תזלזלו נבואות. אל להרוות את הרוח.



לא נראה מאמין כי רוח אלוהים הוא  ،כולל אלה של הכנסייה השונה של קבוצות אלוהים ،רב ،עם זאת

ההסבר הנאה שלהם  ،לעתים קרובות ،רב גם נוטה לתעב נבואות תנ"כיות עובדת כרגע עכשיו נבואי.

 )הים(.

לאלוהים יש מאמיניו ומשרתים נכון מי כראוי דקלום האזהרות  ،נכון לעכשיו על פני האדמה הזאת

 הפעמיות אשר צריך ללכת הלאה עכשיו.-הנבואיות סוף

 התנ"ך מלמד:

יש  8 .אלא אם כן הוא חושף את סודו עבדיו הנביאים ،יהוה אלוהים לא עושה כלום יש אכן

 (.7-8: 3עמוס ) ؟מי יכול להתנבא אבל שר אלוהים דיבר! ؟מי לא יירא אריה שאג!

; האפסיים 17-20: 2כמו גם תורתו הברית החדשה על הנביאים )למשל מעשי השליחים  ،למרות זאת

כנסיית קבוצות אלוהים לא מאמין שיש כרגע הם נביאים  21- המאה ה רוב ،(14 קורינתיאנס 1; 4:11

 קשה מבין מרכיבים עיקריים של נבואה מקראית שעת סיום.והם 

הוא חריג אחד( אשר מקבלים שאלוהים יש  CCOGאבל כל אחד כנסיית קבוצות אלוהים ) ،יתר על כן

 ،הקשיב אנשים נבואיים כביכול שלמדו בבירור שגיאות נבואיות דוקטרינרית ،לפחות היום נביא אחד

 ולכן הם היו / הם נביאי שקר.

 של אלוהים היא המנהיג מפילדלפיה ההמשך יתכנסי

מי שרוצה להיות חלק מהשריד הנאמן ביותר של פילדלפיה הייתי רוצה להיות עם קבוצת כנסיית 

 האלוהים כי:

: 28; 24:14גורם הכריז על הבשורה של הממלכה כעד בראש סדר העדיפויות שלה )מתי . 1

19-20.) 

במיוחד  ،(1:27כולל אלמנות ויתומים )ג'יימס  ،(2:10תומך אחיהם עלוב )הגלטיים . 2

 באזורים העניים יותר כמו אפריקה ואסיה.

 .15-17: 18כולל מתיו  ،(12:28 קורינתיאנס 1באמת מתרגלת ממשל המקראי ). 3

; 13:35; 16-20: 7ופירות לאהוב את ישו דיבר על )ג'ון  ،נבואי ،דוקטרינרית ،יש ההכרזה. 4

 (.7-13:  3; התגלות 19-20: 28; 24:14ו ; מתי14:13; 04:18לוק 

 (.1: 4טימותי  1מזהיר אלה שחושבים שהם נמצאים הכנסייה לא ליפול משם ). 5

 (.17-18: 2בימים האחרונים )מעשי השליחים  ،לרבות קבלת חלומות ،יש מתנות רוחניות. 6

 .3-ו  2מבינים את התפקידים ההסטוריים ועכשוויים של הכנסיות של התגלות . 7

( לדעת מתי 24; מתיו 29-45: 11מסביר ומבין נבואה מקראית מספיק טוב )למשל דניאל . 8

 (.24:21( לפני הצרה הגדולה )מתי 14-16: 12 ،3:10; התגלות 15-20: 24לברוח )מתיו 



הקבוצה אחד המייצג בצורה הטובה ביותר את השריד של חלק פילדלפיה של כנסיית האלוהים 

 של אלוהים. ההמשך כנסיית היא 21-ה  במאה (7-13: 3)ההתגלות 

ישו הזהיר את שיש להם עבודה פושרת צריכים לחזור בתשובה או להתמודד עם ההשלכות )התגלות 

 המציאות היא כי הכנסיות יש מגוון של אי בנות נבואיות. ،בצד הנבואי (.14-22: 3

את הכנסייה או קבוצה השביעית מאז מייצג את חלק הארי של הנוצרים בזמן של הסוף )הם מייצגים 

חייב להיות סיבות לכך שהם לא יראו את כל מה שקורה נבואיים ומה יהיו  ،(1-3של כנסיות בהתגלות 

 באמת להוביל תחילת הצרה הגדולה.

יש מגוון של עמדות נבואיות מוחזקות אשר תמנענה מהם  ،בתוך ארגוני שנראה חלק כנסיית האלוהים

 תתחיל.לדעת מתי הצרה הגדולה 

 שמונה עשרה של השקפות מוטעות אלה מפורטים להלן:

קבוצות רבות אינן מלמדות באופן רשמי ו / או לא מאמינות ברעיון של עידני . 1

למרות שהם לפעמים ללמד על  3-ו  2כנסייה הקשורים לכנסיות פרקי התגלות 

 ،סיות אלהרבים לוקחים יותר של )בעבר / היסטורי( לאור הכנ הכנסיות של התגלות.

למרות העובדה כי התבטאויות רבות אליהם על ידיו להיות השלכות נבואיות בעתיד 

כיוון שקבוצות שונות לא מלמדות  ( .3:10; 3: 3; 02:22; 01:19)למשל התגלות 

רב לא רואה את בעיות שלהם בעצמם והוא יצטרך  ،היבטים נבואיים מסוימים של זה

 לעבור את התלאות הגדולות.

וצות לא מאמינות כי הבשורה של הממלכה עדיין צריכה להיות טיף בעולם כעד הקב. 2

ו / או לעשות זאת באופן  ،לא באמת לעשות את זה בעדיפות גבוהה ،24:14לכל מתיו 

; תהילים 48:10אשר מביא לידי ביטוי יש להם אהבה מספיק את האמת )השווה ירמיה 

כמו שרק  בודה מפילדלפיה האמיתית.כך שהם לא צריכים ולא להוביל את הע ،(4: 33

לא  ،פילדלפיה הם הבטיחו להיות מוגנות מפני שבעת המבחן כי יבואו על העולם כולו

 .24:15מתקיימים או כאשר לברוח לכל מתיו  24:14יבין מתיו 

קי של  ngמוחזק  נרחב נוף הוא הוראה כי הצרה הגדולה לא יכולה להתחיל עד  .3

השקפה זו מתעלמת מהעובדה שמאז צרה  .11:40הצפון פולש מלך הדרום ב דניאל 

הוא מתחיל עם ארה"ב  ،(7: 30הגדולה הכוללת את בעת הצרה של יעקב )ירמיהו 

סכסון שלה כמו בבריטניה מקבלת פלש )השווה דניאל -ובעלות הבריתה אנגלו

כי זה נערך פעם אחת על ידי  ،חלק מהקבוצות נאחזים שגיאה רציפים זה (.11:39

 אנחנו הפעם) 1979ששינה את דעתו על ידי  ،הרברט וו ארמסטרונג מאוחר

מאז המלך  (.1979בנובמבר  20 ،15מס ' ،1דו"ח הכומר כללי.  כרך-עכשיו. ،נמצאים

לפני  ،11:39וכו '( ב דניאל  ،קנדה ،של הצפון יבטל אלה המבצרים החזקים )ארה"ב

אוחזי השקפה זו לא לדעת מתי הצרה הגדולה  ،11:40פולשי מלך הדרום ב דניאל 

 תחל עד לאחר שהיא החלה.

חייבת  12-13: 17השונים מאמינים כי התצורה הסופית של כוח החיה בהתגלות . 4

 ،זהו לקוי מסיבות רבות להכיל בדיוק עשר או אחת עשר מדינות מוגדרות כרגע.



תנאי ביוונית 'עמים' היא לא באותם מעברים המעברים אומרים על לרבות העובדה כי 

ממלכות מחדש לא תמיד להישאר בגבולות שלפני וכי הוא עשוי  זמן של שתי בעתיד.

חברים וחברים  28מונה כיום  ،בעוד שלאיחוד האירופי להיות המקרה בעתיד.

 ،יטניה(עשוי בהחלט לאבד חלק מדינות חברות )כמו בבר ،פוטנציאליים רבים

להתעקש כי התצורה הסופית חייבת להיות עשר או אחת עשר מדינות אינו עולה בקנה 

העמדה ההסטורית של חלק פילדלפיה של הבורג )תחת  ،בנוסף אחד עם התנ"ך.

 ،חדשות טובות ،אמת לאמיתה) הרברט ארמסטרונג( למדה לפחות עשרות מסמכים

כי העשר  קורס בהתכתבות התנ"ך( ،מכתבי עמית לעבודה ،חוברות ،העולם של מחר

יכולים להכיל של עשר מדינות ו / או קבוצות של מדינות )בניגוד למדינות 

אלה המתעקשים לתצורת החיה שיש או עשר  ،אלא אם כן מספר מפחית לזה יחידות(.

או אחת עשר מדינות לא אולי להבין כי הצרה הגדולה החלה אלא אם נחזור בתשובה 

 של תצוגה זו.

במחצית השנייה של אשר קושר עם  ،9:27קבוצות מספר בבירור מבינים דניאל . 5

 9:27)הם נוטים להאמין דניאל  24:15ו מילותיו של ישוע במתי  11:31דניאל 

אלה שלא מבינים קטעים אלה לא יהיו התרעה מראש נכונה  קויימה על ידי המשיח(.

 יל.של מה שקורה ולא יודעים סביר כאשר הצרה הגדולה תתח

קבוצות אחד או יותר גם ללמד כי הצרה הגדולה יכולה להתחיל עם בשנה הבאה או  .6

וחצי שנים אחרי 'הסכם השלום'  3ככל הצרה הגדולה אינה מתחילה עד כ  משהו כזה.

זה לא אפשרי עבור הצרה  ،אושרה כראוי )וזה עדיין לא קרה( 9:27של דניאל 

. מאז העסקה היא סיכוי טוב ביותר להיות מאושר בסתיו 2019הגדולה להתחיל לפני 

עשויים מוקדם  2019גם  ،(15:52 קורינתיאנס 1; 23:24של השנה )ויקרא השווה 

 מדי.

הימים של  1260ו  ،1290 ،1335קבוצות מסוימות ללמד פרשנויות התקינות של . 7

( שהם לא COGיות אחרות עם חלקים של אותה )ברוב הקבוצות או בע 12דניאל 

 יבינו כאשר הצרה הגדולה תתחיל.

ולא מקבלים כראוי כי אזהרה אל ארה"ב  2-8: 2קבוצות רוב אינם מבינים חבקוק . 8

אבל נסוגה בגלל מה שנראה פוליטיקה  ،קבוצה אחת עשתה ללמד אותו ובריטניה.

ה 'פצצת זמן' העולה של החוב בארה"ב הוא  ה.פנימית ואחד המנהיגים העולים של

מצביע על האיום המקראי כי זה  2-8: 2משהו שצריך להיות הצביע החוצה חבקוק 

רבים אינם מבינים כי  עושים את זה. CCOGזה צריך להיות הכריז ואנחנו  מציב.

והיא אחת הסיבות לביצוע הפיגוע נגד  ،קשור תחילת הצרה הגדולה 6: 2חבקוק 

 חב שבטי יוסף. צאצאי

הם לא יוכלו לזהות את אליהו  ،בגלל זה יש רוב הקבוצות שונה 'אליהו כפירה. ". 9

למרות העובדה שהוא מת כבר  ،שחושבים שהוא בטח היה הרברט ארמסטרונג הסופי.

שהמוות פוסל אותו על פי כתיבתו על אליהו הסופי  1986 ،בינואר 16מאז 



יש הסבורים כי גם אין אליהו לבוא או שהוא  (.349 ،1985 של הימים. )המסתורין

 .12-13: 9אשר נוגד תורתו של ישו על הנושא מארק  ،הכנסייה ולא יחיד

קבוצות רבות אינן מבינות את רדיפות השונות )ונושאים אחרים( לבוא דניאל . 10

כאשר הגל של רדיפות  .14-17: 12והתגלות  ،22 -9: 24מתיו  ،30-39: 11 ،07:25

לא יראה את הרדיפה הזאת כראיה  ،)ולא להם( ،חילה פוגע פילדלפיה בעיקרניבא בת

כנסיית הרדיו הישנה של אלוהים )ראה היזהר אחי  כי הצרה הגדולה עומדת להתחיל.

-32: 11במיוחד מיושם הכתובים ברדיפה של דניאל  !(1960 ינואר ،חדשות טובות
 הנוכחי. CCOGלכנסייה מפילדלפיה שעת סיום כפי שעושה  35

מספר קבוצות לא מלמדים שיש מקום פיזי של בטיחות לברוח )למרות מה . 11

המחזיקים כי נוף לא להיות נוטה לברוח לכיוון אחד  ،אז מלמד(. 14-16: 12התגלות 

 זמן קצר לפני תחילת הצרה הגדולה.

 רוב 'עצמאי' לא מאמין שהם צריכים 'מתאספים יחד' לפני הזמן לברוח למרות מה. 12

אין זה סביר הם ייטו לברוח יחד כשקבוצה הם אינם  ،לפיכך מלמד. 1-3: 2צפניה 

 (.14-17: 12חלקים עושה בדיוק לפני תחילת הצרה הגדולה )התגלות השווה 

 11:31לפחות קבוצה אחד לא מאמין בטעות כי שיקוץ משומם של דניאל . 13

מאז זה לא יקרה  .11:40מתרחשת לאחר המלך של הצפון פולש מלך דרום ב דניאל 

אלה המחזיקים להחזיק בעמדה זו גם לא יבין כאשר הצרה הגדולה תחל )השווה  ،ככה

 (.15،21: 24מתיו 

 2קבוצות רבות מלמדות כי איש החטא שמיושב בבית המקדש של אלוהים ). 14

עם  ולא את החיה של הים. ،( הוא נביא האנטיכריסט / לא נכון3-4: 2התסלוניקים 

 ،לכן (.35-36: 11המלך האחרון של הצפון )דניאל  ،הוא החיה הזאת של הים ،זאת

אלה המחזיקים למיקום הלא הנכון לא להבין והשלכותיה  ،כאשר זה קורה

 זהותו של 'הבן של אבדון "חשובה להבין בזמנים סוף. הנבואיות.

זה הנו  אמנם קבוצות כמה ללמד כי מקדש יהודי בירושלים ייבנה לפני ישו חוזר.. 15

בגדר אפשרות רחוקה היא אינה נדרשת )להלן: "מקדש ה '" בברית החדשה יש 

מאז זה לא יקרה כמו כמה לפעמים  מיקום(. ،לא יהודי מודרני ،לעשות עם נוצרי

 האוחזים להחזיק בעמדה זו גם לא יבין כאשר הצרה הגדולה תתחיל. ،ללמד

הם להיות ממונה על  17:12 לפחות קבוצת אחד מלמדת כי עשרת מלכי ההתגלות. 16

התעקשות  עשרה אזורים שונים ברחבי העולם לעומת להיות מעצמה אירופאית בעיקר.

 על זה אומר כי קבוצה כזאת לא יכולה להבין כאשר הצרה הגדולה תתחיל.

מאז  אינה אירופאית. 1-10: 13לפחות קבוצת אחד מלמדת כי החיה של התגלות . 17

אלה שאינם מבינים זאת לא יבינו  ،(26-27: 9)ע"ע דניאל חשמל החיה יקום באירופה 

 כאשר הצרה הגדולה עומדת להתחיל.



לפחות אחד או שתיים של הקבוצות הגדולות ללמד כי הפסוק הראשון ברצף . 18

הם צריכים  ،במקום זאת .11:40הנוגע תחילת התלאות הגדולות הוא דניאל  11דניאל 

אשר עולה  ،11:31וזה זמן קצר לאחר דניאל  ،11:39ללמד כי הוא מתחיל עם דניאל 

אלה המחזיקים  (.7: 30בקנה אחד גם עם התחילה בעת הצרה של יעקב )ירמיהו 

 לא יבין כאשר הצרה הגדולה תתחיל. 11:40לעמדת דניאל 

זה לוקח רק את אי ההבנה של אחד או יותר של נקודות מעל שלא מבין  ،עם זאת ויש הרבה יותר.

 2כבר "בצדק חלוקת מלה אחת של אמת" ) המשך האלוהים כנסיית רק כאשר הצרה הגדולה תתחיל.

 ( על כל העניינים האלה.2:15 טימותי

ות מה שכן הם אינם מפילדלפיה באמת )למר ،המציאות העצובה היא שרוב קבוצות כנסיית האלוהים

או איך הם קושרים עם מה  11לא מבינים את רצף נבואי ופרטים דניאל  ،טוען שהם עלולים לעשות(

קבוצות אלה לא מבינות כאשר  ،. בגלל זה ואי בנות נבואיות אחרות24ישוע לימד במקומות כמו מתיו 

וגן מפני ומכאן לא ילכו להיות מ 15-20: 24הם צריכים לברוח בהתאם להנחיות של תשווע במתי 

 (. 21-22: 24הצרה הגדולה הקרובה )מתי 

תן לי להצהיר כי כנסייה ברמה גבוהה זמן רב של מנהיגי אלוהים  ،פן לשווא זה נשמע ורברבן מצידנו

של  ההמשך בכנסיית ( על כל אלה נקודות כי מה שאנחנותיילבקבוצות אחרות אמרה לי במפורש )בוב 

אבל  נכונות. ،כוללים כאלה שונים אפילו ממה ללמד קבוצות משלהם ،אלוהים ללמד על אלה נקודות

 הקבוצות שלהם לא מלמדים אותם בפומבי. ،עבור 'ארגונית' )ולא באמת המקראית( סיבות

ולא פעם יהיה" )מתי  ،לא ،כמו שלא היה מאז תחילת העולם עד הפעם ،ישוע הזהיר "יהיו צרה גדולה

נוצרים אחרים לא קיבלו  (.7-10: 3מפילדלפיה ממנו )התגלות  נשווע בטיח ההגנה הנוצרת (.24:21

 אותה הבטחה.

( ללמד אותם נבואה כי הוא לא באמת 7-10: 34מי לסמוך יותר מדי על משרד נפגעת )יחזקאל 

רק  ،ב לוק 21-בהתגלות ו  3-ו  2בהתאם הקודש צריכים להבין כי על פי מילותיו של ישוע בפרקים 

: 12יהיו מוגנים מפני שבעת המבחן כי תבוא על העולם כולו )התגלות השווה מעטים יחסית נוצרים 

 (.11-16: 4מי לא יקשיב המאמינים באמת במשרד יהיה גם לשתף גורל )השווה אפסי  (.14-17

 של אלוהים באמת: ההמשך בכנסיית אנחנו

כמו אל אור כי במקום  ،אעשה גם כי אתם לשים לב  יש גם מילה בטוחה יותר של נבואה;"

 (.KJV ،01:19פיטר  2וכוכב היום להתעורר בלבכם ") ،עד עלות שחר היום ،חשוך

כמו כן יש להדגיש כי התנ"ך גם מזהיר עצמאי שחושבים שהם לא צריכים להיות חלק מהשריד 

שה הברית החד (.1-3: 2מפילדלפיה סוף הזמן של כנסיית האלוהים גם לא יהיה מוגן )השווה צפניה 

 קורינתיאנס 1; והשווה 11-16: 4ברורה כי נוצרים באמת צריכים להיות חלק מהכנסייה )אפסי 
 (.1-3: 2; והשוו צפניה 25- 10:24ככל שנתקרבנו לסוף )עברי  - (32-33 :10 ;04:17

הם אולי לא יודעים  ،3:19אם קבוצות ו / או יחידים לחזור בתשובה כמו ישו קורא להם בהתגלות 

 (.20- 24:15( ולא יודעת לברוח לפני התחילה כי )מתי 24:21הגדולה תתחיל )מתי  מתי הצרה



קבוצות בורג המסתמכות על מסורת במקומה )אם אחרון ומעלה( מעל התנ"ך על היבטים רבים של 

 2הנופים הנבואיים שלהם הולכות ללמוד מאוחר מדי כי הם לא צריכים את "המילה הבטוחה נבואה" )

 ( .KJV ،01:19פיטר 

אבל גם הוא למד כי מאז הם לא  ،(17-19: 3ישו אמר שהם צריכים לשנות בתחומים רבים )התגלות 

 ( .14-16: 3כי הם יסבלו בגלל זה )התגלות  ،חשבו שהם צריכים ללכת

יש גם יותר הבדלים נבואיים אחרים שקבוצות בורג אחרות יש מהתנ"ך כי חוברת זו לא נעלמה 

מחזיק את התנ"ך ביחס גבוה  ،ללא דגש ממש על השלב הסופי של העבודההמציאות היא כי  לתוך.

חלק -והתעלמות אחד משוח דאבל ،ללמד באמת כל שישוע לימד ،תרגול אהבה מפילדלפיה ،מספיק

הקבוצות  ،היה CCOG( כמנהיג האדם העליון של 9-13 :2 מלכים 2 ،רוח אלוהים )מזכיר אלישע

 בורג כי להתעלם מאזהרות נבואיות עושות זאת כדי עלולה להיות בעוכריהם.

 שימו לב מה שאול השליח למד: ،בעוד כמה הנחה את החשיבות של נבואה

לעת עתה גאולתנו היא  כי עכשיו זה הזמן גבוה ער מתוך שינה; ،לדעת מה השעה ،והאם זה

היום הוא בהישג  ،ילה הוא בילה הרבההל 12 קרובה יותר מאשר כאשר האמנו ראשון.

הבה  13 ולתת לנו לשים את השריון של אור. ،לכן הבה להשליך את העבודות של חושך היד.

לא במאבקים  ،לא ערוה ותאווה ،לא חינגה ושכרות ،כמו היום ،ללכת כמו שצריך

כדי למלא את  ،ולא לעשות הפרשה הבשר ،אבל לשים על האדון ישוע המשיח 14 וקנאה.

 (11-14: 13אל הרומיים ) תאוות שלה.

פול גם לימד כי נוצרים  ؟האם אנחנו לא הרבה קרוב יותר לסוף מאשר עכשיו כאשר פול כתב את זה

 (.4: 5התסלוניקים  1אמיתיים לא היו להיות כמו אחרים שלא היו יודעים מתי בערך ישו יחזור )

 השליח פטרוס כתב:

נשאלים שאלה: באיזה אנשים הייתם צריך להיות  ،מכיוון שכל הדברים האלה יפורקו ،לכן

להיות  ،שבגללו השמים יפורקו ،מחפשים ומקרב את בואו יום ה ' 12 ،בהתנהלות קדוש אלוהות

לחפש  ،על פי הבטחתו ،אף על פי כן אנו 13 ؟ואת האלמנטים יתמוססו עם חום נלהב ،על אש

 (11-13: 3פיטר  2) שבה צדק שוכן. שמים חדשים וארץ חדשה

אך נועד גם  ،;(21:36כראוי לשים לב לאירועים נבואיים לא רק עוזר אחד להיות מוכן ישו )לוקס 

להיות תרגיל רעיוני לקבל נוצרים לבחון את חייהם מספיק כדי לשנות וראוי שגם הם יעשו )השוו 

פה אירועים בעולם כמוסבר כראוי לאור האם אתה לא צו (.10-13: 3פיטר  2; 11-14:  13רומאים 

 ؟הנבואה בתנ"ך

וכי יתרמו חבריהן לא בורחים כשהם צריכים  ،קבוצות השונות לא מבינות בדיוק נבואת שעת סיום

 (.14-17: 12; התגלות 15-21: 24)השוו מתיו 

וכנראה  ،ויהיה )יחד עם אלה של ،הם לא הבטיחו הגנה ממנו ،יש רעיונות שגויים על הצרה הגדולה

; 25b: 7( צריך ללכת לתוך הצרה הגדולה ולהיות כפוף מוות רדיפה )דניאל 2:22חלק לכל התגלות 

 (.12:17התגלות 



 אל תלכו שולל על ידי אלה שאינם באמת להבין נבואות מקראיות ושעת סיום מפתח.

המציאות  ،נוהיא כמו עשרות קבוצות בורג טע ההמשך כנסיית האלוהים בעוד רבים נוטים להאמין כי

 מלכים 2; 7-13: 3אנחנו להחזיק את המעטפת פילדלפיה )התגלות  הנבואית הן שאנחנו ייחודיים.
אנחנו מובילים את השלב הסופי של העבודה )אשר  (.3:15טימותי  1( ולעמוד באמת את האמת )2:13

 .24:14( תוך כדי עבודה לקראת הגשמת מתיו 4: 33חייב להיעשות אמת לכל תהילים 

 ואת סימנים כדי זיהוי הכנסייה האמיתית ،רמזים ،של הוכחות .5 סיכום

רמזים שיש בהם כדי להעיד כי הכנסייה הנוצרית אמיתית  ،סימנים ،הוכחות 18הנה רשימה  ،שוב

 חייבת להיות הכנסייה האמיתית של אלוהים.

התעלה על מסורת של גברים ולכן לא הוסיף דוקטרינות  ،מעביר את דבר ה '. 1

 (.3-9: 15המתנגדות בתנ"ך )השווה מתיו 

 (.20:28שימושים השם המקראי "כנסיית האל" )למשל מעשי השליחים . 2

אפילו תחת איומים של רדיפה  ،(3טוען ברצינות על האמונה המקורית )ג'וד . 3

 (.27-32: 5)למשל מעשי השליחים 

 (.6: 2ג 'ון  1דוקטרינות מקראיות לאורך ההיסטוריה )ראה רשמי . 4

 (.26:18; מתיו 5: 23ויקרא ) בניסן 14שומר פסח על . 5

 2 האם ידוע אילו ספרים היו חלק של התנ"ך מאז ימיו של יוחנן השליח והשוו. 6
 (.18-19: 22 ;9-19: 1התגלות  ;16-17: 3טימותי 

 (.9: 2; אל הקולוסים 1:20הרומיים מלמד את האמת על האלוהות )אל . 7

 (.4: 2ג 'ון  1מלמד ושומר על חוקי האוהבת של אלוהים ). 8

 (.3:14; לוק 18:36מתנגד להשתתפות בלוחמת בשרים בעולם הזה )יוחנן . 9

 (.20-21: 15אבל לא רודף )ג'ון  ،כבר נרדפים. 10

לבוש או מבנים לא אמצו הסממנים החיצוניים של עבודת אלילים מבחינת . 11

 (.29-30: 12כנסייתיים )והשווה דברים 

 (.19-20: 28; 24:14מטיף הבשורה המלאה )מתי . 12

 (.1-9: 14; והשווה התגלות 11:15; אל הרומיים 00:32האם "קצת צאן" )לוקס . 13

( ואת השבע 13:14רשמי המיקום הפיזי שלו דרך מספר ערי עופרת )עברי . 14

 .3-ו  2כנסיות התגלות 



 (.9: 4; עברי 31:13האם את השלט של השבת המקראית )שמות . 15

ומבין תוכניתו של אלוהים הישועה דרך ישוע המשיח כמו בתמונה באמצעות . 16

 (1:18; ג'יימס 7-8 :5 קורינתיאנס 1הימים הנוראים )

 (.20-22 :10 קורינתיאנס 1מלמד נגד תצפית של חגים פגאניים ). 17

 (.4: 18; 4-10: 13עם בבילון האקומנית מקצה זמן )התגלות  האם לא להתיישר. 18

הכנסייה הנוצרית האמיתית  רק קבוצה של אלוהים הכנסייה יכולה לענות על כל הקריטריונים הללו.

ועושה את העבודה של  ،מבינים את טבעה של אלוהים ולתכנן ،מאמין באלוהים ،מאמין בתנ"ך

 יורה.-רומית לסירוגין-על הכנסיות היווניתזה לא יכול להיות באמת אמר  אלוהים.

היו בעיות בכנסיית  הוא לא מושלמת. ،המכיל בני אדם תחת הסמכות האמיתית של ישו ،כנסיית האל

 (.2-3( וכן בכל התקופות של כנסיית האלוהים )התגלות 3הברית החדשה )ראה גם פרק 

 קבוצות אלוהים דגילה ישו בעת הסוף.הכתוב ברור כי לא יהיה כנסייה שונה של אלוהים ולא כנסיית 

יש ישו ביקורת  בזמן של הסוף יהיו כנסיות של אלוהים אשר מציגות מאפיינים שונים. ،על פי ישו

: 3כמו גם את השונה )ההתגלות  ،(1-6: 3בקטגוריות )התגלות  ،(18-29: 2וגינויים למי )התגלות 

אידיאלי לכל המעוניינים באמת להיות חלק קבוצות בקטגוריות אלה לא היה נראה  ،לפיכך (.14-22

 של הכנסייה הנוצרית הנאמן ביותר.

" ،הכנסייה היחידה של אלוהים שישוע משבחת ואינו לגנות הוא זה עם "מעט כוח ،בזמנו של סוף

אלה הם אלה שאינם נעלבים כל כך על ידי אחרים כי הם לא  (.7-13: 3הכנסייה בפילדלפיה )התגלות 

אבל במקום זה הם יתמכו  ،(3:11ברגשות כדי לעלות להם הכתר שלהם )התגלות ייאפשרו פגיעה 

 עבודת האל.

אלה שרוצים להיות חלק משריד הנאמן ביותר של פילדלפיה הייתי רוצה להיות עם כנסיית  ،לכן

 הקבוצה אלוהים כי:

גורם הכריז על הבשורה של הממלכה כעד בראש סדר העדיפויות שלה )מתי . 1

24:14 ;28: 19-20.) 

 ،(1:27כולל אלמנות ויתומים )ג'יימס  ،(2:10תומך אחיהם עלוב )הגלטיים . 2

 במיוחד במקומות כמו אפריקה ואסיה.

 .15-17: 18כולל מתיו  ،(12:28 קורינתיאנס 1באמת מתרגלת ממשל המקראי ). 3

; 16-20: 7ופירות לאהוב את ישו דיבר על )ג'ון  ،נבואי ،דוקטרינרית ،יש ההכרזה. 4

 (.7-13:  3; התגלות 19-20: 28; 24:14; מתיו 14:13; 04:18; לוק 13:35

 (.1: 4טימותי  1מזהיר אלה שחושבים שהם נמצאים הכנסייה לא ליפול משם ). 5



: 2בימים האחרונים )מעשי השליחים  ،לרבות קבלת חלומות ،יש מתנות רוחניות. 6

17-18.) 

 .3-ו  2ועכשוויים של הכנסיות של התגלות מבינים את התפקידים ההסטוריים . 7

( 24; מתיו 29-45: 11מסביר ומבין נבואה מקראית מספיק טוב )למשל דניאל . 8

( לפני הצרה הגדולה 14-16: 12 ،3:10; התגלות 15-20: 24לדעת מתי לברוח )מתיו 

 (.24:21)מתי 

של כנסיית האלוהים הקבוצה אחד המייצג בצורה הטובה ביותר את השריד של חלק פילדלפיה 

 של אלוהים. ההמשך כנסיית היא 21-ה  במאה (7-13: 3)ההתגלות 

של אלוהים היא הכנסייה המאורגנת היחידה שאנחנו מודעים אשר באופן רשמי עושה  ההמשך כנסיית

אבל אנחנו  ،הסיבה המשכנעת רוצה להיות חלק מאיתנו לא שאנחנו מושלמים האמור לעיל. כל את

 התנ"ך ואת האמונות ומנהגים של חסידיו הראשונים של ישו.מלמדים על פי 

 ،השטן (.3:15טימותי  1אבל לא אחרים שנראית "עמוד הקרקע של האמת" ) ،לרוב כמה כנסיות אמת

 קורינתיאנס 2אבל כמו מלאך האור לרבים ) ،לא כשטן ،מופיע ،(4 :4 קורינתיאנס 2האל בגיל זה )
 ،בלי לשים לב ،ובכל זאת -ומכריז כי הוא היה המשיח  ،באים שמוישוע אמר רבים היו  (.13-14 :11

 (.4-5: 24מרמה את העולם כולו )מתי 

אתה הולך להיות כמו של זקן ומי "קבל את  ،רמזים וסימנים ،אז עכשיו אתה מכיר את ההוכחות

רבים לכן  וחפש הכתובים יומיים כדי לברר אם הדברים האלה היו כל כך. ،המילה עם כל המוכנות

 ؟(11-12: 17מהם האמינו ")מעשי השליחים 

 שימו לב מה התנ"ך אומר:

להיות עושים  אבל . אשר מסוגל להציל את נפשותיכם. ،לקבל עם צניעות המילה המושתלת... 

כי אם מישהו הוא לשומע של המילה ולא  23 מתעתעים בעצמכם ،שומעים לא רק ،של המילה

 ،עבור הוא מעיר את עצמו 24 הוא כמו אדם מתבונן בפניו הטבעי שלו במראה; ،ביצועיסט

אבל הוא שמסתכל לתוך החוק מושלם  25 ומיד שוכח איזה סוג של אדם הוא היה. ،הולך משם

יהיה מבורך זה אחד  ،והיא אינה לשומע שכחן אלא העושה את העבודה ،החירות וממשיך בה

 (21-25: 1ג'יימס )במה שהוא עושה .

של אלוהים או להיות לשומע  ההמשך כנסיית תעשה מה מקראי אתה מבין שאתה צריך לעשות ולתמוך

 ؟לרמות את עצמך ،בלבד

של אלוהים כפי שאנו ממשיכים להטיף את הבשורה של  ההמשך כנסיית האם אתה לא רוצה לתמוך

 ؟(19-20: 28כמו גם ללמד כל ישו ציווה )מתי  ،(24:14הממלכה לעולם כעד )מתי 

 ؟האם אתה מוכן להיות באמת חלק הכנסייה הנוצרית נכון

 



 אלוהים של המשך כנסיית

 

 ،' ביץ גרובר ،1036 וו גרנד שדרת: מוקם אלוהים של ההמשך כנסיית של האמריקאי המשרד

 .ב"ארה 93،433 ،קליפורניה

 

 (.אנטארקטיקה למעט ،היבשות בכל) המיושבות היבשות ובכל ،העולם רחבי בכל תומך לנו יש

 

 אלוהים אתר מידע של המשך כנסיית

 

CCOG.ORG אלוהים של ההמשך כנסיית של הראשי האתר. 

CCOG.ASIA מרובות אסיאתיות שפות עם ،באתר ממוקד אסיה. 

CCOG.IN הודיות שפות כמה עם ،באתר ממוקדת הודו. 

CCOG.EU רבות אירופאיות שפות עם ،באתר ממוקד אירופה. 

CCOG.NZ זילנד ניו כלפי ממוקד אתר. 

CCOGCANADA.CA קנדה כלפי ממוקד אתר. 

CDLIDD.ES ספרדי לחלוטין בשפה אתר זהו. 

PNIND.PH טגלוג כמה עם ،באתר ממוקדים פיליפינים. 

 

 צינור אתה -ו רדיו וידאו ערוצי

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET מקוון רדיו נבואת חדשות ך"התנ. 



Bible News Prophecy צינור אתה דרשה הערות. ָערּוץ. 

CCOGAfrica מאפריקה צינור אתה וידאו הודעות. ָערּוץ. 

CDLIDDsermones בספרדית צינור אתה דרשות. ָערּוץ. 

ContinuingCOG צינור אתה וידאו דרשות. ָערּוץ. 

 

 והיסטוריה חדשות אתרי

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM הכנסייה של ההיסטוריה אתר. 

COGWRITER.COM נבואה ואתר ،היסטוריה ،חדשות. 

 

 האלוהים כנסיית ،יהוה עדי ،המורמונים ،פרוטסטנטים ،מזרחיים אורתודוקסים ،קתולים ישנם

 .האמיתית הנוצרית הכנסייה ،חלק לפחות או ،הם כי שמאמינים ואחרים ،נוצרים
 

 הנאמן הוא קבוצה לאיזו ،21- ה במאה. לנצרות קשר איזה כי טוענים ומלגות קבוצות אלפי ישנם

 ؟ביותר
 

 מכיל( 16-20: 7 מתי) הכנסייה ופירות הכנסייה ההיסטוריה על מסוימות עובדות עם יחד ،ך"התנ

 אמיתות עם כתוב מקשר זה ספר. הזאת השאלה על לענות לעזור כדי וסימנים רמזים ،הוכחות

 .זה על מועיל מידע לספק ההיסטוריה
 

 כנסיות כי מאמינים רבים. כנסיות שבע ישו מסרים מכילים ההתגלות ספר של והשלישי השני הפרקים

 (.ישו של שובו עד 2 מעשי השבועות חג מיום) כולה הכנסייה גיל ברחבי הכנסייה את מייצגים אלה
 
 
 
 
 
 
 



 
 פילדלפיה עתיקות שרידי

 

 כנסיית של פילדלפיה החלק של השריד יהיה ישוע של מילותיו פי על ביותר המאמינים ،21- ה במאה

 (.7-13: 3 התגלות) האלוהים

 

 ؟נכון הנוצרית הכנסייה של פילדלפיה החלק של ביותר הנאמן השריד את מייצג מי

 

 אהבה לך יש אם לברר יכול אתה ،(10-12: 17 השליחים מעשי) הישן של כמו להיות מוכן אתה אם

 לשומע רק ולא ،ביצועיסט להיות מוכן אתה אם. ך"בתנ מאמינים ובתמים האמת של בהשראת אלוהים

: 3 התגלות; 22-25: 1 יימס'ג) פילדלפיה מאמיני של מבורך חלק להיות יכול אולי אתה ،המילה של

7-13.) 


