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Αγία Γραφή Προφητεία Ειδήσεις     Σε αυτό το θέμα: 

 
Από τις Επιμέλεια: Προτεστάντες: Προσοχή στην Οικουμενική Κίνηση! 
 
Μελετήστε το Μάθημα Γραφή Μάθημα 9: ΓΙΑΤΙ Η επιστήμη δεν έχει "ανακαλυφθεί" Θεός.  Και γιατί 
εξελικτικές εξηγήσεις για την πρώιμη ζωή είναι επιστημονικά λανθασμένη. 
 
Ελθέτω η βασιλεία σου Ο αείμνηστος ευαγγελιστής Dibar Απαρτιάν έγραψε για μερικές από τις 
συναντήσεις του. 
 
Ελπίδα για το μέλλον  Η καθυστερημένη Herbert W. Armstrong έγραψε για την αιτία, αποτέλεσμα, και 
την ελπίδα. 
 
Είκοσι Οκτώ συμβουλές για πιο αποτελεσματική Προσευχές: Μέρος 4. Τι είναι η προσευχή; Ποιες 
είναι μερικές διδασκαλίες από τη Βίβλο που μπορούν να βελτιώσουν τις προσευχές σας; 
 
Οπισθόφυλλο: Διαδίκτυο και Ραδιόφωνο Αυτό δείχνει, όπου οι άνθρωποι μπορούν να βρουν τα 
μηνύματα από τη συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού. 
 
Σχετικά με το μπροστινό κάλυμμα: Η φωτογραφία που χρησιμοποιείται για να είναι διαθέσιμο σε 
Wikipedia, η οποία έχει αφαιρεθεί από τότε. Αυτό αποδόθηκε στην Eduardo Frei Ruiz Tagle. 
Παρατηρήστε ότι δείχνει ένα μίγμα των αρσενικών και θηλυκών ηγέτες των διαφόρων θρησκευτικών 
ομάδων. 
 
περιοδικό Γραφή Νέα Προφητεία δημοσιεύεται από τη συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού, 1036 W. 
Grand Avenue, Grover Beach, CA, 93433. http://www.ccog.org 
 
© 2016 Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού. Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. 
 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή εν όλω ή εν μέρει, χωρίς γραπτή άδεια απαγορεύεται. Κάνουμε την 
ιδιωτικότητά σας και εμείς δεν την ενοικίαση, το εμπόριο, ή να πουλήσει λίστα αλληλογραφίας μας. 
Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτό το περιοδικό, απλά επικοινωνήστε με το γραφείο μας Arroyo 
Grande. αναφορές Γραφή είναι από τη Νέα King James Version (© Thomas Nelson, Inc., Publishers, που 
χρησιμοποιείται από την άδεια ή για τα άρθρα του 20ου αιώνα το KJV), εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά. 
 
Αγία Γραφή Προφητεία Νέα υποστηρίζεται από τις εισφορές ΣΑΣ 
Αγία Γραφή Προφητεία News δεν έχει καμία συνδρομή ή περίπτερο με εφημερίδες τιμή. Το περιοδικό παρέχεται δωρεάν από τη συνεχιζόμενη Εκκλησία 
του Θεού. Είναι δυνατή η εθελοντική, παρέχεται ελεύθερα δέκατα και τις προσφορές των μελών της Εκκλησίας και άλλοι που επέλεξαν να στηρίξουν το 
έργο της Εκκλησίας. Εισφορές ευγνωμοσύνη εξέφρασε την ικανοποίησή του και εκπίπτουν στις ΗΠΑ Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν εθελοντικά και να 
υποστηρίξει αυτό το παγκόσμιο έργο του Θεού είναι χαρά καλωσόρισε τους συναδέλφους σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια για να κηρύξουν και να 

δημοσιεύσει το ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Εισφορές θα πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: Συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού, 1036 W. Grand 
Avenue, Grover Beach, CA, 93433. 
 

Αρχισυντάκτης: Bob Thiel 

Αντιγραφή / Γλωσσικού Επιμέλεια: Joyce Thiel 

Διορθωτής: John Hickey? SBC μαθήματος Assister: Shirley Gestro. 
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Φωτογραφίες: Όλες οι φωτογραφίες προέρχονται από την οικογένεια Thiel ή πηγές δημόσιο τομέα, όπως η Wikipedia (εάν μια απόδοση 

δεν είναι δεδομένη, είναι επειδή πιστεύεται ότι η πηγή κυκλοφόρησε τη φωτογραφία σε δημόσια χρήση χωρίς όρους).    
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Προτεστάντες: Προσέξτε της Οικουμενικής Κίνησης! 
 

Τι συμβαίνει στον προτεσταντικό κόσμο; Οι Προτεστάντες γυρίζει πίσω στην «μητέρα εκκλησία» τους 

στη Ρώμη; Μήπως η Αγία Γραφή προειδοποιεί γι 'αυτό; Τι είναι Καθολική σχέδια και προφητείες που 

σχετίζονται με αυτό; Είναι καταδικασμένη Προτεσταντισμό; 

 
Δεδομένου ότι η Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού δεν είναι προτεσταντική, γιατί να ασχοληθείς με 

κάποιο από αυτά; 

 
Καλά τα μηνύματα στη Βίβλο πρέπει να λαμβάνονται σε όλους τους ανθρώπους (Κατά Ματθαίον 28: 
19-20? Αποκάλυψη 22: 9-10), και δεδομένου ότι υπάρχουν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, 
τουλάχιστον την ονομαστική τους Προτεστάντες, θα πρέπει να πει ό, τι είναι να είναι και τι θα τους 
επηρεάσει! 

 

Υπόβαθρο για την Οικουμενική Κίνηση 

 
Μεγαλώνοντας Ρωμαιοκαθολική, θυμάμαι τα λόγια σε έναν ύμνο που πήγε σαν το παρακάτω (η οποία 
είναι από τη μνήμη μου): 

 
Είμαστε μία στο Πνεύμα, είμαστε ένας στον Κύριο. Είμαστε μία στο Πνεύμα, είμαστε ένας στον 

Κύριο. Και προσευχόμαστε ότι η ενότητά μας μπορεί να αποκατασταθεί μία ημέρα. 

 
Η προσευχή που το τραγούδι κάνει αναφορά σε βασικά είναι για τα μη-Καθολική θρησκείες να 

αποδεχθεί την αρχή του Βατικανού και παύουν να είναι ξεχωριστή από τη Ρώμη. Συγκεκριμένα, οι 

Ανατολικής Ορθόδοξης και Προτεσταντικής θρησκειών, αλλά περιλαμβάνει και άλλους. Θυμάμαι το 

τραγούδι που ύμνος στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Αυτό ήταν μετά το Βατικανό ΙΙ, ένα συνέδριο 

που φάνηκε να ξυπνήσει πολλά στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για να προσπαθήσει να εργαστεί προς 
την υπέρβαση θεολογική χασμάτων μεταξύ Ρώμης και άλλοι. 

 
Η οικουμενική κίνηση έχει σημαντικές επιπτώσεις και συνέπειες. 

 
Στις 24 Ιουνίου, 2015, ο Πάπας Francis δήλωσε: 

 
Εξετάζοντας την παρούσα κατάσταση της οικουμενικής τοπίου και τον κόσμο γενικότερα, 
πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι διαιρέσεις μεταξύ των Χριστιανών είναι εκεί, ότι δεν 
μοιράζονται τα δώρα του Τριαδικού Θεού και τους καρπούς των έργων του τα χέρια μας μέσα 
από το ιερό της Θείας Ευχαριστίας υποτροφία. 

 
Σημειώστε ότι "ο Τριαδικός Θεός," η οποία είχε δηλωθεί επισήμως στο Συμβούλιο της 
Κωνσταντινούπολης το 381 μ.Χ. είναι να είναι αυτό που θα έχουν οι ομάδες στο κοινό. 

 



Πώς Καθολικοί σχέδιο για να επιτευχθεί αυτό; 

 
Οι Καθολικοί έχουν ένα γραφείο που ονομάζεται Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της 

Χριστιανικής Ενότητας. Αυτή τη στιγμή στην κατοχή του ένα πρώην ελβετικό Bishop, τώρα Cardinal, το 

όνομα του Kurt Koch. Αυτός υποτίθεται ότι έχει μεγάλη διορατικότητα με τις εκκλησίες "ανάπλαση" 
(που σημαίνει ότι οι Προτεστάντες) και έχει επίσης συναντήσεις με την Ανατολική Ορθόδοξη και την 

Προτεσταντική ηγέτες. Αυτός είναι οικουμενικό και είναι ένα που έχω προσέξει για κάποιο χρονικό 

διάστημα. 

 
Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων αρκετών δεκαετιών, οι καθολικοί έχουν πραγματοποιηθεί πολλές 
οικουμενικές συναντήσεις. 

 
Από την άποψη των Λουθηρανών, δύο πρωτοποριακή γεγονότα που σχετίζονται με οικουμενικό 

διάλογο τους ήταν μια κοινή δήλωση σχετικά με το δόγμα της εκ πίστεως το 1983 και την κοινή δήλωση 

σχετικά με το Δόγμα της Δικαίωσης (JDDJ) στις 31 Οκτωβρίου 1999. Αφού εξέτασε το JDDJ πάνω, δεν 

μοιάζει με τίποτα που ο Μάρτιν Λούθερ, ο ίδιος, θα έχουν συμφωνήσει. 

 
Ωστόσο, ορισμένοι θεωρούν ότι η συμφωνία JDDJ έχει εξαλειφθεί ήδη αποτελεσματικά την ανάγκη για 
τον προτεσταντισμό ως «δόγμα αιτιολόγηση» θεωρείται από πολλούς ότι ήταν μεταξύ των πιο 
σημαντικά θεολογικές διαφορές μεταξύ Ρωμαιοκαθολικισμού και την κίνηση του Martin Luther του. 
Πολύ περισσότερο οικουμενικό συμβιβασμό αναμένεται από τους προτεστάντες και την Εκκλησία της 
Ρώμης. 

 

Αγγλικανική Προσκυνητής και Απόψεις ευαγγελιστής του 

 
Τον Φεβρουάριο του 2014 είδα ένα βίντεο όπου ο χαρισματικός προτεσταντική Kenneth Copeland 

ενέκρινε τον καθολικισμό. Είχε επίσης μια επίσκεψη επίσκοπος της Αγγλικανικής εκκλησίας μιλούν. Σε 

αυτό το βίντεο, Αγγλικανικής Επισκοπικής Επίσκοπος Tony Palmer (ο οποίος πέθανε από τότε) και 
Kenneth Copeland ενθαρρύνονται οικουμενική ενότητα με τον καθολικισμό. 

 
Tony Palmer είπε επίσης: 

 
Έχω έρθει με το Πνεύμα του Ηλία ... να γυρίσει τις καρδιές των παιδιών στους πατέρες ... να 
προετοιμάσει το δρόμο του Κυρίου ... ο Ηλίας θα έρθει πριν την Δευτέρα Παρουσία ... Το 
πνεύμα του Ηλία είναι ο το πνεύμα της συμφιλίωσης ... ξέρουμε για χίλια χρόνια, υπήρχε μία 
εκκλησία που ονομάζεται Καθολική εκκλησία ... Καθολική δεν σημαίνει Ρώμη ... Εξαργύρωση ό, 
τι ανήκει σε σας ... Είμαστε Καθολική ... Division καταστρέφει την ενότητά μας ... ο φόβος κρατά 
μας χωρίζεται ... περισσότερα από ότι ο φόβος βασίζεται προπαγάνδα ... Αδελφοί και αδελφές, 
τις διαμαρτυρίες του Λουθήρου είναι πάνω ... Οι διαμαρτυρίες έχουν περάσει πάνω από 15 
χρόνια ... Αν δεν υπάρχουν περισσότερες διαδηλώσεις, πώς μπορεί να υπάρξει μια 
προτεσταντική εκκλησία ... τώρα διδάσκει το ίδιο ευαγγέλιο, μπορούμε τώρα διδάσκει την ίδια 
πίστη ... η διαδήλωση τελείωσε, η διαμαρτυρία είναι πάνω. 



 
Φυσικά, ο Τόνι Πάλμερ ΔΕΝ έρχονται στο Πνεύμα του Ηλία, αλλά το πνεύμα του κόσμου. Η «πίστη» και 

ευαγγέλιο που αυτές οι οικουμενικές ομάδες διδάσκουν είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος 
προειδοποίησε εναντίον (Γαλάτας 1: 6-9). 

 
Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Tony Palmer, ο Ελληνο-Ρωμαϊκή Εκκλησία δεν ήταν εκκλησία του 
Χριστού για τα πρώτα 1000 χρόνια ως υπήρξε μια διάσπαση όχι αργότερα από το δεύτερο αιώνα στη 
Ρώμη από την Εκκλησία του Θεού (βλ κάποιες λεπτομέρειες στην ελεύθερη φυλλάδιο Συνεχιζόμενης 
ιστορία του εκκλησία του Θεού). 

 
  
Tony Palmer αναφέρεται ότι η συμφωνία JDDJ 1999. Είπε ότι η συμφωνία έκλεισε τα πρωτογενή 

διαφωνίες μεταξύ Εκκλησίας της Ρώμης και τους Προτεστάντες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο 

ίδιος δήλωσε ότι οι διαμαρτυρίες ήταν πάνω και είπε στους ανθρώπους ότι ήταν για άλλη μια φορά 
καθολικός. 

 
Μετά μίλησε Tony Palmer, ένα κυρίως μεταφρασμένο μήνυμα από τον Πάπα Francis παρουσιάστηκε 
στην οποία Francis, δήλωσε: 

 
Ο Θεός εργάζεται σε όλο τον κόσμο ... Είμαστε χωρίζονται ... Εμείς όλοι το φταίξιμο ... Και ας 
προσευχηθούμε στον Κύριο ότι Αυτός ενώνει όλους μας ... Αφήστε το Θεό να ολοκληρώσει τη 
δουλειά που έχει κάνει ... Αυτός θα ολοκληρώσει αυτό το θαύμα της ενότητας. 

 
Συνειδητοποιήστε ότι η ακατάλληλη ενότητας με όσους δεν διδάσκουν το αληθινό ευαγγέλιο ΔΕΝ είναι 

το έργο του Θεού! Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, ενώ ο ποντίφικας θέλει ένα «θαύμα», τα 

«θαύματα» που συνδέεται με τον ερχομό οικουμενική ενότητα είναι προειδοποίησε ενάντια στη Βίβλο 
(2 Θεσσαλονικείς 2: 9-12? Αποκάλυψη 13: 11-18). 

 
Όσον αφορά φταίξιμο, ναι η Εκκλησία της Ρώμης και οι Προτεστάντες έχουν πολλές ευθύνες, αλλά το 
μεγαλύτερο φταίξιμο είναι ίσως η αποτυχία τους να παρερμηνεύουν τα εξής: 

 
3 ... υποστηρίζουν ένθερμα για την πίστη που κάποτε ήταν για όλους παραδοθεί στους αγίους 
(Ιούδα 3) 

 
Επειδή δεν καταλαβαίνουν πρωτότυπο και σε πραγματικό Χριστιανισμό, πολλοί λανθασμένα πιστεύουν 

ότι η Εκκλησία της Ρώμης είχε την αρχική πίστη πριν και ότι έχει τώρα. Αυτό είναι βιβλικά εξωφρενικό, 

αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτό που πολλοί πιστεύουν. 

 
Kenneth Copeland, που σχετίζονται με το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου, είπε τα εξής: 

 
Δόξα, τη δόξα, τη δόξα ... Ο πατέρας ... συμφωνούμε μαζί του στην προσπάθειά του ... για την 
ενότητα του σώματος της πίστης. 

 
Μετά από αυτό, έστειλε ένα μήνυμα πίσω στον Πάπα: 

 



Αγαπητέ κύριε μου ... Σας ευχαριστώ πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου ... Σας αγαπώ ... 
επιθυμία κύριε μας, είναι στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου των Εφεσίους ... ενότητας ... Σας 
ευχαριστώ κύριε, εμείς ευλογεί και να λάβουν την ευλογία σας ... ευχαριστώ τον Θεό για σας ... 

Αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, αμήν ... σας λέω. Σας λέω τώρα. Ουρανό είναι ενθουσιασμένος 

πάνω από αυτό. Ευχαριστώ Θεέ μου. 

 
Ωστόσο, "Heaven", που σημαίνει Θεός, δεν είναι ενθουσιασμένος από αυτό. 

 
Λίγο, στη συνέχεια αυτό το βίντεο παίχτηκε: 

 
Francis συναντήθηκε με το σχέδιο των σημαντικών «ευαγγελικούς ηγέτες» για τη συμμαχία 
μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Ευαγγελικής, ή μάλλον δημιουργήσει μια 

«ενότητα στην πολυμορφία». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Βατικανό 24 Ιούνη, 2014 

στο Μέγαρο της Σάντα Μάρτα. Εδώ είναι τα ονόματα εκείνων που συναντήθηκαν μαζί του: τον 

Ιωάννη και Carol Arnott (ιδρυτής της Catch The Fire), Kenneth Copeland (ιδρυτής της KCM 
Υπουργεία), James Robison (ιδρυτής της Ζωής Outreach Int), Geoff Τάνικλιφ (επικεφαλής της 
Παγκόσμια Ευαγγελική Συμμαχία ότι είναι η Παγκόσμια Ευαγγελική Συμμαχία). 

 
Ο Πάπας μίλησε επίσης στη Νότια Κορέα αργότερα εκείνο το καλοκαίρι και προσέλκυσε Προτεστάντες 
σε μια μαζική Mass. 

 

Πολλοί έχουν επικυρώσει το Οικουμενικό μηνύματος 

 
Πολλοί δεν συνειδητοποιούν ότι η περίφημη προτεσταντική ευαγγελιστής Billy Graham έκανε μια 

συμφωνία με την Εκκλησία της Ρώμης χρόνια πριν. Σύμφωνα με τον Ε Μπάινουμ, Billy Graham το 1948 

δίδαξε εναντίον του καθολικισμού, αλλά αργότερα άλλαξε το μυαλό του: 

 
Το 1948, Graham είπε, "Οι τρεις σοβαρότερες απειλές που αντιμετωπίζει η ορθόδοξος 

χριστιανισμός είναι ο κομμουνισμός, τον Ρωμαιοκαθολικισμό και τον 

Μωαμεθανισμό," τώρα,συνεχώς λέει ωραία πράγματα για τους Καθολικούς. Το 1963 ο Δρ 

Graham μίλησε στο Belmont Abbey College, ένα σχολείο στη Βόρεια Καρολίνα Καθολική. Στις 

21 Νοεμβρίου 1967, επέστρεψε στο Belmont Abbey να λάβετε ένα τιμητικό πτυχίο. Εκείνη την 

εποχή έκανε μια συγκλονιστική δήλωση. Είπε, πως «γνώριζε καμία μεγαλύτερη τιμή» από την 

παραλαβή αυτού του βαθμού. Στη συνέχεια, το σοκ έρχεται όταν είπε, «Το ευαγγέλιο που 

έφτιαξε αυτό το σχολείο και το ευαγγέλιο που με φέρνει εδώ απόψε είναι ακόμα ο τρόπος 
της σωτηρίας." 

 
Όλο και περισσότεροι Προτεστάντες υποστηρίζουν οικουμενική ατζέντα και το ευαγγέλιο του 
Βατικανού. 

 
Televangelist Τζόελ Όστιν συναντήθηκε με τον Πάπα Francis το 2014 (στην περίπτωσή του, 5 Ιουνίου) 

και εξέφρασε την ευχαρίστηση με οικουμενική ατζέντα του Πάπα. Τζόελ Όστιν κηρύττει κυρίως αυτο-



βελτίωση σε τηλεοπτική εκπομπή του. Αυτός είναι ένας από τους πιο σημαίνοντες προτεσταντική 

ηγέτες στις ΗΠΑ. 

 
Ίσως θα πρέπει να αναφέρω ότι η γυναίκα μου και εγώ επισκεφθήκαμε (TBN) Αγίους Τόπους 
Εμπειρία Τριάδος Δικτύου Broadcast στο Ορλάντο της Φλόριντα στα τέλη του 2014. Εκκλησία τουΌλων 

των Εθνών μοιάζει με το Κολοσσαίο στη Ρώμη. Υπάρχει επίσης μια επίδειξη της Crouch οικογενειακές 

αντίκες που περιλαμβάνονται μιας παρτίδας των Ρωμαιοκαθολικών στολίδια, όπως και πολλές 

αρτοφόρια. Μια αρτοφόριο είναι κάτι που χρησιμοποιείται για να προσκυνήσουν την ευχαριστιακή 

υποδοχής που Ρωμαιοκαθολικούς χρησιμοποιούν ως υποκατάστατο για τον τύπο του ψωμιού Ιησού 
που χρησιμοποιούνται για το Πάσχα. 

 
TBN ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Paul Crouch. Ο γιος του Ανδρέα Crouch είναι ένας από τους δύο 

συντάκτες για το καταχρηστικά ονομάζεται δημοσίευση, ο Χριστιανισμός Σήμερα η οποία έχει από 

καιρό εγκρίθηκε πτυχές της οικουμενικής κίνησης. Στις 25 Νοεμβρίου 2014 είχε ένα άρθρο με 

τίτλο Ποια ήταν η καλύτερη είδηση του 2014 Ανακοίνωση για το πρώτο στοιχείο?: 

 
"Δέσμευση μεταξύ ευαγγελιστές και Καθολικών έχει πάει σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Τον 

Ιούνιο, είχα μια τρίωρη συνάντηση για το έργο με τον Πάπα Φράνσις-χωρίς ατζέντα. Στη 

διάρκεια της θητείας μου, δεν έχω δει αυτό το είδος της διαφάνειας. Υπάρχει μια μετατόπιση 

λαμβάνει χώρα υπό Francis. Φαίνεται σαφώς προσανατολισμένη προς ευαγγελιστές. "~Geoff 

Τάνικλιφ, ο γενικός γραμματέας, Παγκόσμια Ευαγγελική Συμμαχία 

 
Κερδίζοντας την αποδοχή από την Pontifex Maximus της Ρώμης είναι σίγουρα δεν είναι η καλύτερη 
είδηση του 2014. Είναι ένα προοίμιο για την άνοδο της τελικής Βαβυλωνιακό σύστημα που καταδικάζει 

η Αγία Γραφή. Ωστόσο, πολλοί μέσα στο προτεσταντικό κόσμο διατηρούν θετική πτυχές της. 

 
Παρατηρήσετε κάποια νέα στοιχεία από το 2015: 

 
Όπως ο Πάπας Francis ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο μήνα την εβδομάδα 
για μια επίσκεψη διάρκειας έξι ημερών, megachurch ηγέτες Rick Warren, TD Jakes, Robert 
Jeffress και Τζόελ Όστιν εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την υποστήριξή τους για την παπική 

λαμπρότητα και περίσταση. Πάστορας Robert Jeffress της First Baptist Church στο Ντάλας είπε, 

"Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Πάπα Francis. He'sa ταπεινός Χριστός οπαδός. Μπορούμε όλοι 

να μάθουν από αυτόν." Jeffress πήγε για να πει, «έχω πολύ περισσότερα κοινά με τους 

καθολικούς μου φίλους από ό, τι κάνω, ακόμη και με φιλελεύθερη Βαπτιστές, επειδή 

αγωνιζόμαστε μαζί ενάντια στον κοινό εχθρό, το βασίλειο του σκότους." (Gendron Mike. 

Ευαγγελικοί Applaud Πάπα Επίσκεψη. PTG Ενημερωτικό Δελτίο, Νοέμβριος 2015) 
 
Περισσότερο από το ήμισυ των ευαγγελιστών ποιμένες λένε Πάπας Φραγκίσκος είναι ο 

αδελφός τους στον Χριστό. Περισσότεροι από το ένα τρίτο λένε ότι εκτιμούν την άποψη του 

Πάπα στη θεολογία, και 3 στους 10 λένε ότι έχει βελτιωθεί άποψή τους για την Καθολική 

Εκκλησία. Αυτά είναι μεταξύ των ευρημάτων μιας νέας μελέτης του 1000 Προτεσταντική 

ανώτερος ποιμένες, που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα από το Νάσβιλ με βάση LifeWay 

Έρευνας. Συνολικά, η έρευνα διαπίστωσε ότι πολλές προτεσταντικές ποιμένες έχουν μια 



προτίμηση στον Πάπα Francis. Σχεδόν 4 στους 10 λένε ο Πάπας, που είναι γνωστή για την 

ταπείνωση και την ανησυχία του για τους φτωχούς, είχε θετικό αντίκτυπο στις απόψεις τους 

για την Καθολική Εκκλησία. Σχεδόν τα δύο τρίτα δείτε Πάπας Φραγκίσκος ως γνήσιος 

Χριστιανός και (Πράσινο LC Από Αντίχριστος στον αδελφό εν Χριστώ.: Πώς προτεσταντική 
Ποιμένες Δείτε τον Πάπα Χριστιανισμός Σήμερα, Σεπτέμβριος 24, 2015) "Ο αδελφός εν 
Χριστώ». 

 
Η οικουμενική κίνηση έχει αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά φαίνεται να επιταχύνεται και να παίρνει 

πολλές μορφές. Όλο και περισσότερες Προτεσταντικές ηγέτες πτώση για αυτό. 
 

Το 2016, η προ-Βατικανού πρακτορείο ειδήσεων Zenit ζήτησε βρετανική Methodist υπουργός Tim 

Macquiban Πώς Πάπας Φραγκίσκος προώθηση οικουμενικών σχέσεων Εδώ είναι η απάντησή του;: 
 
Όλα αυτά που λέει ο πάπας Φραγκίσκος και κάνει, ιδιαίτερα τώρα σε αυτό το Έτος του Ελέους, 
ανοίγει τις πόρτες μία φορά κλείσει και ο άνεμος της αλλαγής φυσά μέσα. ζεστασιά του για 
εκείνους που είναι άλλα, είτε χριστιανική είτε όχι, είναι απόδειξη της αγάπης του Θεού αφού 
απευθύνεται σε όλους. 

 
Αλλά η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός, όχι ένας άνθρωπος, ανοίγει και κλείνει τις πόρτες: 

 
7 "Και προς τον άγγελο της εκκλησίας στη Φιλαδέλφεια γράφουν,« Ταύτα λέγει ο άγιος, ο 
αληθινός, "Αυτός που έχει το κλειδί του Δαβίδ, αυτός που ανοίγει και κανείς δεν κλείνει, και 

κλείνει και κανείς δεν ανοίγει ": 8" ξέρω τα έργα σου. Δείτε, έχω θέσει μπροστά σου μια 

ανοιχτή πόρτα, και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει? για έχετε μια μικρή δύναμη, έχουν 

κράτησε τον λόγο μου, και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. (Αποκάλυψη 3: 7-8) 
 
Ενώ είναι φιλικό είναι εντάξει, αυτό που ανοίγει σήμερα από τον Πάπα Francis δεν είναι του Θεού. 
 

; Το 2016, ο Αρχιεπίσκοπος του Canterbury Εκπρόσωπος στο Βατικανό, Αρχιεπίσκοπος David Moxon, 

ζητήθηκε από την Ζενίτ, πώς είναι ο Πάπας Francis προώθηση οικουμενικών σχέσεωνΕκείνος 

απάντησε με: 
 

Με κάθε τρόπο. Ο ίδιος αρχίζει να προωθήσει πολλές από τις ελπίδες και τις ιδέες του 

οικουμενικού παπική εγκύκλιο Ίνα πάντες εν ώσιν. Επίσης, από τη δική φυσικό εξωστρέφεια 

του και γνήσια αγάπη για τις άλλες εκκλησίες και εκκλησιαστική κοινότητες που κάνει 
«οικουμενική» ευπαρουσίαστο και ελκυστική. 

 
Πάπας Φραγκίσκος δεν το κάνει αυτό με κάθε τρόπο (που είναι πάνω από πολλές γραφές), αλλά το 

θέλει άσχημα. Στις 6 Μαΐου, το 2016, ο ίδιος είπε ακόμη εκκλησία του θα εργαστεί για την εν λόγω 
ενότητα και ότι ο ίδιος ονειρευόταν μια ανθρώπινη Ευρωπαϊκής ουτοπία να επιτευχθεί μέσα από την 
ανθρώπινη προσπάθεια. 

 

Από Αντίχριστος να Αδελφοί εν Χριστώ; 

 



Ο πρώην Ρωμαιοκαθολική Mike Gendron δημοσιεύονται τα ακόλουθα στο ενημερωτικό δελτίο του της 
1ης Φεβρουαρίου 2016: 

 
Στο πρώτο βίντεο του δηλώνοντας του "προθέσεις προσευχή,« Πάπας Φραγκίσκος κάλεσε για 
διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ αυτών των διαφόρων θρησκειών που ισχυρίζεται ότι είναι 
απλά "αναζητούν ή συναντώντας τον Θεό με διαφορετικούς τρόπους." Francis υποστηρίζει ότι 
όλες οι θρησκείες του κόσμο απλά αντιπροσωπεύουν την πολυμορφία της ανθρωπότητας στην 

αναζήτηση του Θεού. Λέει ότι παρά τις διαφορετικές πεποιθήσεις, ο καθένας είναι ένα παιδί 

του ίδιου Θεού. Ο Πάπας είπε, «Πολλοί σκέφτονται διαφορετικά, αισθάνονται διαφορετικά, 

αναζητώντας το Θεό ή συνάντηση Θεό με διαφορετικούς τρόπους, αλλά υπάρχει μόνο μία 
βεβαιότητα που έχουμε για όλους:. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού" 

 
Ακόλουθα σχόλια του Mike είναι από συνέντευξή του στο CNN: Τραγικά, εκείνοι που δεν 
γνωρίζουν την Αγία Γραφή ή που αρνούνται να του υποβάλει ως ανώτατη αρχή για την αλήθεια, 

θα πρέπει να εξαπατηθεί από την τελευταία δήλωση του Πάπα. Ισχυρισμός του πάπα που όλη 

η ανθρωπότητα αναζητά μετά τον ίδιο τον Θεό, απλά με διαφορετικούς τρόπους, είναι 

λανθασμένη, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Κανείς δεν αναζητά (η αλήθεια) Θεού (Ρωμ. 3:11), 

αλλά υπάρχουν πολλοί που αναζητούν μετά από ψεύτικους θεούς της δικής τους φαντασίας ή 

ψεύτικους θεούς των θρησκευτικών παραδόσεων τους. Ο μόνος τρόπος για να συναντηθεί με 

τον αληθινό Θεό είναι ο τρόπος Του, μέσω του ένας μεσολαβητής μεταξύ του Θεού και του 
ανθρώπου, του ανθρώπου Ιησού Χριστού (1 Τιμ. 2: 5) ... Μόνο εκείνοι που λαμβάνουν Ιησού με 
πίστη στο όνομά Του γίνουν παιδιά του Ο Θεός (Ιωάννης 1: 12-13). 

 
Στην πραγματικότητα, είναι μόνο εκείνοι που έχουν αποδεχθεί τον Ιησού και έλαβαν το Πνεύμα του 

Θεού είναι πραγματικά Χριστιανοί αδελφοί (Ρωμαίους 8: 9). Ο Απόστολος Πέτρος δίδαξε: 
 
10 ... το όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίο θα σταυρωθεί, τον οποίον ο Θεός 
ανέστησε από τους νεκρούς, από Αυτόν αυτός ο άνθρωπος στέκεται εδώ μπροστά σας 

σύνολο. 11 Αυτή είναι η «πέτρα η οποία απορρίφθηκε από εσάς τους κατασκευαστές, η οποία 

έχει γίνει η ακρογωνιαία». 12 Ούτε υπάρχει σωτηρία σε κάθε άλλη, γιατί δεν υπάρχει άλλο 

όνομα υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων με τους οποίους μπορούμε να 

σωθούμε. (Πράξεις 4: 10-12) 

 
Ωστόσο, ο Πάπας Francis έχει τον διαθρησκειακό ατζέντα που δεν διδάσκει ότι πρέπει κανείς να δεχτεί 

τον Ιησού για να σωθεί. Αυτό είναι s ψεύτικο ευαγγέλιο! Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που λαμβάνονται 

δι 'αυτής. 

 
Σε ένα κύριο άρθρο για τον Χριστιανισμό Σήμερα στα τέλη του 2015, ευαγγελικός πάστορας Chris 
Castaldo υποστήριξε ότι μεταξύ καθολικών και προτεσταντών, διαφωνία για θρησκευτική αρχή και η 
σωτηρία εξασθενίζει ως ευσέβεια ατού δόγμα. 

 
Ευσέβεια ατού δόγμα; 

 



Δυστυχώς πολλοί πιστεύουν ότι η εξωτερική αξιώσεις της ευσέβειας ατού αλήθειας. Εκείνοι που 

πιστεύουν ότι δεν λάβουν σοβαρά υπόψη τις οδηγίες του Ιούδα να υποστηρίζουν με ζήλο για την 

αληθινή πίστη (Ιούδα 3). Ούτε τα ακόλουθα από τον Ιησού: 

 
17 αγιάζων αυτούς από την αλήθεια σας. Λέξη σας είναι αλήθεια. 18 Όπως Στείλατε μου στον 

κόσμο, θα ήθελα επίσης να τους έστειλε στον κόσμο. 19 Και για χάρη τους εγώ τον εαυτό μου 

αγιάσει, ότι μπορεί επίσης να αγιάζεται από την αλήθεια. (Ιωάννης 17: 17-19) 

 
Οι Χριστιανοί πρέπει να αγιάζεται, που σημαίνει να θέσει εκτός για θρησκευτικούς σκοπούς, από την 

αλήθεια στο λόγο του Θεού. Εκείνοι που θέτουν σε κίνδυνο το λόγο του Θεού, δεν είναι αλήθεια 

οπαδοί του Ιησού. Οι Φαρισαίοι της παλιάς είχε μια εξωτερική εμφάνιση της ευσέβειας, και αντί να 

θέλουν ενότητα με αυτούς, ο Ιησούς τους καταδίκασε για αυτό (Κατά Ματθαίον 23: 25-28). 

 

Αντβεντιστές Μαλακτικό ένα  

 
Όσον αφορά Sabbath-φύλακες πάει, η Αντβεντιστές υποστηρίζουν μερικοί από τους στόχους της 
οικουμενικής κίνησης, αλλά επίσης να δείτε ότι έχει κινδύνους: 

Οικουμενική Κίνηση 

 
Η Γενική Διάσκεψη Εκτελεστική Επιτροπή ποτέ δεν ψήφισε μια επίσημη δήλωση αναφορικά με 

τη σχέση των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας για την οικουμενική κίνηση ως τέτοια. .. Σε 

γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι, ενώ η Εκκλησία Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας 
δεν καταδικάζει πλήρως την οικουμενική κίνηση και κύρια οργανωτικά εκδήλωση του, το 
Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, έχει επικρίνει διάφορες πτυχές και 

δραστηριότητες. Λίγοι θα επιθυμούσε να αρνηθεί ότι οικουμενισμός έχει αξιέπαινους σκοπούς 

και κάποιες θετικές επιρροές. Μεγάλος στόχος του είναι ορατή ενότητα των Χριστιανών. Δεν 

Αντβεντιστών μπορεί να σε αντίθεση με την ενότητα ο ίδιος ο Χριστός προσευχήθηκε για. Η 

οικουμενική κίνηση έχει προωθήσει φιλικές διεκκλησιαστικούς σχέσεις με περισσότερο 

διάλογο και λιγότερη διατριβή και βοήθησε την απομάκρυνση αβάσιμες προκαταλήψεις. Μέσα 

από διάφορες οργανώσεις και τις δραστηριότητές της, η οικουμενική κίνηση έχει δώσει πιο 
ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις εκκλησίες, μίλησε για τη θρησκευτική 
ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καταπολέμηση κατά των δεινών του ρατσισμού, και 
επέστησε την προσοχή στις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες του ευαγγελίου.Σε όλα αυτά οι 

προθέσεις ήταν καλές και μερικά από τα φρούτα εύγευστο. (Επίσημη Δήλωση έγγραφα. 

Εκκλησία Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας) 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το είδος της ενότητας που ο Ιησούς προσευχήθηκε για, δεν θα συμβεί 
παρά μόνο μετά τη Βαβυλώνα πέφτει (Ζαχαρίας 2: 6-7) και ο Ιησούς επιστρέφει (πρβλ Ζαχαρίας 2: 10-

11) - και αυτό είναι κάτι που το Αντβεντιστές πρέπει να διδάξουν. Ιστορικά, η Αντβεντιστών της 

Εβδόμης Ημέρας ήταν λίγο πιο ισχυρή στην αντίστασή τους στην οικουμενική κίνηση από ό, τι φαίνεται 
σήμερα να. 



 

Ο Πάπας ελπίζει 2017 Μεταρρύθμισης επετείου θα ενθαρρύνει την ενότητα των Χριστιανών 
 

Ο Πάπας Francis σχεδιάζει για τη μετάβαση σε μια γιορτή της διαίρεσης από την εκκλησία του με τον 

Martin Luther και τι έγιναν οι Προτεστάντες, στις 31 Οκτωβρίου 2017. 

 
Το 2016, Zenit ανέφερε: 

 
Πάπας Φραγκίσκος θα μεταβεί στη Σουηδία για μια κοινή οικουμενικό εορτασμό της έναρξης 
της Μεταρρύθμισης. 

 

Η είδηση ήρθε σήμερα το πρωί, όπως η Αγία Έδρα Γραφείο Τύπου εξέδωσε δήλωση σχετικά με 
την 31η Οκτωβρίου επίσκεψη στο νότιο σουηδική πόλη του Lund, το οποίο θα φέρει σε επαφή 
τους ηγέτες της Παγκόσμιας Λουθηρανικής Ομοσπονδίας και τους εκπροσώπους των άλλων 
Χριστιανικών Εκκλησιών. ... 

 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μίας ημέρας, θα υπάρξει μια κοινή υπηρεσία λατρείας στο 
Lund καθεδρικό ναό, το οποίο θα βασίζεται σε μια Καθολική-Λουθηρανική "κοινής προσευχής" 
λειτουργική οδηγός, που εκδόθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα από το Ποντιφικού Συμβουλίου για 
την Προώθηση της Χριστιανικής Ενότητας και τη Λουθηρανική Παγκόσμια Ομοσπονδία. 

 

Με την εμφάνιση για τον εορτασμό της Μεταρρύθμισης, ο Πάπας Francis στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα 
ότι οι Καθολικοί και Προτεστάντες δεν είναι πλέον εχθρούς. 

 
Αυτό είναι έξυπνο από μια κοσμική προοπτική, αλλά όχι μια βιβλική ένα. Τον Μάιο του 2015, ο Πάπας 

Francis είπε Εκκλησία της Σουηδίας Αρχιεπίσκοπος Antje Jackelen ότι το Βατικανό θέλει περαιτέρω 
ενότητας. 

 
Σκεφτείτε ότι Antje Jackelén είναι θηλυκό και ο Επίσκοπος της Εκκλησίας της Σουηδίας. Αν αυτό δεν 
ακούγεται καλά συναγερμούς, θεωρούν ότι δεν ακόμη και πιστεύουν στην παρθενική γέννηση του 

Ιησού. Έχει ειπωθεί ότι η παρθενογένεση είναι ένα μυθολογικό όρος ή μια αλληγορία και όχι ένα 

πραγματικό γεγονός. Εκείνη συμφωνεί με τη θεωρία της εξέλιξης και υποστηρίζει τον γάμο ομοφύλων 

στην εκκλησία. Δεν υπάρχει πραγματική βιβλική εκκλησία θα θέλουν την ενότητα με τις απόψεις της 

σχετικά με αυτά τα θέματα. 

 
Φυσικά, η Αγία Γραφή είναι σαφές ότι ο Ιησούς γεννήθηκε από μια παρθένο (π.χ. Ματθαίος 1: 18-25), 
ότι ο Θεός δημιούργησε όλη τη ζωή (βλέπε Γένεση 1? Έξοδος 20:11), και ότι οι σχέσεις των 
ομοφυλόφιλων είναι βδέλυγμα (Λευιτικό 18 : 22? 20:13). 



 
Antje Jackelén, τον εαυτό της, είναι παντρεμένη με έναν άνδρα. Και ενώ η Αγία Γραφή δεν υποστηρίζει 

ότι οι επίσκοποι να παντρευτούν, η Εκκλησία της Ρώμης δεν υποστηρίζει αυτό. Επιπλέον, η Αγία Γραφή 
διευκρινίζει ότι οι επίσκοποι πρέπει να είναι άνδρες (Τίτο 1: 5-7). 

 
Η Αγία Γραφή δεν υποστηρίζει τη χειροτονία των γυναικών, αλλά οι άνδρες. Για να αποδεχτείτε τα 

θηλυκά ως επίσκοποι είναι σαφώς σε αντίθεση με ό, τι διδάσκει η Αγία Γραφή. 

 
  
Συμβιβασμός δεν είναι αυτό που ο Ιησούς δίδαξε την Εκκλησία Του να κάνει. 

 
Τώρα οι Λουθηρανοί, που παίρνουν το όνομά τους από τον Μάρτιν Λούθερ, έχουν επανειλημμένα 
παραβιαστεί σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των συναφών με την πολιτική τους 
αναζήτηση για οικουμενική ενότητα. 

 
Ο Μαρτίνος Λούθηρος, ο ίδιος, που διδάσκονται κατά την έννοια ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ήταν 

η μία αληθινή εκκλησία. Και ενώ οι πιο σύγχρονες προτεσταντικές ηγέτες θα συμφωνήσουν σε αυτό το 

σημείο, ο Μάρτιν Λούθερ πήρε αυτό το πολύ περισσότερο. 

 
Συγκεκριμένα, ο Μάρτιν Λούθερ δίδαξε ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ήταν η "μεγάλη πόρνη της 
Αποκάλυψης» και ότι ο Πάπας ήταν ο «Αντίχριστος». 

 
Ομοίως, Προτεσταντική μεταρρυθμιστής Ιωάννης Καλβίνος είπε αυτό για τον Πάπα της Ρώμης, που τον 

αρνούνται να είναι ο εφημέριος του Χριστού. ... Αυτός είναι ο αντίχριστος - Τον αρνηθεί να είναι η 

κεφαλή της Εκκλησίας »(Ιωάννης Καλβίνος Tracts, τόμος 1, σελίδες 219, 220). 

 
Με όλες τις οικουμενικές συζητήσεις συμβαίνει αυτές τις μέρες, πολλές προτεσταντικές ηγέτες 
φαίνεται πλέον να πιστεύουν στην παπική-αντίχριστος θέση πολλών από νωρίς τους ηγέτες τους. 
Για την ιστορία, θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ με ορισμένους καθολικούς ηγέτες οι οποίοι 

ισχυρίστηκαν ότι ο τελικός Αντίχριστος θα είναι κάποιο είδος αντίπαπα. Αλλά λιγότερο προτεσταντική 
ηγέτες φαίνεται να φοβούνται τον παπισμό. 

 

Ο Ιησούς και ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε κατά της ανάρμοστης Ενότητας 

 
Σε αντίθεση με τις απόψεις του Πάπα Φραγκίσκου και πολλοί στην οικουμενική κίνηση, ο Ιησούς δεν 

ήρθε, έτσι ώστε ο κόσμος θα πρέπει να ενωθεί σε αυτήν την ηλικία. Παρατηρήστε τι είπε: 

 
34 "Μην νομίζετε ότι ήρθα για να φέρει την ειρήνη στη γη. Δεν ήρθα για να φέρει την ειρήνη, 
αλλά ένα σπαθί. 35 Για Έχω έρθει για να« ρυθμίσετε έναν άνθρωπο ενάντια στον πατέρα του, 
μια κόρη ενάντια στη μητέρα της, και μια κόρη-in -law εναντίον της μητέρα-σε-δικαίου »? 36 

και« εχθροί του ανθρώπου θα είναι αυτές της δικής νοικοκυριό του ». 37 Αυτός που αγαπά τον 

πατέρα ή τη μητέρα περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος για μένα. Και αυτός που αγαπά το 
γιο ή την κόρη περισσότερο από εμένα δεν είναι άξιος για μένα. 38 Και όποιος δεν παίρνει τον 



σταυρό του και να ακολουθήσει μετά από μένα, δεν είναι άξιος Me . 39 αυτός που βρίσκει τη 
ζωή του θα τη χάσει, και αυτός που χάνει τη ζωή του για χάρη μου θα τη βρει (Κατά Ματθαίον 
10: 34-39). 

 
Θρησκευτικούς ηγέτες που πρεσβεύουν τον Χριστό και τις διαθρησκευτικές και οικουμενική ατζέντες 

σαφώς έχουν θέα ό, τι δίδαξε ο Ιησούς. Δίδαξε ότι οι άνθρωποι του θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να 

σταθεί μόνη της, ακόμη και μεταξύ των μελών της οικογένειας. 
Ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε τους πιστούς μια περίοδο που προσδεμένη με τους απίστους, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδωλολατρών: 

14 Μην άνισα προσδεμένη μαζί με τους απίστους. Για ποιο υποτροφία έχει η δικαιοσύνη με 

την ανομία; Και ποια κοινωνία έχει το φως με το σκοτάδι; 15 Και ποια συμφωνία έχει ο Χριστός 

με Belial; Ή τι μέρος έχει ο πιστός με τον άπιστο; 16 Και ποια συμφωνία έχει ο ναός του Θεού 

με τα είδωλα; Για σας είναι ο ναός του ζωντανού Θεού. Όπως ο Θεός είπε: 
«Εγώ θα σταθώ σε αυτά και σε απόσταση μεταξύ τους. Θα είμαι Θεός τους, κι αυτοί θα 
είναι λαός μου." 

17 Ως εκ τούτου, 
«Βγείτε από ανάμεσά τους και να είναι ξεχωριστή, λέει ο Κύριος. Μην αγγίζετε αυτό 
που είναι ακάθαρτο, και θα λάβετε." 

. 18 'θα είμαι Πατέρας σας, και εσείς θα είστε γιοι και κόρες μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων 
»(2 Κορινθίους 6: 14-18) 

Έχοντας τεθεί Ρωμαιοκαθολική, καθώς επίσης και έχοντας επισκεφθεί πολλές χώρες της Ανατολικής 
Ορθόδοξης (Καθολική) εκκλησίες, μπορώ να βεβαιώσω ότι οι θέσεις λατρείας τους γεμίζουν με τα 
είδωλα. 
Οι Χριστιανοί πρέπει να είναι χωριστοί από τα είδωλα. Εκείνοι που δέχονται τον αληθινό Θεό ως 

Πατέρα τους, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι. Ησαΐας έγραψε: 
11 Αναχώρηση! Αναχώρηση! Βγες έξω από εκεί,  
Αγγίξτε κανένα ακάθαρτο πράγμα?  
Βγες έξω από τη μέση της,  
Να είναι καθαρό,  
Εσύ που φέρουν τα πλοία του Κυρίου. (Ησαΐας 52:11) 

Να απομακρυνθεί μέσα να διαχωριστούν. Συναισθήματα του Ησαΐα εδώ επίσης δεν σταματούν σε 

Καινή Διαθήκη εγγράφως Παύλου (2 Κορινθίους 6:17) και το Βιβλίο της Αποκάλυψης (18: 2-4). 
Γραφή δεν υποστηρίζει τον τύπο του ερχομού οικουμενικής ενότητας που ο Πάπας Francis και 
διάφορες προτεσταντικές ηγέτες εγκρίνουν. 

Τι Καθολικοί Διδάξτε θα συμβεί με Προτεστάντες; 
Πολλοί Προτεστάντες δεν συνειδητοποιούν τι πιστεύουν οι καθολικοί και να διδάξουν θα συμβεί με 

τους προτεστάντες. Διδάσκουν ότι οι Προτεστάντες είναι κακό, και η Προτεσταντισμός τελικά θα 

εξαλειφθούν. 
Αυτό συνάδει επίσης με κάποιες παλαιότερες Καθολική συγγράμματα: 

Ο πατέρας Laurence Ricci, SJ (πέθανε το 1775): ... μια γενναία δούκας θα προκύψουν από την 

αρχαία γερμανική σπίτι που ταπεινώθηκε από τη γαλλική μονάρχη. Αυτό το μεγάλο ηγεμόνα 

θα αποκαταστήσει κλοπιμαία Εκκλησία. Προτεσταντισμού θα σταματήσει ... Αυτό Δούκας θα 

είναι ο πιο ισχυρός μονάρχης στη γη. Σε μια συγκέντρωση των ανδρών σημείωσε για την 

ευσέβεια και τη σοφία που θα, με τη βοήθεια του Πάπα, να εισαγάγει νέους κανόνες, και να 



απαγορεύσει το πνεύμα της σύγχυσης. Παντού θα υπάρχει ένα ποίμνιο και ένας βοσκός. 

»(Connor, Edward. Προφητεία για σήμερα. 1984, σ.37) 
Frederick William Faber (πέθανε το 1863): Προτεσταντισμός {είναι} μια αναμονή του 

Αντίχριστου ... Όλα αιρέσεις της ενωθούν εναντίον της Εκκλησίας. (Connor, σ. 88) 
Werdin d 'Οτράντο (13ος αιώνας):. "Ο μεγάλος μονάρχης και ο Μέγας Πάπας θα προηγηθεί 

Αντίχριστος ... Όλες οι αιρέσεις θα εξαφανιστούν Η πρωτεύουσα του κόσμου θα πέσει ... Ο 

μεγάλος μονάρχης θα έρθει και να αποκαταστήσει την ειρήνη και τον Πάπα θα μοιραστεί στη 

νίκη. " (Connor, σ. 33). 
Ιερέας Π Kramer (21ου αιώνα): Ο Πάπας Πίος Αγίου V διδάσκει στην Κατήχηση του, τη Ρωμαϊκή 

Κατήχηση - επίσης γνωστή ως η Κατήχηση του Συμβουλίου της Trent - ότι όλες οι θρησκείες 

προτεσταντική είναι ψευδείς θρησκείες, από όπου και αν εμπνευσμένο από το διάβολος; και 

ως εκ τούτου οι καρποί τους είναι κακό ... Οι θρησκείες προτεσταντική, ως εκ τούτου, είναι 

εμπνευσμένη από το διάβολο, όπως ο Πάπας Πίος Αγίου V διδάσκει στην 

κατήχηση του. (Kramer Ρ Η επικείμενη τιμωρία που για τη μη εκπλήρωση αίτημά μας Λέιντις. Η 

FATIMA CRUSADER Τεύχος 80, Καλοκαίρι 2005, σελ. 32-45) 

Έτσι, η εξάλειψη του Προτεσταντισμού είναι ένας στόχος. Και θα ήθελα, ότι κάποια στιγμή στο μέλλον 

που θα συμβεί. 
Μήπως η Αγία Γραφή Προειδοποίηση ενάντια σε αυτό; 
Μήπως η Αγία Γραφή προειδοποιεί για το είδος των Βαβυλωνίων οικουμενικής ενότητας ότι πολλοί 
Προτεστάντες πέφτουν για; 
Ναί. 
Η Αγία Γραφή προειδοποιεί για μια στιγμή, όταν ένας ηγέτης που θα έχει σε όλο τον κόσμο 

θρησκευτικά υποστήριξη. Εδώ είναι κάτι από την Καινή Διαθήκη: 
4 Έτσι, προσκύνησαν τον δράκοντα, που έδωσε εξουσία στο θηρίο? και προσκύνησαν το θηρίο, 

λέγοντας: "Ποιος είναι όμοιος με το θηρίο; Ποιος είναι σε θέση να κάνει πόλεμο με αυτόν; " 
5 Και του δόθηκε στόμα που μιλούσε μεγάλα πράγματα και βλασφημίες, και του δόθηκε 

εξουσία να κάνει πόλεμο για σαράντα δύο μήνες. 6 Τότε άνοιξε το στόμα του σε βλασφημία 

ενάντια στον Θεό, να βλασφημήσει το όνομά του, σκηνή του, και αυτούς που κατοικούν στον 

ουρανό. 7 Και εδόθη εις αυτόν να κάνει πόλεμο με τους αγίους και να τους νικήσει. Και του 

δόθηκε εξουσία πάνω σε κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος. 8 όλοι αυτοί που κατοικούν επάνω 
στη γη θα τον προσκυνήσουν, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής 
του Αρνίου σκοτώθηκε από την ίδρυση του κόσμου ... 
11 Και είδα ένα άλλο θηρίο να ανεβαίνει από τη γη, και είχε δύο κέρατα σαν αρνί και μίλησε 

σαν δράκος. 12 Και ενεργούσε ολόκληρη την εξουσία του πρώτου θηρίου μπροστά του, και 

προκαλεί τη γη κι εκείνους που κατοικούν σ 'αυτή να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, του 

οποίου η θανατηφόρα πληγή θεραπεύθηκε. 13 Και έκανε μεγάλα σημεία, ώστε έκανε να 

κατεβαίνει και φωτιά από τον ουρανό στη γη στα μάτια των ανδρών. 14 Και εξαπατά εκείνων 

που κατοικούν στη γη, εξαιτίας των σημείων που του δόθηκαν να κάνει μπροστά του θηρίου, 
λέγοντας εκείνους που κατοικούν επάνω στη γη να κάνουν μια εικόνα στο θηρίο, που έχει την 

πληγή της μάχαιρας, και έζησε. 15 του δόθηκε η ικανότητα να δώσει πνεύμα στην εικόνα του 
θηρίου, ώστε η εικόνα του θηρίου να μιλήσει, και να κάνει, όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα 

του θηρίου, να θανατωθούν. 16 Και έκανε όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, πλούσιους 



και φτωχούς, δωρεάν και σκλάβος, για να λάβουν ένα σημάδι στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό 
τους, 17 και ότι κανείς δεν μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει, εκτός από αυτός που έχει το 
χάραγμα ή το όνομα του το θηρίο, ή τον αριθμό του ονόματός του. 
18 Εδώ είναι η σοφία. Αφήστε αυτόν που έχει κατανόηση υπολογίσει τον αριθμό του θηρίου, 

διότι είναι ο αριθμός του ανθρώπου: ο αριθμός του είναι 666. (Αποκάλυψη 13: 4-8, 11-18) 
Εδώ είναι κάτι από την Παλαιά Διαθήκη: 

36 "Τότε ο βασιλιάς θα κάνει σύμφωνα με τη θέλησή του: θα εξυψώσει και μεγεθύνει τον 
εαυτό του πάνω από κάθε θεό, θα μιλήσει βλασφημίες κατά του Θεού των θεών, και θα 

ευημερεί μέχρι η οργή έχει επιτευχθεί? για ό, τι έχει καθοριστεί θα πρέπει να γίνει. 37 Ο 

θεωρούν ούτε ο Θεός των πατέρων του ούτε την επιθυμία των γυναικών, ούτε αφορά 

οποιαδήποτε θεός? γιατί θα πρέπει ο ίδιος εξυψώσει πάνω απ 'όλα αυτά. 38 Όμως, στη θέση 

τους ότι θα τιμήσει έναν θεό των φρουρίων? και ένας θεός που οι πατέρες του δεν ήξερε ότι 

θα τιμήσει με το χρυσό και το ασήμι, με πολύτιμους λίθους και ευχάριστα πράγματα. 39 Έτσι, ο 

ίδιος αποφασίζει κατά τα ισχυρότερα φρούρια με έναν ξένο θεό, την οποία θα αναγνωρίζουν, 

και να προωθήσει τη δόξα του? και θέλει να τους αναγκάσει να αποφανθεί κατά τη διάρκεια 

πολλών, και να μοιραστούν τη γη για το κέρδος. (Δανιήλ 11: 36-39) 
Οι θεμελιώδεις βήματα για το σκοπό αυτό λαμβάνει χώρα τώρα. Εκτός από τα διάφορα Προτεστάντες, 

και τι κάνει η Ανατολική Ορθόδοξος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος, αυτό αντίχριστος 
κίνησης κινείται προς τα εμπρός. 
Τώρα η Αγία Γραφή προειδοποιεί σαφώς εναντίον της Βαβυλώνας σύστημα: 

2 Και έκραξε με δυνατή φωνή, λέγοντας, «Βαβυλώνα η μεγάλη έπεσε, έπεσε, και έχει γίνει 
κατοικητήριο δαιμόνων, και φυλακή για κάθε ακάθαρτο πνεύμα, και φυλακή για κάθε 
ακάθαρτο και μισητό πουλί! 3 Για όλα τα έθνη έχουν πιει από το κρασί του θυμού της πορνείας 
της, οι βασιλιάδες της γης έχουν διαπράξει πορνεία μαζί της, και οι έμποροι της γης έχουν γίνει 
πλούσιοι μέσω της αφθονίας της πολυτέλειας της. " 
4 Και άκουσα μια άλλη φωνή από τον ουρανό λέγοντας, «Έλα έξω απ 'αυτή, ο λαός μου, για να 
μην μοιράζεστε στις αμαρτίες της, και μην λάβετε τις πληγές της. 5 Για αμαρτίες της έχουν 
φθάσει στον ουρανό, και ο Θεός θυμήθηκε τα αδικήματά της. (Αποκάλυψη 18: 2-5) 

Αυτό είναι το σύστημα που το οικουμενικό κίνημα προσπαθεί να στηρίξουν. 

Ρώμη θεωρεί τον εαυτό της ότι είναι η Μητέρα Εκκλησία 
Σχεδόν όλοι εξοικειωμένοι με το Βιβλίο της Αποκάλυψης συνειδητοποιήσει ότι περιέχει τις ακόλουθες 
δηλώσεις: 

3 Και είδα μια γυναίκα να κάθεται επάνω σε ένα κόκκινο θηρίο, που ήταν γεμάτο από ονόματα 

βλασφημίας, είχε επτά κεφάλια και δέκα κέρατα. 4 Η γυναίκα ήταν ντυμένη με πορφύρα και 

κόκκινο, και στολισμένη με χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες και μαργαριτάρια, έχοντας στο χέρι 

της ένα χρυσό ποτήρι γεμάτο από βδελύγματα και ακαθαρσίες της πορνείας της. 5 Και στο 

μέτωπό της ένα όνομα γράφτηκε: Μυστήριο, η Μεγάλη Βαβυλώνα, η μητέρα του πόρνες ΚΑΙ 

ΤΩΝ βδελυγμάτων της γης. 6 Είδα τη γυναίκα, μεθυσμένη με το αίμα των αγίων, και από το 

αίμα των μαρτύρων του Ιησού. Και όταν την είδα, θαύμασα με μεγάλο θαυμασμό. 
9 Εδώ είναι ο νους που έχει σοφία: Οι επτά κεφάλια είναι επτά βουνά στα οποία κάθεται η 
γυναίκα. 
. 18 Και η γυναίκα που είδες, είναι η μεγάλη πόλη που βασιλεύει πάνω στους βασιλιάδες της 
γης "(Αποκάλυψη 17: 3-6, 9, 18). 



Ακόμα Καθολική μελετητές παραδέχονται ότι η Ρώμη έχει επτά βουνά / λόφους, έτσι ώστε να φαίνεται 
να συμβαδίζει με την περιγραφή στο βιβλίο της Αποκάλυψης (που συνήθως αποκαλούμε η 
Αποκάλυψη): 

... Η Αποκάλυψη ήταν μια ανεξάντλητη λατομείο πού να σκάψει για invectives ότι μπορεί να 

ρίξει στη συνέχεια, κατά τη ρωμαϊκή ιεραρχία. Οι επτά λόφους της Ρώμης, οι κατακόκκινη 

στολή των καρδιναλίων, και οι ατυχείς καταχρήσεις της παπικής δικαστήριο έκανε την 
εφαρμογή εύκολη και δελεαστικό (Van den Biesen, Χριστιανός. "Αποκάλυψη". Η Καθολική 
Εγκυκλοπαίδεια. Vol. 1. 1907). 

(Σημείωση: αν και ορισμένοι μελετητές προτεσταντική ψευδώς διδάσκει ότι αυτό αναφέρεται στη 
Βαβυλώνα στο Ιράκ, αυτό είναι λάθος, διότι η ιρακινή Βαβυλώνα βρίσκεται σε μια επίπεδη πεδιάδα και 
όχι επτά λόφους ή βουνά όπως η Ρώμη είναι). 
Γνωρίζετε ότι η Εκκλησία της Ρώμης έχει κάνει δηλώσεις που υποδεικνύει ότι είναι η μητέρα του 
Εκκλησίες κόσμο και ότι οι ομάδες που βγήκε από αυτήν (όπως οι Προτεστάντες και κάπως σύμφωνα 
με τους Ρωμαίους, η Ορθόδοξη) είναι κόρες της; 
Οι καθολικοί της Ρώμης θεωρούν ότι είναι η «μητέρα εκκλησία», και θέλουν όλοι πίσω στο φορές 

τους. Αυτό δεν είναι μια νέα ιδέα. Παρατηρήσετε δεκαετίες έκθεση: 
Αναφερόμενος στην Αγγλικανική Εκκλησία, ο Πάπας έκανε την ακόλουθη σημαντική δήλωση: Η 
Αγγλικανική Εκκλησία είναι «μια Εκκλησία που αυτή [η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία] έχει 
αγαπήσει τόσο πολύ και στο οποίο, θα μπορούσε κανείς να πει, γέννησε!" 
Η Καθολική Εκκλησία «γέννησε» την Αγγλικανική Εκκλησία; Στα μάτια των Ρωμαιοκαθολικών, 

ναι. 
Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επανειλημμένα μιλάει για τον εαυτό της ως «μητέρα» του 
κινήματος προτεσταντική. 
"Η Μητέρα Εκκλησία της Χριστιανοσύνης προσκαλεί αγάπη τους απογόνους όλων των παιδιών 
σχιστεί από το στήθος της με άσχετα θέματα να επιστρέψουν στην πρακτική των προγόνων 
τους [που σημαίνει ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία] ...» (90 Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την 

Καθολική πίστη, με John O 'Brien, σ. 11). (McNair R. Γιατί Ενότητα διαφεύγει Θεολόγων. Απλό 

Αλήθεια, Σεπτέμβριος 1968) 
Παρατηρήστε την ακόλουθη επιγραφή, που έχω δει προσωπικά σε πολλαπλά ταξίδια στη Ρώμη σχετικά 
με την έξω από αυτό, από ορισμένες απόψεις, είναι το πιο σημαντικό καθεδρικό ναό για τη Ρώμη: 

 

 
Επιγραφή στη Βασιλική του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού 

 
Κάτω από την επιγραφή μεταφράζεται από τα λατινικά: 

 



Ιερή Λατερανού Εκκλησίας Μητέρα και επικεφαλής όλων των εκκλησιών της πόλης και της 
Παγκόσμιας 

 
Αυτό επιγραφή στα λατινικά από την Βασιλική του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού, που είναι ο 

καθεδρικός ναός του Επισκόπου της Ρώμης, η οποία περιέχει παπικό θρόνο του (καθέδραRomana). Η 

βασιλική είναι η επίσημη εκκλησιαστική έδρα του Πάπα (κατατάσσεται πάνω από όλες τις άλλες 
εκκλησίες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ακόμη και πάνω από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο 
Βατικανό). 
Έτσι είναι σαφές σε όλους όσους θα δούμε ότι το Βατικανό υποστηρίζει ότι είναι η Μητέρα των 

Εκκλησιών στον κόσμο. Και η Βαβυλώνα σίγουρα είναι η μητέρα των εκκλησιών του κόσμου.Ωστόσο, 

το Βατικανό δεν είναι η μητέρα της Εκκλησίας του Θεού, που προηγήθηκε το σχηματισμό της Εκκλησίας 
της Ρώμης και δεν προέρχονται από την Εκκλησία της Ρώμης (όπως οι Προτεστάντες τείνουν να 
παραδεχτούν ότι έκαναν). 
Σκεφτείτε επίσης: 

Η δήλωση Dominus Iesus, το οποίο έχει γραφτεί από έναν στενός συνεργάτης του Πάπα Ιωάννη 

Παύλου Β ', λέει ότι η εκκλησία Ρωμαιοκαθολική είναι η «μητέρα» όλων των χριστιανικών 
δογμάτων και ότι δεν είναι σωστό να αναφερθώ στην Εκκλησία της Αγγλίας και άλλων 
προτεσταντικών εκκλησιών ως οργανώσεις "αδελφή" στο ίδιο επίπεδο με τη Ρώμη.(Δήλωση 
του Βατικανού προκαλεί εκκλησίες. BBC, 5 Σεπτεμβρίου, 2000) 

Ίσως θα έπρεπε να προσθέσω εδώ ότι, δεδομένου ότι η Εκκλησία της Ρώμης τόσο πολύ καταδικάζει τις 
πεποιθήσεις της Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού ως ουσιαστικά αποστάτη, δεν πραγματικά να 
εξετάσει η ίδια να είναι μητέρα που της βέβαια δεν είναι. 
Ως εκ τούτου, ενώ η Αγία Γραφή είναι σαφές ότι θα υπάρξει μια ψεύτικη εκκλησία, με βάση έξω από 
την πόλη των επτά λόφων (Ρώμη), ο οποίος με κάποιο τρόπο θα είναι μια μητέρα από βδελύγματα, η 
Εκκλησία της ίδιας της Ρώμης αναγνωρίζει ότι η Ρώμη είναι η πόλη των επτά λόφους, είναι η μητέρα 
της κοσμικής εκκλησίες, και θεωρεί ότι άλλες εκκλησίες να είναι κόρες του. 
Δεδομένου ότι οι περισσότερες προτεσταντικές μελετητές παραδέχονται ότι η θρησκεία τους ξεπήδησε 
έξω από τη Ρώμη, αυτό θα πρέπει να τους δώσουμε παύση. 
Και για εκείνους τους προτεστάντες οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι η θρησκεία τους βγήκαν από τα 
ελληνο-Ρωμαίους, θα πρέπει να εξετάσει τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές των αρχών του πιστού 
εκκλησία και να συγκρίνουν αυτό που πιστεύουν τώρα σε ό, τι πιστεύεται ότι η πρώιμη αληθινή 

εκκλησία. Για το αν το κάνουν αυτό, θα διαπιστώσουν ότι έχουν πολλά περισσότερα κοινά με την 
Ελληνορωμαϊκή θρησκεία από την αληθινή θρησκεία του Ιησού Χριστού και την άμεση οπαδούς 

Του. (Δύο δωρεάν φυλλάδια των πιθανώς σχετικών τόκων θα Συνεχίζοντας Ιστορία της Εκκλησίας του 

Θεού και πού είναι η αληθινή χριστιανική εκκλησία σήμερα;) 
Ενώ μερικοί μπορεί να πιστεύουν ότι όλη αυτή η οικουμενική ενότητα μεταξύ των ελληνο-ρωμαϊκού 
προτεσταντικές εκκλησίες δεν είναι δυνατή ή πραγματικά συμβαίνει, η πραγματικότητα είναι ότι είναι. 
Σκεφτείτε όλα αυτά ένα ευαγγελικό προτεσταντικό έχει προβλέψει ότι θα υπάρξει μια κατάρρευση των 
Ευαγγελικών από το 2019, λόγω του συμβιβασμού και της περιορισμένης βιβλική εμπιστοσύνης και ότι 
πολλοί θα ενταχθούν οι καθολικοί ή / και Ορθοδόξων: 

Michael Spencer (2009): Είμαστε στα πρόθυρα-μέσα σε 10 χρόνια-από μια σημαντική πτώση 

του ευαγγελικού χριστιανισμού. Η κατανομή αυτή θα ακολουθήσει την επιδείνωση της κύριας 

γραμμής προτεσταντικό κόσμο και θα αλλάξει ριζικά το θρησκευτικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον στη Δύση ... Εκατομμύρια Ευαγγελικοί θα σταματήσουν ... μαζικές πλειοψηφίες 
των Ευαγγελικών δεν μπορεί να αρθρώσει το Ευαγγέλιο με οποιαδήποτε συνοχή ... Ακόμη και 
σε περιοχές όπου Ευαγγελικούς φανταστείτε τον εαυτό τους ισχυρό (όπως η Βίβλος Belt), θα 



βρείτε μια μεγάλη αδυναμία για να περάσει στα παιδιά μας ένα ζωτικό ευαγγελική 
εμπιστοσύνη στη Βίβλο και τη σημασία της πίστης ... Δύο από τους δικαιούχους θα είναι οι 

Ρωμαιοκαθολικοί και Ορθόδοξοι Θεία Κοινωνία. Οι Ευαγγελικοί έχουν εισάγονται σε αυτές τις 

εκκλησίες κατά τις τελευταίες δεκαετίες και ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί, με περισσότερες 
προσπάθειες με στόχο την «μετατροπή» των Ευαγγελικών στην Καθολική και Ορθόδοξη 
παράδοση ... (Spencer Μ Ο ερχομός ευαγγελική κατάρρευση. Η Christian Science Monitor, από 
τον Μάρτιο 10, έκδοση 2009) 

Και τα παραπάνω δεν είναι συμπεριλαμβανομένων ακόμη και το γεγονός ότι οι «Καθολική και 
Ορθόδοξη Θεία Κοινωνία» θα ίδιοι πιθανό να έρθουν μαζί και να αλλάξει υπό το πρόσχημα της 
οικουμενικής κίνησης, που θα ενισχύσει στην Ευρώπη, μια οικουμενική κίνηση ότι τα γεγονότα 
ειδήσεων δείχνουν συμβαίνει. 
Από το Βατικανό ΙΙ (ένα σημαντικό Καθολική Οικουμενική Σύνοδο που έτρεξε 1962 - 1965), πολλοί 
καθολικοί έχουν δικαιολογημένα ανησυχούν ότι δογματικές συμβιβαστική λύση για το καλό της 

οικουμενικής ενότητας με όσους βρίσκονται εκτός της υποτροφίας της Ρώμης ήταν αναπόφευκτη. Και 

αυτό συμβαίνει. 
Ακόμη και μερικές Ανατολικής Ορθόδοξης συγγραφείς έχουν την ανησυχία ότι οι εμφανίσεις του 
"Mary" θα χρησιμοποιηθεί ως ένα οικουμενικό σύμβολο για μια ψεύτικη ενότητα για τους Καθολικούς, 
Μουσουλμάνους, και άλλοι που θα οδηγήσουν τους ανθρώπους να ακολουθήσουν τον τελικό 
Αντίχριστο: 

Πίτερ Τζάκσον (20ος αιώνας): στον οποίο οι μουσουλμάνοι και προτεστάντες που συντάσσεται 

Μαίρη ... Ρώμη άρχισε να την δει όλο και περισσότερο ως "θεά", μια τέταρτη υπόσταση της 
Αγίας Τριάδας ... Σήμερα, όπως ετερόδοξοι Χριστιανοί γίνονται όλο και πιο οικουμενιστές και 
να εργαστούν προς τη δημιουργία ενός «One World Εκκλησία,« η αναζήτηση έχει αρχίσει για 
Μαρίας της καθολικής αναγνώρισης, αυτός που θα απευθύνονται όχι μόνο σε όσους φέρουν το 
όνομα Χριστιανός, αλλά προφανώς σε μουσουλμάνους και άλλους, καθώς, όπως ακριβώς και 
οι προσπάθειες είναι ομοίως, γίνονται για να προσδιορίσει το «νέο Χριστός" με το 
μουσουλμανικό έννοια της έρχονται τους Μαχντί και με τον Μεσσία αναμένονται ακόμη από 

τους Εβραίους. Αυτό, βέβαια, δεν θα είναι του Χριστού σε όλα, αλλά αντίχριστου. 
  
Αυτό γράφτηκε δεκαετίες πριν Πάπας Φραγκίσκος έγινε ποντίφικα. Και μία από τις πρώτες 

προτεραιότητές του, φαίνεται να είναι να μετατρέψει τους ανθρώπους να του Mary έκδοση. Αυτό 

επίσης, θα δυστυχώς, έχει επίσης αντίκτυπο Προτεστάντες. 
Τι είναι εκπληκτικό είναι ότι πολλοί Προτεστάντες στρέφονται προς Ρώμη τώρα, ακόμη και χωρίς να δει 

σημεία και τέρατα ψεύδους. Πολλά περισσότερα θα φορά τα σημεία και τα θαύματα γίνονται πιο 
διαδεδομένα, όπως θα (2 Θεσσαλονικείς 2: 9-12), συμπεριλαμβανομένων, πιθανόν εμφανίσεις που οι 
άνθρωποι θα ισχυρίζονται ότι είναι η Μαρία (βλέπε Ησαΐας 47? Αποκάλυψη 18). 

Η Αγία Γραφή προειδοποιεί έναντι του αναμενόμενου Ενότητας 
Και πάλι, συνειδητοποιούν ότι ο Ιησούς δεν ήρθε να φέρει σε όλο τον κόσμο την ενότητα σε αυτή την 
ηλικία: 

51 Εσείς υποθέτω ότι ήρθα να δώσω ειρήνη στη γη; Σας λέω, δεν είναι καθόλου, αλλά μάλλον 

διαίρεση. (Λουκάς 12:51) 
Η Γραφή δείχνει ότι μια ψεύτικη οικουμενική ενότητα θα έρθει (Αποκάλυψη 13: 4-8). 
Παρατηρήστε επίσης: 



6 "! Up, μέχρι Φεύγετε από τη γη του βορρά», λέει ο Κύριος? "για σας έχω εξαπλωθεί στο 

εξωτερικό όπως και οι τέσσερις ανέμους του ουρανού", λέει ο Κύριος. 7 "Up, Σιών! Escape, 

εσείς που κατοικούν με την κόρη της Βαβυλώνας." (Ζαχαρίας 2: 6-7) 
Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε επίσης ότι η αληθινή ενότητα της πίστεως δεν θα συμβεί παρά μόνο μετά 
επιστρέφει ο Ιησούς: 

13 μέχρι όλα ερχόμαστε στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις 

άνδρα τέλειον, στο μέτρο του αναστήματος του πληρώματος του Χριστού? (Εφεσίους 4:13) 
Όσοι πιστεύουν ότι αυτή η ενότητα έρχεται πριν από την επιστροφή του Ιησού είναι λάθος. Δεν 

είμαστε «τέλεια» μέχρι μετά έρχεται (πρβλ 1 Ιωάννη 1: 8). Η προφήτευσε ενότητα της πίστεως δεν θα 

συμβεί πριν από την επιστροφή του Ιησού. 
Επίσης, όταν ο Ιησούς επιστρέφει στην πραγματικότητα, θα καταστρέψει την ενότητα των εθνών που 
είναι εναντίον Του (Αποκάλυψη 11: 15-18, 19: 6,19-21). 
Ενώ η αληθινή χριστιανική πίστη θα συνεχίσει (Κατά Ματθαίον 16:18), Προτεσταντισμός, όπως οι 

περισσότεροι το καταλαβαίνουν, είναι καταδικασμένη. Παρακαλώ, αν είστε Προτεσταντική, πιστεύουν 
ό, τι διδάσκει πράγματι η Αγία Γραφή, στρέφονται στο Θεό, και να αντισταθούν τα επόμενα, πιο 
ισχυρό, οικουμενικό ένδικα μέσα που θα εξαπατήσουν όλους, αλλά η ίδια η εκλογή (Κατά Ματθαίον 
24:24). 
Θεωρούν ότι η Βίβλος διδάσκει: 

4 Υπάρχει ένα σώμα και ένα Πνεύμα, όπως ακριβώς κληθήκατε σε μία ελπίδα της κλήσης 

σας? 5 ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα (Εφεσίους 4: 4-5) 
Η Αγία Γραφή δεν υποστηρίζει πολλαπλές θρησκείες, μαζί με πολλαπλές «άρχοντες» και βαπτίσεις. Ο 

χρόνος για την αληθινή θρησκευτική ενότητα δεν είναι τώρα, όλες οι θρησκείες θα πρέπει να 
μετατρέψετε την αληθινή χριστιανική πίστη και ότι δεν είναι αυτό το οικουμενικό / διαθρησκευτικό 
κινήσεις είναι όλα σχετικά. 
Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την ενότητα, παρατηρήστε τα εξής: 

10 "Τραγουδήστε και χαίρονται, θυγάτηρ Σιών! Για ιδού, έρχομαι και εγώ θα σταθώ ανάμεσά 

σας », λέει ο Κύριος. 11 «Πολλά έθνη θα πρέπει να ενωθούν με τον Κύριο κατά την ημέρα 

εκείνη, και θα γίνουν λαός μου. Και εγώ θα σταθώ ανάμεσά σας. Τότε θα ξέρετε ότι ο Κύριος 

των δυνάμεων με απέστειλε σε σας. 12 Και ο Κύριος θα πάρει στην κατοχή του Ιούδα ως 

κληρονομιά του στους Αγίους Τόπους, και θα επιλέξει και πάλι την Ιερουσαλήμ. 13 Να είστε 

σιωπηλοί, όλοι σάρκα, ενώπιον του Κυρίου, γιατί είναι προκάλεσε από το ιερό κατοίκηση Του 
»(Ζαχαρίας 2: 10-13)! 

Είναι μόνο μετά από τη Βαβυλώνα πέφτει (Ζαχαρίας 2: 6-7) και ο Ιησούς επιστρέφει ότι θα προκύψει 
πραγματική ενότητα των Χριστιανών (Ζαχαρίας 2: 10-11) (σημείωση: Καθολική Βίβλους αναφέρονται 
σε ελαφρώς διαφορετικούς αριθμούς στίχο σε αυτό το κεφάλαιο, Ζαχαρίας 2:10 -16, αλλά βασικά να 
πω το ίδιο πράγμα). 
Μην ξεγελιέστε από την Βαβυλωνιακή οικουμενική κίνηση. Η Αγία Γραφή προειδοποιεί ότι σχεδόν όλα 

στη γη στις τελικές έσχατους καιρούς θα εξαπατηθεί (2 Θεσσαλονικείς 2: 9-12) και να πέσει για αυτό 

(Αποκάλυψη 13: 8). Έχουν την «αγάπη της αλήθειας», έτσι ώστε δεν θα πέσει για αυτό καθώς όλο και 

περισσότεροι έρχονται να πιστεύουν ότι ο διαθρησκευτικός / οικουμενική κίνηση είναι το κλειδί για την 
ειρήνη. 
Η Βίβλος λέει ότι ο Ιησούς είναι ο «Πρίγκιπας της Ειρήνης» (Ησαΐας 9: 6) και θα λάβει την επιστροφή 
του Ιησού Χριστού και την εγκαθίδρυση της χιλιετούς βασιλείας του Θεού για να φέρει την ειρήνη, όχι 
την ψευδή διαθρησκευτικό / οικουμενική κίνηση. 
 



 

Μελετούν την Αγία Γραφή ΜΑΘΗΜΑ 

Μάθημα 9: ΓΙΑΤΙ Η επιστήμη δεν έχει "ανακαλυφθεί" Θεός 

 

 
Bob Thiel, Αρχισυντάκτης 

Δημοσιεύθηκε το 2016 από τη συνεχιζόμενη Εκκλησία του Θεού 
 

Πρόλογος: Το μάθημα αυτό είναι ιδιαίτερα βασίζεται στην προσωπική αλληλογραφία βέβαια 
αναπτύχθηκε το 1954 που ξεκίνησε υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου Γ Paul Meredith στο παλιό 
ραδιόφωνο της Εκκλησίας του Θεού. Διάφορα τμήματα έχουν ενημερωθεί για τον 21ο αιώνα (αν και ένα 
μεγάλο μέρος της αρχικής γραφής έχει διατηρηθεί). Έχει επίσης πιο λογιστικό αναφορές, καθώς και 
πληροφορίες και ερωτήσεις όχι στην αρχική πορεία. Εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, το λογιστικό 
αναφορές είναι στην NKJV, τα πνευματικά δικαιώματα Thomas Nelson Publishing, που χρησιμοποιείται 
με την άδεια. Η KJV, μερικές φορές αναφέρεται ως χρησιμοποιείται επίσης συχνά η εγκεκριμένη 
έκδοση. Επιπλέον, Καθολική-εγκεκριμένες μεταφράσεις, όπως η Νέα Ιερουσαλήμ Βίβλο (NJB) 
χρησιμοποιούνται μερικές φορές όπως και οι άλλες μεταφράσεις. 

 

Ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του! 
 

Ζούμε σε μια εποχή του σκεπτικισμού-εποχή της αμφιβολίας και δυσπιστίας! Ζούμε σε μια 
εποχή όπου όλο και περισσότεροι επιστήμονες στη Δύση είναι είτε άθεοι ή αγνωστικιστές.  Μια 
εποχή που σε πολλές χώρες, που θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι «Χριστιανική», έχουν 
όλο και περισσότερους νόμους σε αντίθεση με τις διδασκαλίες της χριστιανικής Αγίας Γραφής. 
Γιατί υπάρχουν άθεοι; 
Εδώ είναι μερικές απόψεις για ότι σχετίζεται με τον καθηγητή James Spiegel ο οποίος διδάσκει στο 
Πανεπιστήμιο του Taylor: 



Spiegel ισχυρίζεται ότι για πολλούς άθεους, δεν είναι "cool, ορθολογική έρευνα" που οδήγησε 
στην αθεΐα τους. Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύπλοκη ηθική και ψυχολογικούς 
παράγοντες που παράγουν αθεϊσμό. Για παράδειγμα, Spiegel επισημαίνει έρευνα που 
υποδηλώνει ότι ορισμένα επιφανών αθεϊστών είχε σπάσει, ελαττωματικό σχέσεις με τους 
πατέρες τους. Άλλοι ζουν σε διαρκή ανυπακοή και την εξέγερση-αντιστέκονται αλλαγές στον 
τρόπο ζωής που απαιτούνται κατά την έγκριση θεϊσμού. Και ακόμα άλλοι ομολογούν ότι απλά 
δεν θέλουν να υπάρχει ένας Θεός. Spiegel υποστηρίζει ότι η ανηθικότητα έχει γνωστικές 
συνέπειες, που εμποδίζει την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει ότι ο θεϊσμός είναι 
αλήθεια. (Graves S. Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν άθεοι; Χριστιανισμό σήμερα. 28 του 
Μάρτη 2011). 
 

Όντας άθεος δεν είναι το αποτέλεσμα της ορθολογικής σκέψης, αλλά το αποτέλεσμα της παρεξήγησης 
αλήθεια, που συχνά συνδέεται με αρνητικές εμπειρίες και / ή ανάρμοστη αντιδράσεις σε άλλες 
παρατηρήσεις. 
Οι σκεπτικιστές είτε δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός (άθεοι) ή δεν είστε σίγουροι Θεός υπάρχει, αλλά 
είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο (αγνωστικιστές). 

Οι σκεπτικιστές να απορρίψει την ιδέα ότι η Αγία Γραφή είναι ιερή ή υπερφυσικό με οποιονδήποτε 

τρόπο. 
Σύγχρονη εκπαίδευση έχει τεθεί ένα ασφάλιστρο για τον υλισμό. Η απλή αναφορά του "Θεού" 
στην τάξη προκαλεί το γέλιο και ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. Ανηθικότητα είναι συχνά μέρος του 
προγράμματος σπουδών! 

Σκεφτείτε επίσης την ακόλουθη επικεφαλίδα που ήταν σε μια εφημερίδα San Luis Obispo: 
 

«Δεν υπάρχει άλλη πλευρά να εξέλιξης» 

 
Αυτό συνέβη επειδή ένας δάσκαλος σε ένα τοπικό γυμνάσιο ήταν πειθαρχημένοι για την έκθεση μερικά 

από τα ελαττώματα της εξέλιξης. Αλλά πολλοί δεν θέλουν να ακούσουν για ελαττώματα ή εναλλακτικές 

εξηγήσεις για την εξέλιξη. 
Σχολεία, στις ΗΠΑ τουλάχιστον, έπρεπε να διδάξουν την αλήθεια και να ενθαρρύνει ανεξάρτητη 

σκέψη. Ωστόσο, όλο και περισσότερο, η αλήθεια είναι καταπνιγεί για διάφορα ψευδή ατζέντες (η 

ομοφυλοφιλική ατζέντα είναι ένα άλλο που έρχεται αμέσως στο μυαλό). Αναγκάζοντας την διδασκαλία 
της εξέλιξης, ενώ η διακοπή επιστημονικές εξηγήσεις σε σύγκρουση με αυτό είναι ένα προοίμιο για 
έναν τύπο της «πείνα της λέξης» που προφήτεψε να έρθει (Αμώς 8: 11-12). 
Παρατηρήστε επίσης τα εξής: 

Το Εθνικό Κέντρο για την Επιστήμη Εκπαίδευση ορίζει δόγμα ως «ένα σύστημα πεποιθήσεων 
που δεν υπόκειται σε επιστημονική δοκιμασία και διάψευση." Όταν ένας οργανισμός 
ισχυρίζεται ότι «η εξέλιξη είναι τόσο πολύ ένα γεγονός όπως η βαρύτητα" ή ότι οι άνθρωποι 
πρέπει να «απέχουν από το να επιτεθεί εξέλιξη δημόσιο σχολείο "που προσπαθούν να 
γιατρέψουν τη θεωρία της βιολογικής εξέλιξης, σαν να είναι αλάθητος δόγμα που είναι πάνω 

από την κριτική ή διάψευση. Δεν είναι, και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο.(Kolibush Σ 



εξέλιξης και του δημιουργισμού θα μπορούσαν να διδάσκονται πλάι-πλάι. New Times, Μάιος 
2015) 

Εξέλιξη είναι ένα δόγμα, το οποίο δεν είναι μόνο αναπόδεικτες, αλλά έχει κομμάτια που είναι 
επιστημονικά disprovable. Ωστόσο, οι «σκεπτικιστές» τείνουν να την αγκαλιάσει. 

Οι άνθρωποι που έχουν δει την ταινία του Ben Stein, απελαθέντες: κατοικίδια 

Όχι Intelligence, συνειδητοποιούν ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα πονάει συχνά τις σταδιοδρομίες των 

ατόμων που έχουν πραγματικά επιστημονικά στοιχεία κατά την εξέλιξη. 
Πολλοί στον ακαδημαϊκό χώρο ανοιχτά δηλώνουν ότι ο Θεός είναι ένας μύθος. Είναι ο Θεός 
μια εφεύρεση ενός αδαείς και δεισιδαίμονες παρελθόν; Αυτό το ερώτημα εξακολουθεί να 
στοιχειώνει πολλούς ένα μυαλό. Ας καταλάβουμε την αλήθεια! 
 

Ο θάνατος του Θεού; 
 

Δεκαετίες πριν, διάφοροι θεολόγοι και οι υπουργοί, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είναι 
«Χριστιανική», ήταν δημοσιοποιώντας την ιδέα ότι ο Θεός είναι νεκρός-ή ότι απλά δεν ήταν 
ποτέ! 

Ήρθε η ώρα να «χριστιανική αθεϊσμός" εκτέθηκε για την απάτη που είναι.  

Γιατί διάφοροι αυτοί θέλουν να πιστεύουν ότι ο Θεός είναι νεκρός; 
Η απάντηση είναι απλή. Πολλοί δεν θέλουν να παραδεχθούν την εξουσία του Θεού πάνω στη 
ζωή τους. Αρνούνται να δεχτούν τη Βίβλο ως έγκυρη αποκάλυψη του Θεού για την 
ανθρωπότητα! 

Με μια βολική θεολογία, όπου ο Θεός δεν υφίσταται πλέον, προφανώς δεν θα υπήρχε καμία 
ανάγκη να τον υπακούν. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό, τι είναι σωστό με το δικό του / τα μάτια 
της. Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει / ΙΔΙΟΙ ηθικές αρχές, που του της μέχρι το δικό του / 
της "σύνολο κανόνων" για να ζήσει με. Κάθε άτομο γίνεται έτσι μια αρχή προς τον εαυτό του / 
της! Ο Θεός είναι εντελώς αριστερά έξω από την εικόνα! 

Στη σύγχρονη εποχή, διάφορες θεολόγοι έχουν αποφασίσει ότι είναι μια χαρά να πιστεύουν 
στο Θεό, αλλά έχουν αποφασίσει να πει πολλά ότι αυτό που η Βίβλος λέει είναι το κακό είναι 
καλό (Ησαΐας 5:20) -και εκείνοι με τα αυτιά φαγούρα που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε 
ανήθικες συμπεριφορές προσδεθούμε σε αυτές τις ψευδείς διδασκαλίες (2 Τιμόθεο 4: 3-4). 
Μεγαλύτερο μέρος του κόσμου αγνοεί την πραγματικότητα και να αληθινές διδασκαλίες του 
Θεού! Όλη η δημιουργία στέκεται ως μια μαρτυρία για την ύπαρξη ενός μεγάλου Ανώτατου 
Δημιουργού! Ότι ο Δημιουργός είναι ο Παντοδύναμος Θεός! 

Και ότι ο Θεός ενέπνευσε τη συγγραφή της Αγίας Γραφής-His Οδηγίες Βιβλίο για την 
ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να παραμείνει στην άγνοια της ύπαρξης και τις 
διδασκαλίες του Θεού σήμερα! 
 

ΓΙΑΤΙ Ο Θεός πρέπει να αποκαλυφθεί 
 

Ο Θεός είναι αόρατος ΠΝΕΥΜΑ (Ιωάννης 4:24). Αλλά οι άνθρωποι-περιορίζεται από φυσικές 
αισθήσεις και μας όργανα, μπορεί να μην εντοπίσει το πνεύμα. Ως εκ τούτου, ο Θεός πρέπει 
να ΕΙΔΙΚΑ αποκαλυφθεί στο θανάσιμο ανθρωπότητα. 



Επειδή οι άνθρωποι γνωρίζουν μόνο τον φυσικό κόσμο γύρω τους, πολλοί έχουν απρόσεκτα 
δεδομένο ότι δεν υπάρχουν πνεύμα όντα. Τι ανοησία! 

Ο ΘΕΟΣ πραγματικά δεν υπάρχει, καθώς είμαστε σύντομα πρόκειται να δούμε! Στην 
πραγματικότητα, το πνεύμα όντα έχουν υπάρξει πλέον, έχουν πολύ ανώτερη μυαλά, και είναι 
ασύγκριτα πιο ισχυρή από ό, τι ο άνθρωπος! 

Πράγματι, οι άνθρωποι στην παρούσα μορφή τους δεν είναι τίποτα. Ο Θεός λέει έτσι! «Όλα τα 
έθνη πριν από Αυτόν δεν είναι τίποτα, και υπολογίζονται σε Αυτόν ΛΙΓΟΤΕΡΟ από το τίποτα και 
άνευ αξίας» (Ησαΐας 40:17). Και θα παραμείνει έτσι αν ο Θεός δεν έχει θαυμάσια σχέδια για 
την ανθρωπότητα! 
 

Ο Θεός προκαλεί τους αμφισβητίες! 
 

Ακούστε τι λέει ο Παντοδύναμος Θεός σε όσους αμφιβάλλουν για την ύπαρξη Του: 

Είπεν ο άφρων εν τη καρδία αυτού, «Δεν υπάρχει Θεός» (Ψαλμός 14: 1). 
Είναι ο Θεός παράλογο; Μήπως αυτός αναμένουμε από εσάς να δεχθεί και να πιστεύουν σε 
αυτό που είναι αναπόδεικτη και παράλογο; 
ΜΕ ΤΊΠΟΤΑ! Ο Θεός λέει, «Έλα τώρα, και ας λόγο μαζί» (Ησαΐας 1:18). Θέλει να έχουν βασικές 
αποδείξεις. Μας προτρέπει να «αποδείξει όλα τα πράγματα» (1 Θεσσαλονικείς 5:21, 
KJV). Ξέρει ότι δεν θα είναι πραγματικά να ικανοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  

Το γεγονός ότι ο Θεός μας προστάζει να αποδείξει την ύπαρξή Του δείχνει ότι έχει γίνει 
άφθονη παροχή για να ικανοποιήσει τον ήχο και χωρίς προκαταλήψεις μυαλό.  

Ναι, ο Θεός έχει καταστήσει διαθέσιμα τα μέσα με τα οποία μπορείτε να ξέρετε ότι δεν 
υπάρχει! Το γεγονός αυτό θα πρέπει να σταθεί ΑΝΩΤΑΤΟ πάνω από κάθε άλλη γνώση στο 
μυαλό μας. 
 

Ο χρόνος για να γνωρίσουμε το Θεό! 
 

Είμαστε στο εικονικό τέλος μιας εποχής περιόδου 6000-έτος κατά το οποίο ο Θεός έχει 
επιτρέψει στην ανθρωπότητα να είναι κύριος του εαυτού του και ο πλάστης της κοσμικής το 
πεπρωμένο του. 
Είμαστε τώρα σε πολύ κατώφλι της Μεγάλης Θλίψης! Είναι για να είναι ένας χρόνος, όπως δεν 
ήταν ποτέ πριν, ούτε θα είναι και πάλι (Κατά Ματθαίον 24:21). Αυτή τη στιγμή φαίνεται να 
είναι σε λύπες που προηγούνται (Ματθαίος 24: 4-8). 
Ανακοίνωση για λογαριασμό Μάρκου από την αρχή των θλίψεων: 

5 Και ο Ιησούς, απαντώντας τους, άρχισαν να λένε:.. "Πρόσεχε ότι κανείς δεν θα εξαπατά 6 Για 
πολλούς θα έρθει στο όνομά μου, λέγοντας:« Εγώ είμαι Αυτός, και θα παραπλανήσουν 
πολλούς 7 Αλλά όταν ακούς των πολέμων και φήμες των πολέμων, δεν πρέπει να ενοχλείται? 
για τέτοια πράγματα πρέπει να συμβούν, αλλά το τέλος δεν είναι ακόμη 8 για έθνος θα αυξηθεί 
κατά του έθνους, και βασιλεία επί βασιλείαν και θα υπάρξουν σεισμοί σε διάφορα μέρη, και θα 
υπάρξουν πείνες και.. . προβλήματά Αυτές είναι οι αρχές των θλίψεων (Μάρκος 13: 5-8). 

Υπήρξαν σεισμοί σε διάφορα μέρη, τα ζητήματα του καιρού, και τα προβλήματα τα τελευταία 
χρόνια. Έτσι, ίσως οι θλίψεις που ξεκινούν (και, ενδεχομένως, μπορεί να αρχίσει στις 19 Σεπτεμβρίου 
του 2009 που σχετίζονται με την οικουμενική σχέδια ορισμένων ομάδων που ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς 



είναι ο ίδιος). Στο λογαριασμό Μάρκου η μεγάλη «δοκιμασία» δεν ξεκινήσει μέχρι το στίχο 19 
(ουσιαστικά μετά τα ίδια γεγονότα, όπως λίστες λογαριασμό του Ματθαίου). Οικονομική ύφεση και τις 
τρομοκρατικές εκδηλώσεις μπορούν να θεωρηθούν ως "προβλήματα". 

Το γεγονός είναι ότι η έλευση Μεγάλη Θλίψη περιλαμβάνει φρίκη για τη σωματική και την πνευματική 

του Ισραήλ.  Περίπου2.4(?)  χρόνια μετά την έναρξή της είναι να υπάρξουν τα ουράνια σημάδια (Κατά 

Ματθαίον 24:29), που ακολουθούνται από την «Ημέρα του Κυρίου, ένα χρόνο της οργής και του θυμού 

(Ησαΐας 13: 9), η οποία επηρεάζει την ολόκληρο τον κόσμο (Κατά Ματθαίον 24: 30-31, Ζαχαρίας 14: 1-

4). 
Είναι καιρός να ξυπνήσετε με τις πραγματικότητες που αντιμετωπίζουμε! Για Παντοδύναμος 
Θεός πρόκειται σύντομα να παρέμβει στις παγκόσμιες υποθέσεις με μεγάλη φυσική σημεία 
και τέρατα τα οποία οι άνθρωποι στην πραγματικότητα θα δείτε και να αισθανθείτε! 

Ο Θεός έχει ήδη αρχίσει να ξεριζώσουν το "μικρό κόσμο" που έχουμε δημιουργήσει για τους 
εαυτούς μας! Διαταραχές στη γη έχουν ήδη αρχίσει να ΣΥΜΒΕΙ! Και οι προφήτευσε "σημάδια 
στον ήλιο και στο φεγγάρι και στα αστέρια" (Λουκά 21:25) θα είναι σχετικά σύντομα θα δει! 

Ο ΘΕΟΣ έχει αρχίσει να παρέμβει προσωπικά !! Εδώ είναι η ευκαιρία σας να γνωρίζει το 
αιώνιο Θεό πριν από την πλήρη μανία της οργής του εξαπέλυσε! 

Ναι, ο Θεός πρόκειται να πάρει μια πολύ σαφή και ενεργό ρόλο στη ζωή σας από εδώ και 
πέρα! Και όταν οι άνδρες βλέπουν και αισθάνονται την τρομερή δύναμη του Θεού στη δράση, 
που τελικά θα πειστεί ότι ο Θεός δεν υπάρχει! 
 

Τι γίνεται με τον Θεό; 
 

Ακριβώς ποιος ή τι είναι ο Θεός; Πότε και πώς το έκανε προέρχονται; Ή έχει αυτός υπήρχε 
πάντα; Πού είναι? Πως μοιάζει? Τι είναι το περιβάλλον του, όπως; Ο Θεός σκέφτονται όπως 
εμείς; Ποιες μεγάλες δυνάμεις και τα υπέροχα χαρακτηριστικά Μήπως αυτός κατέχει; 
Τι είναι το Άγιο Πνεύμα; Ποια είναι η σχέση του Θεού με το Άγιο Πνεύμα; Και ποια είναι η 
σχέση του Χριστού με το «Πατέρα»; 
 

Μήπως ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και όλα τα βλέπουμε σ 'αυτό; Μήπως 
Αυτός διατυπώσει νόμους με τους οποίους οι λειτουργίες του σύμπαντος; Είναι ο Θεός 
υποστηρικτής και ο κυβερνήτης όλων των πραγμάτων; 
 

Και είναι εμπνευσμένο Πράγματι η Αγία Γραφή του Θεού Λόγου, μπορούμε να εξαρτώνται από 
αυτό; 
 

Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα, έρχονται στο μυαλό όταν αναφέρεται η λέξη «Θεός». Θα 
βρείτε τις απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις στις επόμενες σελίδες αυτής της μελέτης η 
Αγία Γραφή γκολφ. 
 



Σκεφτείτε ότι ο Θεός είναι έτοιμος να αποκαλύψει τον εαυτό Του σε ένα πραγματικό και απτό 
τρόπο που θα σας εκπλήξουν απλά! 
 

Και από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε, ο Θεός θα σας δώσει αδιάψευστη απόδειξη ότι όλα 
όσα λέει στην Αγία Γραφή είναι αλήθεια! 

Αυτό το μάθημα, όπως όλα τα άλλα, είναι εξαιρετικά σημαντικό για εσάς. Έχετε προσευχήθηκε 
στον Θεό για την κατανόηση; Αν όχι, πηγαίνετε σε ένα ιδιωτικό χώρο, γονατίσω, και να τον 
ρωτήσει για την πνευματική κατανόηση και σοφία. Ζητήστε από το Θεό να σας βοηθήσει να 
κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτό το μάθημα θα σας αποκαλύψει στην Αγία 
Γραφή. 
 

Μην ξεχάσετε να γράψετε τις γραφές που απαντούν στις ερωτήσεις. Αυτό θα σας βοηθήσει σε 
μεγάλο βαθμό στην αναθεώρηση και να θυμόμαστε τι έχετε μάθει. 
Τώρα για να ξεκινήσει το ίδιο το μάθημα! 
 

ΜΑΘΗΜΑ 9 

Ο ΟΠΟΊΟΣ -Τι είναι ο Θεός; 
 

Σχεδόν όλοι μας έχουν εκτραφεί από την παιδική ηλικία να υποθέσουμε ότι "ο Θεός" είναι ένα 
μεμονωμένο άτομο. Αλλά Γραφή σας αποκαλύπτει "Θεός" είναι ένα βασίλειο, ή την οικογένεια 
που αποτελείται από περισσότερα από ένα θεϊκό πρόσωπο! Εδώ είναι τα γεγονότα: 

1. Μήπως "Θεός" να δημιουργήσει το σύμπαν; Γένεση 1: 1. Μήπως γένεση 1:26 
αποκαλύπτουν ότι ο Θεός είναι μια πολλαπλότητα των προσώπων; Παρατηρήστε 
τις λέξεις,"Ο Θεός είπε, ας ..." 

ΣΧΟΛΙΟ: Η αρχική εβραϊκή λέξη για το "Θεό" στη Γένεση 1: 1 και σε όλο το λογαριασμό της 
δημιουργίας είναι Ελοχίμ, που σημαίνει στην πραγματικότητα περισσότερα από ένα!Είναι ο 
πληθυντικός της εβραϊκής λέξης "Ελ" ή "Ελόα", το οποίο μπορεί να μεταφραστεί σωστά ως 
«Mighty One." Ο πληθυντικός, όπως χρησιμοποιείται στη Βίβλο σας, σημαίνει «η κραταιών» -
πάνω από ένα μόνο άτομο / είναι. 
Ελοχίμ είναι μια UNIPLURAL ουσιαστικό, όπως «εκκλησία», ή «οικογένεια», ή «βασίλειο», που 
σημαίνει μία και μόνη κατηγορία που αποτελείται από δύο ή περισσότερα άτομα.Ελοχίμ, στη 
συνέχεια, σημαίνει «ο Θεός ΒΑΣΙΛΕΙΟ», ή «ο Θεός την οικογένεια." 

Και έτσι "Θεός" δεν είναι απλώς ένα άτομο-Θεός είναι ένας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Εφεσίους 3: 14-15)! Ο 
Θεός είναι ένα βασίλειο, το Ανώτατο Θεία Οικογένεια που δημιούργησε και κυβερνά τον 
κόσμο! 

Ενώ Unitarians ισχυρίζονται ότι αν ο Θεός είναι ένας, δεν μπορεί να υπάρχουν περισσότερα 
από ένα ον, αυτό δείχνει μια τρομερή παρεξήγηση της Αγίας Γραφής. Ο Ιησούς δίδαξε ότι 
αυτός και ο πατέρας του ήταν διαφορετική, αλλά ήταν ένα (Ιωάννης 17:22). Ο Ιησούς δίδαξε, 
επίσης, ότι σε ένα γάμο, δύο όντα (ένας άντρας και μια γυναίκα) να γίνει ένας (Ματθαίος 19: 
4-6). Ως εκ τούτου, ενώ η Θεότητα αποτελείται από περισσότερα από ένα ον (Ρωμαίους 1:20? 
Κολοσσαείς 2: 9), υπάρχει μία Θεότητα. 
Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ έφερε στην ανθρωπότητα είναι απλά η καλά νέα της Βασιλείας του Θεού, 
και ότι η Βασιλεία είναι ο Θεός. Και, απίστευτο κι αν ακούγεται, ο Ιησούς δίδαξε ότι οι 



άνθρωποι μπορεί να γεννηθεί μέσα στο κυβερνών θεία οικογένεια του Θεού! Αλλά 
περισσότερα για αυτό αργότερα. 
Τώρα, ας καταλάβουμε ποιοι είναι οι συγκεκριμένες άτομα σήμερα συνθέτοντας "Ελοχίμ" -ο 
Θεός Βασίλειο. 

2. Ήταν ο «Λόγος» με τον Θεό, όταν "ο Θεός" δημιούργησε το σύμπαν; Ιωάννης 1: 1. Είναι 
ο Λόγος και "Θεός"; Ίδιο στίχο. Μήπως ο Λόγος κάνει το πραγματικό έργο της δημιουργίας όλα 
τα πράγματα; Στίχος 3. Και έκανε ο Λόγος αργότερα να γίνει μια σάρκα και το ανθρώπινο αίμα 
ΕΙΝΑΙ; Στίχος 14. 
3. Μήπως η Αγία Γραφή ξεκάθαρα να μας πει ο Ιησούς Χριστός δημιούργησε όλο το υλικό 
σύμπαν - συμπεριλαμβανομένων αυτή τη γη και την ανθρωπότητα; Εφεσίους 3: 9 και 
Κολοσσαείς 1:16. Στη συνέχεια, κάνει ο «Λόγος» του Ιωάννη 1: 1 αναφέρονται προφανώς στον 
Ιησού Χριστό; Και θα το άλλο μέλος του Θεού Βασιλείου πρέπει να είναι το θεϊκό πρόσωπο που 
αργότερα έγινε γνωστή ως η «Πατέρα»; 1 Κορινθίους 8: 6. 

ΣΧΟΛΙΟ: Ιωάννης 1: 1 και Γένεση 1: 1 αποκαλύπτουν δύο αρχές, την ύπαρξη του Θεού και, στη 
συνέχεια, η αρχική δημιουργία του σύμπαντος. Και οι δύο αποκαλύπτουν ότι αυτές οι δύο 
Ανώτατο Όντα του Θεού Βασιλείου, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ACCORD, δημιούργησε όλα τα 
πράγματα. 
Η ελληνική λέξη που μεταφράζεται στα αγγλικά ως «Λόγος», στο Ιωάννης 1: 1, είναι 
ΛΟΓΟΣ. Αυτό σημαίνει κυριολεκτικά Εκπρόσωπε, ή μία που μιλά. Και έτσι ό, τι έγινε από τον 
εκπρόσωπο, ή ο Λόγος, ο οποίος έγινε ΧΡΙΣΤΟΥ! 

Ήταν ο Λόγος του Θεού Οικογένεια οποίος είπε (ακτίνες), «Ας κάνουμε άνθρωπο στην εικόνα 
μας," εκτελώντας έτσι φοβερό γραφείο του ως πολύ EXECUTIVE του Θεού Οικογένεια! 

4. Ανακοίνωση που είναι μεγαλύτερη στο Θεό Βασίλειο. Είπε ο Ιησούς ότι αυτός και ο 
πατέρας του είναι "ένα"; Ιωάννης 10:30 και 17:11. Αλλά έκανε επίσης παραδέχονται ότι ο 
Πατέρας είναι μεγαλύτερος στην αρχή από ό, τι είναι; Ιωάννης 14:28. Παρατηρήστε επίσης 1 
Κορινθίους 11: 3. 

ΣΧΟΛΙΟ: Από το Πατέρας είναι μεγαλύτερος στην αρχή και αφού ο Χριστός-το «Λόγο», ή Λόγος 
(Ιωάννης 1: 1) -που λαμβάνονται όλα τα πράγματα για τον Πατέρα, τότε είναι προφανές ότι ο 
Πατέρας έχει πάντα στην εντολή ΑΝΩΤΑΤΟ στο Βασίλειο του Θεού, ακόμα και πριν από την 
έναρξη της δημιουργίας υλικού! 
 

Ένα «Πατέρα-Υιού" Σχέσεις 
 

Ο Πατέρας και ο Χριστός έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν το βασίλειο, ή την οικογένεια του 
Θεού. Τώρα πρέπει να καταλάβουμε πώς ο «Πατέρας» και τη σχέση «Υιός» που αναπτύχθηκε 
μεταξύ των δύο αυτών Ανώτατο Όντα. 

1. Μήπως ο Λόγος (Χριστός) αργότερα να γίνει μια σάρκα και το ανθρώπινο αίμα 
ον; Εβραίους 2: 9? Ιωάννης 1:14. Γιατί; Εβραίους 2: 9. 

ΣΧΟΛΙΟ: όλη η ανθρωπότητα έχει αμαρτήσει (Ρωμαίους 3:23,). Και «ο μισθός της αμαρτίας 
είναι {} ΑΙΩΝΙΑ θανάτου»! (Ρωμαίους 6:23). 
Ο Λόγος έγινε ένας θνητός άνθρωπος έτσι Αυτός θα μπορούσε να πεθάνει για να πληρώσει την 
ποινή του θανάτου για τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας! Για την ανθρώπινη ζωή του 
Χριστού ήταν πιο πολύτιμο από τη ζωή όλων των ανθρώπων μαζί, επειδή ήταν Θεός 
ενσαρκωμένος-ΘΕΟ έγινε σάρκα! (Ιωάννης 1:14). 



2. Πώς ο Λόγος γίνει ένας θνητός άνθρωπος; Ματθαίος 1: 18-23. Μήπως, επομένως, ο 
Ιησούς κληρονομήσει την ανθρώπινη φύση Του από MORTAL μητέρα του Μαρία; 
3. Ήταν Εκείνος μονογενή από τον Πατέρα από το Άγιο Πνεύμα Του; Στίχος 20. Τότε ο 
Ιησούς (ο Λόγος) να γίνει η γεννηθέντα «Υιός» του Θεού, ο «πατέρας»; Και ήταν ο πατέρας 
ονομάζεται «ουράνιος Πατέρας" για αυτή τη θαυματουργή begettal; Ματθαίος 18:19, 35. 

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Ιησούς γεννήθηκε μέσα στην ανθρώπινη μητέρα του Μαρία. Αλλά σε αντίθεση με 
όλους τους άλλους ανθρώπους, Ήταν ως εκ θαύματος γεννηθέντα του Θεού με τον οργανισμό 
και τη δύναμη του πνεύματος του Θεού. Εκείνος έτσι έγινε το "Son" του Θεού. Κάλεσε τον Θεό 
του "Πατέρα". Και έτσι ξεκίνησε επίσημα το "πατέρας" και "SON" σχέση η οποία είναι μια 
σχέση ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! 

4. Μετά την ανάστασή Του από τους νεκρούς, ο Χριστός αποκατασταθεί στην 
προηγούμενη μεγάλη δύναμη και τη δόξα Του ως Θεός; Ιωάννης 17: 5? Αποκάλυψη 3:21. Στη 
συνέχεια, θα το Βασίλειο του Θεού απλά να είναι το κυβερνών οικογένεια του Θεού - που 
αποτελείται προς το παρόν από τον Πατέρα και τον Υιό - στην οποία ο Θεός Οικογένεια 
βρίσκεται σε διαδικασία προσθήκης ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ Υιοί του Θεού; Σκεφτείτε Ρωμαίους 
8:29. Παρατηρήστε τις λέξεις, «πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών». 

ΣΧΟΛΙΟ: Το -και- «Υιός» σχέση του Θεού Βασιλείου "Πατέρα" ξεκίνησε σαφώς όταν ο Ιησούς 
γεννήθηκε στη μητέρα του Μαρία από τον ουράνιο Πατέρα Του. 
 

Ο Χριστός - «Κύριος ΘΕΟΣ» της Παλαιάς Διαθήκης 
 

1. Μήπως ο Ένας ο οποίος αργότερα έγινε γνωστός ως ο Πατέρας να περιορίσει το δικό 
του άμεσο μέρος του στις υποθέσεις αυτού του κόσμου στα χρόνια της Παλαιάς 
Διαθήκης; Ιωάννης 1:18 και 5:37. 
2. Αλλά τι κάνει η Καινή Διαθήκη λέει του Χριστού, ο «Λόγος», ο οποίος είχε λάβει ενεργό 
μέρος στη συνέχεια; 1 Κορινθίους 10: 4. Είναι το "Rock" ένας από τους τίτλους του;Ίδιο στίχο. 
3. Ήταν αυτό το βράχο που ονομάζεται «Κύριος» στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης; 2 
Σαμουήλ 22: 2-3. 

ΣΧΟΛΙΟ: Στο Εξουσιοδοτημένο έκδοση King James και το Νέο Kings James Version της Βίβλου, η 
λέξη «Κύριος» χρησιμοποιείται συχνά, και συνήθως εμφανίζεται σε μικρά κεφαλαία γράμματα 
(η ίδια η Καινή Διαθήκη συχνά δεν αναφέρεται στον Θεό ως «Κύριος», παρά μερικές ψευδείς 
ισχυρισμούς που κάποιοι έχουν κάνει). Όπου αυτή η λέξη εμφανίζεται με κεφαλαία γράμματα, 
αυτό μεταφράζεται από την εβραϊκή λέξη "YHVH." 

Σε γραπτή εβραϊκά, τα φωνήεντα παραλείπονται. Θα παρέχονται μόνο στην ομιλία της 
γλώσσας. Έτσι, η ακριβής προφορά του "YHVH" δεν είναι σίγουρα γνωστό. Σήμερα είναι 
ευρέως θεωρείται ότι είναι Γιαχβέχ ή Γιαχβέ (η πραγματική προφορά δεν είναι γνωστό για 
ορισμένους ως ο Θεός δεν επέλεξε να διατηρήσει αυτό). 
Η YHVH, όταν μεταφράζεται πιο σωστά, σημαίνει «ο αιώνιος» ή το everliving ONE, παρά 
«Κύριε.» Αυτή η εβραϊκή λέξη αποκαλύπτει ότι ο Κύριος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο 
Χριστός της εποχής μας! 

4. Μήπως ο David μιλούν αυτού του ίδιου βράχου ή Κύριος ως του «Θεού»; Ψαλμός 18: 
1-2. 

ΣΧΟΛΙΟ: Η λέξη "Θεός" στην πραγματικότητα έχει δύο σημασίες: το Θεό Βασίλειο, ή την 
οικογένεια του Θεού? Και τα πρόσωπα / όντα που αποτελούν ότι Βασιλείου, ή την 



οικογένεια. Ο Χριστός και ο Πατέρας είναι ένας Θεός-ένα "Ελοχίμ" -αλλά δύο διακεκριμένων 
προσώπων! 

Αλλά ο Κύριος-Γιαχβέχ ήταν η ενεργός εταίρος του One που σήμερα γνωρίζουμε ως Πατέρα, 
για την καθοδήγηση της Παλαιάς Διαθήκης το Ισραήλ. Ήταν «ο Θεός» -το θεϊκό εκπρόσωπος, ή 
«Λόγος» της θεότητας, στην Παλιά Διαθήκη φορές. Και ήταν Γιαχβέχ ο οποίος μίλησε για τον 
Αδάμ και την Εύα στον Κήπο της Εδέμ! 

Και έτσι η «Κύριος» ο οποίος μίλησε και θεωρήθηκε των ανδρών ήταν πάντα ο Ιησούς 
Χριστός. Για κανείς δεν έχει δει ποτέ άμεσα τον Πατέρα (Ιωάννης 1:18? 5:37). 

5. Ποιος έκανε ο Χριστός πει Ισραήλ Ήταν; Ησαΐας 48:17. Είναι ο όρος «Κύριος ο Θεός 
σου" που χρησιμοποιείται εδώ; Αυτή ήταν η λέξη - όχι ο Πατέρας - ο οποίος μίλησε. Τι έκανε 
πείτε το Ισραήλ είχε κάνει, και τι θα πρέπει να είναι στο μέλλον; Ησαΐας 43:15. 
6. Ήταν επίσης ο Λόγος - Χριστός - ο οποίος έδωσε τις εντολές ΔΕΔ; Έξοδος 20: 1-
2. Επίσης, διαβάστε τους στίχους 3 έως 17. 

ΣΧΟΛΙΟ: Η εβραϊκή λέξη για το Lord στην Έξοδο 20 είναι Γιαχβέχ. Έτσι, εδώ και πάλι ήταν ο 
Λόγος, ο οποίος αργότερα έγινε ΧΡΙΣΤΟΥ-ο οποίος είχε κάνει το πραγματικό έργο του δίνει τις 
Δέκα Εντολές, για τον Πατέρα είχε γυρίσει αυτό το έργο πάνω σε αυτόν! 

7. Μήπως αυτή η ίδια «Κύριος ο Θεός" προφητεύουν ότι στο μέλλον - στην Millennium -
 Θα συγκεντρωθούν ΕΝΕΡΓΑ Ισραήλ από τα έθνη, όπου είχαν διάσπαρτα; Ιεζεκιήλ 11:17. Και 
όταν, όπως ο Χριστός ο Υιός, έχει υποτονική όλα τα πράγματα, τι θα κάνει; 1 Κορινθίους 15:28. 

ΣΧΟΛΙΟ: Το θεϊκό πρόσωπο του Θεού της οικογένειας που έγινε ο Χριστός ήταν η ACTIVE 
"Κύριος ο Θεός" στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης (στις περισσότερες γραφές της Παλαιάς 
Διαθήκης) -οι οποίοι αντιπροσωπεύουν και που ενεργεί για λογαριασμό του Ενός που έγινε 
τον Πατέρα. Ο Ιησούς είναι να εξακολουθούν να υπόκεινται στον Πατέρα! 
 

Πού είναι ο Θεός; 
 

1. Σε ποιον έκανε ο Χριστός να μας πει για την αντιμετώπιση προσευχές μας; Ματθαίος 6: 
9. Πού είναι η μία ποιον απευθυνόμαστε; Ίδιο στίχο. Μήπως ο Χριστός κάνει μια άμεση 
δήλωση ότι ο Πατέρας είναι στον ουρανό; Κατά Ματθαίον 7:21. 
2. Είναι κάτι περισσότερο από ένα ουρανό εκεί; Γένεση 2: 1. Ήταν ο Παύλος, στην όραση, 
που λαμβάνονται για το «τρίτο ουρανό" του θρόνου του Θεού; 2 Κορινθίους 12: 1-2, 4. Μήπως 
ο Χριστός πάει στο ουρανό του θρόνου του Πατέρα μετά την ανάστασή Του; Αποκάλυψη 
3:21. Είναι ακόμα εκεί; Ίδιο στίχο. Και είναι ο Πατέρας ακόμα εκεί;Ίδιο στίχο. 
3. Πώς ξέρουμε ότι ο πατέρας δεν είναι σε μία από τις "ουρανούς" κοντά σε αυτή τη 
γη; John 3:13. Παρατηρήστε τις λέξεις «Κανείς». 

ΣΧΟΛΙΟ: Η Αγία Γραφή δείχνει καθαρά ότι υπάρχουν ΤΡΕΙΣ Η πρώτη αποτελείται από την 
ατμόσφαιρα που περιβάλλει τη γη στην οποία η μορφή σύννεφα "ουρανούς.". Η δεύτερη 
αποτελείται από τις τεράστιες εκτάσεις του διαστήματος πέρα από τη γήινη ατμόσφαιρα.  
Ο τρίτος ουρανός είναι όπου είναι ο θρόνος του Θεού σήμερα είναι: 

4 Ο Κύριος είναι στον άγιο ναό Του,  
θρόνο του Κυρίου είναι στον ουρανό?  
Τα μάτια του ιδου,  
βλέφαρά του, τη δοκιμή των υιών των ανθρώπων. (Ψαλμός 11: 4) 
9 Ο Κύριος έχει καθιερώσει τον θρόνο του στον ουρανό,  
Και του κανόνες βασιλεία πάνω από όλα. (Ψαλμός 103: 19) 



9 ... Πατέρα μας στον ουρανό,  
Αγιασθήτω το όνομά σου.  
10 έρθει η βασιλεία σου.  
Σας θα πρέπει να γίνει  
Στη γη καθώς είναι στον ουρανό. (Ματθαίος 6: 9-10) 

 
 
Τι είναι μερικές φορές ονομάζεται «πρώτος ουρανός» είναι η περιοχή όπου η ατμόσφαιρα και τα 
σύννεφα είναι. 
 

23 Όμως Είχε com manded τα σύννεφα πάνω,  
Και άνοιξε τις πόρτες του ουρανού,  
24 Αν έβρεξε μάννα για να φάνε,  
Και τους έδωσε το ψωμί του ουρανού. (Ψαλμός 78: 23-24) 
15 Στο τρυφερό χορτάρι του γηπέδου.  
Ας είναι βρεγμένα με την δροσιά του ουρανού, (Δανιήλ 4:15) 
11 ... τα παράθυρα του ουρανού άνοιξαν. 12 Και η βροχή ήταν στη γη σαράντα ημέρες και 
σαράντα νύχτες. (Γένεση 7: 11-12) 
 

Αυτό που είναι γνωστό ως «εξωτερικό χώρο» είναι μερικές φορές αποκαλείται το «δεύτερο 
ουρανό.» Παρακάτω Θεός λέει στον Άβραμ να κοιτάξει στον ουρανό όπου τα αστέρια είναι οι εξής: 
 

5 Στη συνέχεια, τον έφερε έξω και είπε, "Κοίτα τώρα προς τον ουρανό, και να μετρήσει τα 
αστέρια, αν είστε σε θέση να τους αριθμό." (Γένεση 15: 5) 
 

Και επίσης να παρατηρήσετε: 
 

22 ... αστέρια του ουρανού (Δευτερονόμιο 10:22). 
3 ... ο ήλιος ή το φεγγάρι ή οποιονδήποτε από τη στρατιά τού ουρανού (Δευτερονόμιο 17: 3). 
10 Για τα αστέρια του ουρανού και της αστερισμού τους (Ησαΐας 13:10). 
1 Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε, και είδα ένα αστέρι έπεσε από τον ουρανό στη 
γη. (Αποκάλυψη 9: 1) 
 

Έτσι, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ουρανούς που αναφέρονται στη Βίβλο, καθώς 

και ποια είναι αυτά. 
 

Σύγχρονα αεροσκάφη σημερινή ανεβαίνουν ψηλά πάνω από τη γη στο πρώτο ουρανό. Και 
επανδρωμένο διαστημόπλοιο έχει όμως μόλις διεισδύσει στο δεύτερο ουρανό. Αλλά ο 
Πατέρας που βρίσκεται πολύ πέρα από το δεύτερο ουρανό, για «Κανείς» (εκτός από τον 
Ιησού) "ανέβηκε" στο θρόνο του Θεού στον τρίτο ουρανό! 
 

Παρατηρήστε Εβραίους 4:14 "Βλέποντας τότε ότι έχουμε ένα μεγάλο αρχιερέα, που έχει 
περάσει μέσα από τους ουρανούς ..." Ο Χριστός πέρασε μέσα από το ορατό πρώτο και το 
δεύτερο ουρανούς για να φτάσει τον ουρανό του θρόνου-τρίτο ουρανό του Θεού. 
 

1. Είναι ο Θεός που συνδέονται με την «Όρος Σιών», καθώς και με 
το "Ουράνια Ιερουσαλήμ"; Εβραίους 12:22. 



 

ΣΧΟΛΙΟ: Η ουράνια Ιερουσαλήμ και ο Θεός ο Πατέρας θα έρθει τελικά κάτω σε αυτή τη γη 
μετά καθαρίζεται. Αποκάλυψη 21 και 22 περιγράφουν αυτό το υπέροχο γεγονός. Μια 
συζήτηση αυτού του θαυμάσιου εμφάνιση είναι που πρέπει να ληφθούν σε μεταγενέστερο 
μαθήματα. 
 

2. Μήπως ο Θεός κατοικεί σε ένα ναό στον ουρανό; Ψαλμός 11: 4. Και μετά τι 
Εκείνος κάθεται; Ίδιο στίχο. 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Το ξέρατε ότι το σχέδιο του Θεού είναι DUAL; Στο τρίτο ουρανό υπάρχει η ουράνια 
πόλη της Ιερουσαλήμ. Επίσης, αυτή είναι η Σιών όπου βρίσκεται ο ουράνιος ναός της «άνω 
Ιερουσαλήμ» (Γαλάτας 4:26) (Εβραίους 12:22). 
 

Τώρα στην Παλαιστίνη / Ισραήλ υπάρχει σήμερα στην πόλη γήινη της Ιερουσαλήμ. Και υπήρξε 
και είναι να είναι, ένας επίγειος «Όρος Σιών» -το πραγματικό Όρος του Ναού του γήινου πόλη 
της Ιερουσαλήμ κατά την οποία ο χιλιετή ναό του Θεού θα σταθεί (Μιχαίας 4: 1-2). 
Υπάρχει κάποια διαμάχη που συνδέονται με την πραγματική βιβλική Όρος Σιών. Ορισμένες Εβραϊκές 
Γραφές, όπως Ψαλμός 48: 1-2 μπορεί να φαίνεται να έχει προς τα βόρεια της Ιερουσαλήμ, ενώ το 
αρχικό κτίριο «Εκκλησία του Θεού" είναι σε μια δυτική, δεν βόρειο λόφο (η οποία φαίνεται να είναι πιο 
συνεπής με αυτό που προτείνεται στην 1 Χρονικών 11: 4-8) ονομάζεται Όρος Σιών. Ιστορικά δεν 
μετράει δυνατόν ουράνια αναφορές, μπορεί να υπήρξαν τρεις γεωγραφικές περιοχές όλων ονομάζεται 
Mt. Σιών, αν το παλιό ισχυρίστηκε Όρος του Ναού περιοχή περιλαμβάνεται στην τιμή (βλ PIXNER Β 
Εκκλησία των Αποστόλων Βρέθηκε στο όρος Σιών Βιβλική Αρχαιολογία κριτική, Μάιο / Ιούνιο 1990. 16-
35,60). Μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί η αληθινή Εκκλησία του Θεού φαίνεται 
συλλογικά να αναφέρονται ως τμήμα του Όρους Σιών στην προς Εβραίους 12: 22-23. Έτσι, οι δηλώσεις 
για «Σιών» μπορεί να έχει διαφορετικές σημασίες. 
 

Η γήινη, χρονική πόλη και mount είναι απλά φυσική ΤΥΠΟΙ του ουράνιου βουνού και της 
πόλης που είναι πνευματικά. Αυτές οι φυσικές μορφές είναι μόνο μερικά από τα πολλά 
επίγεια υπενθυμίσεις ουράνια πράγματα τόσο σημαντικό για εμάς να γνωρίζουμε! 

3. Θα είμαστε σε θέση να δούμε την πνευματική αντικείμενα όταν γεννιόμαστε 
του Θεού - μεταμορφωθεί κατά την ανάσταση σε πνευματικά όντα; 1 John 3: 2? πρβ 1 
Τιμόθεο 6: 14-16. 
4.  

Τι σημαίνει ο Θεός μοιάζει; 
 

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι αδύνατο να γνωρίζετε πως θα είναι ο Θεός 
παρόμοια. Αλλά ο Θεός κατέστησε δυνατό. Και η περιγραφή περιέχεται στην Αγία Γραφή σας! 

Ο Πατέρας και ο Χριστός θα γίνει τώρα περισσότερο πραγματική και προσωπική σας από 
ποτέ! Εδώ είναι οι λεπτομέρειες: 
 

1. Έχει κάθε ανθρώπινο ον δει ποτέ τον Πατέρα; John 5:37. 



2. Ήταν ο Χριστός με τον Πατέρα πριν Εμφανίστηκε σε αυτή τη γη ως τον 
ανθρώπινο Ιησού; John 8:38 και 6:46. Στη συνέχεια, θα Χριστός είναι σε θέση να 
περιγράψει τι φαίνεται ο Πατέρας σαν; 
3. Μήπως ο Χριστός αποκαλύψει τον Πατέρα μας; Ιωάννης 1:18. Ποιος έκανε ο 
Χριστός πει ο Πατέρας έμοιαζε; Ιωάννης 14: 9. Ήταν ο Χριστός, ένας θνητός, όταν έκανε 
αυτή τη δήλωση; Μήπως, επομένως, ο Πατέρας εμφανίζεται σαν ένας άνθρωπος; 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Χριστός αναφέρεται σαφώς ότι ο Πατέρας έχει τη γενική μορφή και το ανάστημα 
ενός θνητού ανθρώπου! 
 

4. Τι είπε ο Θεός στη δημιουργία οποία επαληθεύει περαιτέρω το γεγονός ότι έχει 
τη μορφή ενός ανθρώπου; Γένεση 1:26. Μήπως ίδιος να δηλώσει ότι τα αόρατα 
πράγματα- συμπεριλαμβανομένου του Θεού - μπορεί να κατανοηθεί με σαφήνεια από 
την ορατή δημιουργία - συμπεριλαμβανομένων θνητός άνθρωπος - που έκανε ο 
Θεός;Ρωμαίους 1:20, KJV. 
5. Αλλά υπάρχει κάτι περισσότερο στην εμφάνισή του Θεού από ακριβώς μορφή 
Του. Τι έκανε ο Χριστός να ζητήσει από τον Πατέρα να κάνει ακριβώς πριν Οδηγήθηκε 
να σταυρωθεί; Ιωάννης 17: 5. 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Χριστός επρόκειτο σύντομα να είναι με τον Πατέρα και πάλι. Ρωτούσε τον Πατέρα 
να τον επαναφέρει στην ίδια δοξασμένη κατάσταση που είχε με τον Πατέρα πριν γίνει θνητός 
ον. Κοίταξε προς τα εμπρός για να έχουν πρώην Του μεγάλη δύναμη και δοξασμένο σώμα 
SPIRIT αποκατασταθεί σ 'Αυτόν για άλλη μια φορά! 
 

6. Πώς Χριστού και προφανώς ισχυρό, δόξασε φορείς πνεύμα του Πατέρα 
εμφανίζονται; Αποκάλυψη 1: 13-16. Να θυμάστε ότι ο «Υιός του ανθρώπου» που 
αναφέρονται ειδικά εδώ είναι ο Χριστός (Δανιήλ 7: 13-14? Mark 9:12). 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Για να "δοξαστεί" σημαίνει να έχει μεγάλη δύναμη και δόξα! Η δύναμη που ο 
Πατέρας και ο Χριστός έχει είναι τόσο μεγάλη που κάνει τον άνθρωπο να εμφανίζονται 
σώματα πνεύμα τους να λάμπουν τόσο φωτεινά όπως τον ήλιο σε πλήρη δύναμη! 
 

Έχει ο Θεός υπήρχε αιώνια; 
 

Η Αγία Γραφή ο Θεός αποκαλύπτεται ως ο δημιουργός του όλα είναι-αυτό υπάρχει τεράστιο 
υλικό Σύμπαν, αγγελικά όντα, το φως, τη ζωή (Αποκάλυψη 4:11). Τώρα, δεδομένου ότι ο Θεός 
δημιούργησε όλα αυτά, τότε Αυτός σίγουρα υπήρχαν πριν από το έκαναν. Ο χρόνος του 
πηγαίνει πίσω πριν από όλα αυτά. 
 

"Αλλά ποιος δημιούργησε τον Θεό;" κάποιος είναι βέβαιο ότι θα ρωτήσετε. Αυτή η ερώτηση 
δεν αρχίζει φυσικά το μυαλό μας. Ας μάθουν την απλή απάντηση από την Αγία Γραφή. 
 



1. Στο Μάθημα 7, αποδείχθηκε ότι ο «Λόγος», ή ΛΟΓΟΣ - ο οποίος αργότερα έγινε 
ο Χριστός - υπηρέτησε στο γραφείο του Αρχιερέα του Πατέρα. Ο Χριστός ήταν αυτός 
που ήταν γνωστός ως «Κύριος ο Θεός" από τα έθνη της Παλαιάς Διαθήκης. Είχε μια 
μητέρα ή ο πατέρας - το έκανε ποτέ να έχει μια «αρχή», όταν πρωτοήρθε στην 
ύπαρξη;Εβραίους 7: 3? John 8:58. 
2. Πόσο καιρό υπήρχε ο Θεός; Ησαΐας 57:15? Ψαλμός 90: 2. Θα Αυτός συνεχίσουν 
να υπάρχουν για πάντα; Ίδιους στίχους και Ησαΐας 9: 7. 
3. Μήπως ο Θεός υπόσχεται να δώσει αιώνια ζωή στους νεκρούς εν Χριστώ κατά 
την ανάσταση; John 5:25. Κάνει ο Πατέρας και ο Υιός έχουν διάρκεια ζωής του εαυτού 
τους;Στίχος 26. 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Θεός είναι αιώνιος. Ο Θεός ήταν πάντα! Μήπως χρειάζεστε ένα δημιουργό για ένα 
ον που έχει υπάρξει πάντα; Φυσικά και όχι! 
 
Στο Ησαΐας 57:15 αναφέρει ότι ο Θεός «κατοικεί την αιωνιότητα." Τώρα αιωνιότητα είναι μια δύσκολη 
έννοια για τους ανθρώπους να κατανοήσουν πλήρως (Εκκλησιαστής 3:11). Ενώ οι περισσότεροι από 
εμάς φαίνεται να έχουν κανένα πρόβλημα Θεωρώντας ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε για πάντα, η 
ιδέα για κάτι που δεν έχει μια φυσική αρχή είναι εντελώς ξένες προς τις εμπειρίες της ζωής μας ». 
Παρατηρήστε ότι ο Θεός δεν καταλαβαίνουν αυτό: 
 

11 Έχει κάνει τα πάντα όμορφα στην εποχή του. Επίσης Έχει βάλει την αιωνιότητα στις καρδιές 
τους, εκτός από το ότι κανείς δεν μπορεί να ανακαλύψει το έργο που κάνει ο Θεός από την 
αρχή μέχρι το τέλος (Εκκλησιαστής 3:11). 
26 Ιδού, ο Θεός είναι μεγάλος, και εμείς δεν τον γνωρίζουμε? ο αριθμός των ετών του, ούτε 
μπορούν να ανακαλυφθούν (Ιώβ 36:26). 
5 Κάνει σπουδαία πράγματα που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. (Ιώβ 37: 5) 
8 Και στο Θεό θα δεσμευτούν αιτία-8 μου Ποιος κάνει σπουδαία πράγματα, και ανεξερεύνητα, 
θαυμάσια πράγματα χωρίς αριθμό (Ιώβ 5: 8-9). 
 

Έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός έβαλε την αιωνιότητα στις ανθρώπινες καρδιές και ο Θεός είναι άπειρος, 
αλλά ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως ακόμη και το έργο που κάνει ο Θεός από την αρχή 
μέχρι το τέλος. Είναι πέρα από την ικανότητά μας να συλλάβουμε αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, η Αγία 
Γραφή αποκαλύπτει: 
 

18 Γνωστή στο Θεό από αιωνιότητα είναι όλα τα έργα Του (Πράξεις 15:18). 
 

Έτσι, είναι σαφές ότι ο Θεός ξέρει όλα τα έργα Του από την αιωνιότητα, αλλά ότι υπάρχουν κάποια 
πράγματα που οι άνθρωποι απλά δεν μπορούν να κατανοήσουν πλήρως. 
 
Φαίνεται επίσης να είναι σε θέση να είναι πέρα από την ικανότητά μας να κατανοήσουν ολόκληρο το 
σύμπαν (Ιερεμίας 31:32). Όπως ο Θεός, οι διαστάσεις του σύμπαντος δεν έχουν αρχή και δεν έχουν 
τέλος. Και αν κάποιος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κενός χώρος είναι το τέλος, όπου δεν τελειώνει 
ο κενός χώρος; 
 
Φυσικά, αυτό δεν γίνεται. 
 



Έτσι, όπως ακριβώς κανείς δεν μπορεί να πάει σε ένα άκρο ή στο άλλο του σύμπαντος, κανείς δεν 
μπορεί να πάρει από την αρχή ή το τέλος της Θεότητας. Έτσι, ακόμη κι αν η ιδέα ενός ατελείωτο 
σύμπαν μπορεί να είναι μέσα στις καρδιές και τα μυαλά μας, είναι μια έννοια, όπως η αιωνιότητα του 
Θεού, ότι είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να κατανοήσουν πλήρως. 
 

Η δυσκολία στην κατανόηση ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ έγκειται στο ανθρώπινο μυαλό μας. Ασχολούμαστε 
σε ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ πράγματα-δολάρια και σεντς, χρόνια, μίλια, στρέμματα, γαλόνια, 
λίρες. Μετράμε, μετράνε και υπολογίζουν σε μονάδες, πάντα φτάνουν σε μια ορισμένη 
ποσότητα. 
 

Αλλά αιωνιότητα είναι χωρίς αρχή. Είναι χωρίς τέλος! Eternity δεν μπορεί να περιοριστεί σε 
ένα καθορισμένο αριθμό ετών. Ακόμα και οι αριθμοί μπορεί να συνεχιστεί για πάντα, το ίδιο 
κάνει και η ζωή του Θεού τόσο στο παρελθόν και το μέλλον. 
 

Αυτά τα πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πάντα απαιτούν ένα δημιουργό. Αλλά τα πράγματα 
που υπήρχαν πάντα δεν χρειάζονται δημιουργός. 
 
Επειδή τώρα υπάρχει ύπαρξη (και δεν σκοπεύουμε να συζητήσουμε αυτό το σημείο), τότε κάτι έχει 

πάντα υπήρχε. Είτε ο Θεός υπήρχε πάντα ή ύλη υπήρχε πάντα. Αν δεν υπήρχε ο Θεός, τότε το θέμα 

υπήρχε πάντα. 

 
Έχει σημασία, όσο είναι επιστημονικά γνωστό (από αυτόν τον συντάκτη έχει διδακτορικό σε μία από τις 
επιστήμες) αποτελείται από άτομα τα οποία αποτελούνται από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια 
(κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι είναι τα πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια ή που αποτελείται από-αν και 
κάποιο είδος της ενέργειας φαίνεται πιθανό, υπάρχουν επίσης τα κουάρκ και τα άλλα στοιχεία που 
φαίνεται να εμπλέκονται). 

 
Τα ηλεκτρόνια "τροχιά" ο πυρήνας των ατόμων (οι πυρήνες συνήθως αποτελούνται από πρωτόνια και 

νετρόνια) σε απίστευτες ταχύτητες. Είναι πάντα σε τροχιά. Όσο εμείς οι άνθρωποι γνωρίζουν για την 

ενέργεια, είναι ότι χωρίς μια εξωτερική πηγή, ό, τι τελικά θα τρέξει έξω από την ενέργεια. Έτσι, δεν 

είναι λογικό ότι η ύλη υπήρχε πάντα. Επίσης, όσο οι άνθρωποι γνωρίζουν για την κίνηση, δεν είναι 

δυνατόν για κάτι να αρχίσει να κινείται χωρίς να επηρεάζεται από κάτι άλλο? ως εκ τούτου δεν είναι 

λογικό ότι τα ηλεκτρόνια θα ήταν σε κίνηση, εκτός αν κάτι τους άρχισαν να είναι σε κίνηση. 

 
Το γεγονός ότι φαίνεται ότι φαίνεται να είναι σημαντικά περισσότερη ύλη από αντιύλη (που θεωρητικά 
θα ήταν 50-50 εάν ένα μη-Θεία «big bang» παράγεται το σύμπαν) και υποδηλώνει ότι το σύμπαν έχει 

σχεδιαστεί υπάρχει (κάποιοι λένε ότι ίσως υπάρχει είναι ένα τεράστιο ποσό της αντιύλης). Αν ύλης / 
αντιύλης δεν είναι 50-50, στη συνέχεια, ότι παραβιάζει το νόμο της ισοτιμίας / ισορροπία στη 

φυσική. Έτσι, αυτό είναι ένας άλλος λόγος που οι φυσικοί θα πρέπει να εξετάσει ένα Θείο Δημιουργό. 
 

Το γεγονός της ραδιενέργειας προτείνει, επίσης, ότι το θέμα δεν έχει υπάρξει πάντα. Ραδιενεργές 

ουσίες βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς αποσύνθεσης, έτσι αν θα έχουν αποσύνθεσης για πάντα, 

δεν θα υπήρχε αριστερά ραδιενεργών υλικών. Και η επιστήμη έχει αποδείξει ότι τα ραδιενεργά θέμα 

εξακολουθεί να υφίσταται. 

 



Για να πάρετε γύρω από αυτό το σημείο, μερικοί επιστήμονες προτείνουν ότι η ατομική δομή της ύλης 
είναι αναδιαρθρώνεται κάθε αρκετά δισεκατομμύρια / τρισεκατομμύρια χρόνια μέσα από μια υπόθεση 
γνωστή ως ταλαντευόμενο θεωρία σύμπαν: είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, αλλά μια που δεν υπάρχει 
απολύτως καμία απόδειξη για-ως καθώς και ένα που παραβιάζει τους γνωστούς νόμους της φυσικής, 

καθώς και το γνωστό μοτίβο του σύμπαντος. Ένα για τα μεγάλα δόγματα της είναι ότι η ενέργεια αυτή 

έχει εξαντληθεί από διαστελλόμενο σύμπαν μας (εξ ου και αποδέχονται την προηγούμενη σημείο ότι η 
κίνηση δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς εξωτερική πηγή), η σοβαρότητα του σύμπαντος φέρνει τελικά 

όλη η ύλη μαζί για μια μεταγενέστερη αναδιάρθρωση (και έκρηξης) . Η έννοια αυτή είναι παράλογη: 
είναι σαν να λέμε ότι μετά από όλα τα υλικά σε μια έκρηξη σταματήσει να κινείται ότι η έλξη του 
συνόλου του υλικού θα το φέρει πίσω μαζί. 
 
Ι (Δρ Thiel) χρησιμοποιείται για να χρησιμοποιήσετε κροτίδες ως παιδί και μπορώ να σας πω ότι αυτό 

δεν συμβαίνει. Καταλαβαίνω σχετικά με τις επιπτώσεις της βαρύτητας και την τριβή, αλλά δεν υπάρχει 

τριβή στο διάστημα, έτσι δεν υπάρχει τίποτα για να επιβραδύνει την επέκταση προς τα κάτω. 
 
Επιπλέον, το τηλεσκόπιο Hubble απέδειξε ότι ο ρυθμός διαστολής του σύμπαντος αυξάνεται, αντί να 

μειώνεται, έτσι ανασκευάζοντας εντελώς το ταλαντευόμενο θεωρία του σύμπαντος. Πολλοί 

επιστήμονες τώρα έχουν ορθώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύμπαν θα επεκταθεί. Και είναι 

συνεπής με ό, τι διδάσκει η Αγία Γραφή (Ησαΐας 9: 7). Πάντα ένιωθα ότι το ταλαντευόμενο θεωρία 

σύμπαν παραβίασε τους γνωστούς νόμους της φυσικής και ήταν μια προσπάθεια από ορισμένους 
επιστήμονες να προσπαθήσουν να πείσουν τον εαυτό τους ότι το σύμπαν δεν είχε αρχή και ότι δεν 
υπήρχε Θεός. 
 
Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΙΩΝΙΑ! 
 

Ο Θεός είναι πνεύμα 
 

1. Ο Θεός μας έχει ήδη δείξει ότι έχει ένα σώμα (Αποκάλυψη 1: 13-16). Αλλά τι 
λέει ο Θεός Αυτός αποτελείται από; Ιωάννης 4:24. 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Τώρα βλέπουμε μια από τις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. Ο 
Θεός αποτελείται από αόρατο πνεύμα. Ο άνθρωπος είναι θνητός, αλλά η σάρκα και το αίμα-
που αποτελείται από τη γη (1 Κορινθίους 15: 47,53). 
Ας παρατηρήσετε μια άλλη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο. 

2. Τι είναι χαρακτηριστική ΙΔΙΟΤΗΤΑ του Θεού; Ψαλμός 99: 9 και 1 Ιωάννη 4: 8,16. 
ΣΧΟΛΙΟ: Η λέξη «ιερό» σημαίνει καθαρή καρδιά ή ελεύθερη από την αμαρτία. Ο Θεός έχει 
καθαρή αγάπη. Ο Θεός αποτελείται από πνεύμα και έχει αυτό το ιερό στάση της αγάπης. 
Υπάρχει κανείς που είναι τόσο Ιερά όπως ο Θεός υπάρχει; 1 Σαμουήλ 2: 2. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: Δεδομένου ότι τόσο ο Πατέρας και ο Χριστός αποτελούν τη Θεότητα-οικογένεια του 
Θεού, τόσο ατομικά όσο έχουν το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι το ένα αρμονικό δύναμη 
(Εφεσίους 4: 4), η οποία είναι κοινή τόσο από τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά η οποία είναι 
διαθέσιμη σε εκείνους που καλούνται και όσοι μετανοούν και βαφτίστηκε. 
 



Ο Θεός είναι ο Δημιουργός και Συντηρητής 
 

1. Είναι το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του μεγάλη δύναμη; Γένεση 1: 1-3 και 
Ιερεμίας 32:17. 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Ήταν από το Πνεύμα του Θεού ότι ο Θεός δημιουργήθηκε αρχικά και αργότερα RE-
fashioned γη μας, όπως φαίνεται στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. 
 

Το Άγιο Πνεύμα είναι η ίδια η δύναμη του Θεού! Εκφράζει την ενοποιημένη δημιουργικό 
θέλημα του Θεού Οικογένειας. Το μετέτρεψαν το πνεύμα της ενέργειας του Θεού στον υλικό 
κόσμο που βλέπουμε γύρω μας (Εβραίους 11: 3). 
 

Το Άγιο Πνεύμα του Θεού μπορεί να συγκριθεί με ένα εργαλείο ή μηχάνημα. Ένα εργαλείο 
χρησιμεύει άνθρωπος στο να γίνουν τα πράγματα. Το Άγιο Πνεύμα εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό 
για τον Θεό. Αλλά το πνεύμα είναι ικανό άπειρη εργασίας - ποτέ δεν τρέχει προς τα κάτω, 
λόγω της διάχυσης ή τριβή. Και θεία Πνεύμα του Θεού γεμίζει το σύμπαν.(Ψαλμός 139: 7? 
Ιερεμίας 23:24). Πόσο σαφές είναι ότι το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ένα τρίτο πρόσωπο της 
θεότητας, όπως διδάσκεται από την ελληνορωμαϊκή "τριάδα" ιδέα! Μια ιδέα ότι οι 
Ελληνορωμαϊκή εκκλησίες εγκριθεί επίσημα στο 381 μ.Χ. στο Συμβούλιο της 
Κωνσταντινούπολης. 
 
Είναι το Άγιο Πνεύμα του Θεού; 
 
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό εξαρτάται ουσιαστικά από τον τρόπο που προορίζεται. 
Είναι το πνεύμα στον άνθρωπο την ανθρώπινη; 
 
Ουσιαστικά, δεδομένου ότι είναι μέρος ενός ανθρώπου, είναι ένα ανθρώπινο πνεύμα. 
Το ίδιο είναι ουσιαστικά ισχύει και για το Άγιο Πνεύμα. 
 
Δεδομένου ότι τα έσοδα από το Θεό, είναι το Πνεύμα του Θεού. Όμως, ακριβώς όπως το πνεύμα στον 
άνθρωπο δεν είναι ένα ξεχωριστό άτομο, ούτε είναι το Πνεύμα του Θεού, ένα ξεχωριστό άτομο. 
Αυτός είναι ο λόγος που τα ακόλουθα εδάφια (τα οποία είναι αυτά που αναφέρονται πιο συχνά από 
τριαδικούς να υποτίθεται ότι αποδεικνύουν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, συνεπώς, ένα τρίτο 
πρόσωπο της Αγίας Τριάδας τους) δείχνουν μόνο ότι η αμαρτία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι 
αμαρτία εναντίον του Θεού, σε αντίθεση να διδάσκει ότι το Άγιο Πνεύμα, το ίδιο, είναι ένα ξεχωριστό 
ον Θεό: 
 

1 Αλλά ένα συγκεκριμένο άτομο που ονομάστηκε Ανανία, με Sapphira τη σύζυγό του, πούλησε 
την κατοχή. 2 Και κράτησε πίσω μέρος του προϊόντος, η σύζυγός του, επίσης, να το γνωρίζει 
αυτό, και έφερε ένα ορισμένο μέρος και που είναι στα πόδια των αποστόλων. 3 Αλλά ο Πέτρος 
είπε: «Ανανία, γιατί ο Σατανάς γέμισε την καρδιά σας να βρίσκονται στο Άγιο Πνεύμα και να 
κρατήσει πίσω μέρος της τιμής της γης για τον εαυτό σας; 4 Ενώ παρέμεινε, ήταν ότι δεν είναι 
δικά σου; Και μετά την πώλησή του, ήταν αυτό όχι στο δικό σας έλεγχο; Γιατί έχετε συλλάβει 
αυτό το πράγμα στην καρδιά σας; δεν έχετε πει ψέματα σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό. " 



5 Τότε ο Ανανίας, άκουσε αυτά τα λόγια, έπεσε κάτω και την τελευταία του πνοή. Έτσι, επέπεσε 
φόβος μέγας εφ όλους εκείνους που άκουσαν αυτά τα πράγματα. (Πράξεις 5: 1-5). 
 

Υπάρχουν δύο βασικά σημεία σχετικά με το παραπάνω. Το πρώτο είναι ότι ο Ανανίας είπε ψέματα 
στους άνδρες και το Άγιο Πνεύμα. Το δεύτερο είναι ότι ο Πέτρος και άλλοι στη Βίβλο (ο Μωυσής, ο 
Ααρών, ο Ιησούς του Ναυή, Micah, κλπ) σε τελική ανάλυση ισοδυναμεί όλη την αμαρτία να είναι 
αμαρτία εναντίον του Θεού. 
 
Ίσως μπορεί να είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι μετά David αμαρτήσει ενάντια στον Uriah η 
Χετταίων, ισχυρίστηκε ότι είχε πραγματικά αμαρτήσει ενάντια στον Θεό (2 Σαμουήλ 
12:13).Παρατηρήστε επίσης τα εξής: 
 

3 Για Αναγνωρίζω τις παραβάσεις μου, και η αμαρτία μου είναι πάντα μπροστά μου. 4 εναντίον 
σας, μόνο, έχω αμαρτήσει, και πράξει αυτό το κακό στα μάτια σας (Ψαλμός 51: 3-4). 
 

Ομοίως, όλη η αμαρτία είναι ενάντια στο Θεό. 
 
Είναι το Άγιο Πνεύμα στις Πράξεις 5 το Πνεύμα του Πατρός, το Πνεύμα του Κυρίου, ή ένα ξεχωριστό 
άτομο μόνο ονομάζεται το Άγιο Πνεύμα; Λοιπόν, συνεχίζοντας στις Πράξεις 5 βρίσκουμε την απάντηση: 
 

7 Τώρα ήταν περίπου τρεις ώρες αργότερα, όταν η σύζυγός του ήρθε, μην ξέροντας τι είχε 
συμβεί. 8 Και ο Πέτρος της απάντησε, "Πες μου αν θα πωληθεί η γη για τόσο πολύ;" 
Είπε, «Ναι, για τόσο πολύ." 
 
9 Και ο Πέτρος είπε, «Πώς είναι ότι έχετε συμφωνήσει μαζί για να δοκιμάσετε το Πνεύμα του 
Κυρίου; Κοίτα, τα πόδια εκείνων που έχουν ταφεί ο σύζυγός σας είναι στην πόρτα, και θα σας 
μεταφέρει έξω." 10 Στη συνέχεια, αμέσως έπεσε στα πόδια του και να αναπνέουν τελευταία 
της. Και οι νέοι άνδρες ήρθε και βρέθηκε νεκρός της, και τη διεξαγωγή της, την θάφτηκε από 
τον σύζυγό της. (Πράξεις 5: 7-10) 
 

Παρατηρήστε ότι ο Πέτρος καθιστά σαφές ότι τόσο ο Ανανίας και η σύζυγός του Sapphira δοκιμαστεί 
"το Πνεύμα του Κυρίου." Αυτό δεν είναι κάποιο ξεχωριστό ον. 
 
Ως εκ τούτου, σε αντίθεση με τον ισχυρισμό πολλών τριαδικό μελετητές, Πράξεις 5 δεν είναι οριστική 
απόδειξη ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ένα ξεχωριστό Θεός ή πρόσωπο σε κάθε τριάδα. 
 
Τι γίνεται με Πράξεις 13: 2; Αναφέρει: 
 

2 Δεδομένου ότι υπηρετούσαν στον Κύριο και νηστεία, το Άγιο Πνεύμα είπε, "Τώρα το 
διαχωρισμό σε Μένα Βαρνάβα και ο Σαούλ για το έργο στο οποίο έχω τους κάλεσε." (Πράξεις 
13: 2) 
 

Ενώ μερικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η πιο πάνω πρέπει να σημαίνει μια ηχητική ομιλία του, 
αυτό δεν είναι απαραιτήτως η περίπτωση. Η Αγία Γραφή είναι σαφές ότι στο παρελθόν το Άγιο Πνεύμα 
μίλησε μέσω των προφητών (1 Βασιλέων 14:18? Εβραίους 1: 1? 2 Πέτρου 1:20). Επίσης, η λέξη 
μεταφράζεται ως "είπε" (εîπε) μπορεί να περιλαμβάνει έννοιες, εκτός από την άμεση προσωπική του 
λόγου. 
 



Οι πρώτοι χριστιανοί θεωρείται το Άγιο Πνεύμα ως κάτι ο Θεός χρησιμοποίησε, όπως θεία δύναμη Του 

στη δράση. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στα σύμβολα του Πνεύματος που χρησιμοποιείται στην Αγία 

Γραφή. Η κύρια εβραϊκή λέξη για το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης είναι ruach, το οποίο ουσιαστικά 

σημαίνει "άνεμος". Η κύρια ελληνική λέξη για το πνεύμα στην Καινή Διαθήκη είναι πνεύμα, το οποίο 
σημαίνει "άνεμος" ή ". ανάσα" Παρόμοια με την περάτωση και την αναπνοή, το Άγιο Πνεύμα, δεν του 

το ίδιο είναι ορατό, αλλά είναι ισχυρή (Γένεση 2: 7? Luke 4:14? Πράξεις 1: 8). Επίσης, ακριβώς όπως ο 

αέρας που αναπνέουμε διατηρεί τη φυσική ζωή, το Πνεύμα διατηρεί πνευματική ζωή (Ιωάννης 6:63). 
Στον 2ο αιώνα, Μελίτων Σάρδεων, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, έγραψε ότι το Άγιο Πνεύμα ήταν 
απλώς η δύναμη του Θεού, όπως ο ίδιος έγραψε: 

 
Η γλώσσα του Κυρίου Του Αγίου Πνεύματος. Στον Ψαλμό: «Η γλώσσα μου είναι ένα στυλό." ... 
Το δάχτυλο του Κυρίου του Αγίου Πνεύματος, με την λειτουργία των οποίων οι πίνακες του 
νόμου στην Έξοδο λέγεται ότι έχουν γραφτεί (Μελίτων. Από το Λόγο για το πάθος μας Κυρίου, 
IX) 

 
Δεδομένου ότι ο Θεός είχε γράψει τις Δέκα Εντολές τον εαυτό του (Έξοδος 31:18), αυτό δείχνει ότι 
Μελίτων θεωρείται μόνο το Άγιο Πνεύμα είναι η δύναμη του Θεού, όχι ένα ξεχωριστό άτομο. 
Όταν μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα, πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν τι είναι επειδή 
πνευματικές ιδιότητες και τις οντότητες που φαίνεται τόσο εξωπραγματικό για τους 
περισσότερους ανθρώπους. Και δεν είναι περίεργο. Πνευματικά πράγματα είναι αόρατα, δεν 
διακρίνεται από τις φυσικές αισθήσεις. Πρέπει να αποκαλυφθεί εγγράφως στην Αγία Γραφή! 
 

Μόνο η Αγία Γραφή κάνει σαφές η φύση του Αγίου Πνεύματος. Η ανθρωπότητα είναι το 
θέμα. Ο Θεός είναι αόρατος πνεύμα. Και το Πνεύμα του Θεού, σε αντίθεση με θνητό άνθρωπο, 
είναι ΑΙΩΝΙΑ (1 Κορινθίους 15:53? Εβραίους 9:14). 
 

2. Πως ο Θεός χρησιμοποιεί το Πνεύμα Του δύναμη να διαμορφώσει διάφορες 
δημιουργίες του; Ψαλμός 148: 5. Ανακοίνωση για τη λέξη "διέταξε". Διαβάστε επίσης 
στίχοι 1-4? Ψαλμός 33: 8-9 και Γένεση 1: 2-3. 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Χριστός-Λόγος, ή «Λόγος» (Ιωάννης 1: 1) - «μιλούσαν και έγινε." Ο Θεός είπε, 
«Γενηθήτω φως» -και το Πνεύμα του Θεού, κινείται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων 
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ η εντολή, και «δεν υπήρχε φως" -INSTANTLY! Το Άγιο Πνεύμα είναι μια 
θαυματουργή δύναμη! 
 
 

1. Τι λέει ο Θεός για εκείνους που δεν νομίζω ότι μπορούν να δημιουργήσουν τα 
πράγματα με αυτόν τον τρόπο; Ρωμαίους 1: 18-22. 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Whe n Θεός δημιούργησε αρχικά τη γη και τον ουρανό, δεν υπήρχαν ΥΛΗΣ. Ο ίδιος 
θέλησε αυτό το πνεύμα ενέργειας από τον Εαυτό Του να μετατραπεί σε φυσική ενέργεια και 
ύλη. 
 

Αλλά όταν μιλούσε ο Χριστός, ο Πατέρας θα μπορούσε να παραχθεί το φαγητό με δύο 
τρόπους: είτε με τη μετατροπή πνεύμα ενέργεια σε NEW ψωμί και τα ψάρια, ή μετατρέποντας 



το ήδη υπάρχον υλικό τροφίμων σε επιπλέον ψωμί και τα ψάρια. Σε μια άλλη περίπτωση, ο 
Χριστός ήταν επίσης σε θέση να εξακολουθούν να είναι τα κύματα της φλοίσβος της θάλασσας 
από το πνεύμα της ενέργειας που παρέχεται ο Πατέρας (Ματθαίος 8: 23-27). 
 

Ο Θεός διαθήκες και μιλά το θέλημά Του, και το πνεύμα του πράξεις για οποιαδήποτε και όλα 
τα πράγματα Έχει δημιουργήσει. Όλα φύση υπακούει τις εντολές Του! Εμείς δεν 
καταλαβαίνουν, και ο Θεός δεν αποκαλύπτει, τον ακριβή μηχανισμό. Αλλά Εκείνος δεν 
αποκαλύπτει αρκετά από τη γενική διαδικασία. Και έχουμε την ιστορική και επιστημονική 
απόδειξη ότι όλη η φύση είναι υπάκουος σ 'Αυτόν. Θαύματα του Χριστού είναι επίσης 
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ αυτό. 
 

2. Ο Θεός επίσης να χρησιμοποιήσετε το Πνεύμα Του δύναμη για τη διατήρηση 
και βασίλευε τεράστια ουράνια και γήινα δημιουργία Του; Νεεμίας 9: 6? Εβραίους 1: 2-
3 και Ψαλμός 66: 7. 

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Θεός κάθεται στα χειριστήρια του ολόκληρο το σύμπαν-Κυβερνά και συντηρεί τα 
πάντα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος Του! 

3. Ακριβώς ό, τι κάνει ο Θεός να διατηρήσουν με τη δύναμή Του - δεν Έθεσε σε 
κίνηση συγκεκριμένες φυσικές ΝΟΜΟΙ με την οποία οι υλικές λειτουργίες 
δημιουργίας;Γένεση 8:22. Μήπως ο ήλιος υπακούσει το Θεό; Ιώβ 9: 7 και Ψαλμός 104: 
19. Πώς φαίνεται να ανασταλεί η γη; Ιώβ 26: 7. 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Το λεξικό ορίζει τη λέξη «διατήρηση» ως «να κρατήσει αναστολή, για την υποστήριξη, 
για να κρατήσει ζωντανό, για να κρατήσει από την καταστροφή." 
 
Έχει υποστηριχθεί ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει φυσικό νόμο, το σχεδιασμό, και την τάξη στο σύμπαν, 
αυτό αποδεικνύει ότι υπήρχε ένας νόμος δωρητή, σχεδιαστής και κατασκευαστής τάξη στο 

σύμπαν. Αυτό είναι σύμφωνο με το τι διδάσκει η Αγία Γραφή για το θέμα αυτό: 

 
19 γιατί αυτό μπορεί να γίνει γνωστό του Θεού είναι φανερόν εν αυτοίς, διότι ο Θεός έχει 

δείξει σε αυτούς. 20 Για από τη δημιουργία του κόσμου αόρατο χαρακτηριστικά του είναι 

σαφώς δει, ενώ εξυπακούεται από τα πράγματα που γίνονται, και η αιώνια δύναμή του και η 
θεότητα, ώστε αυτοί είναι αναπολόγητοι 
(Ρωμαίους 1: 19-20). 

 
Τα παραπάνω δείχνουν ότι η Αγία Γραφή διδάσκει ότι η πίστη στο Θεό είναι λογικό. 
Ομοίως 1 Κορινθίους σημειώνει: 

 
20 Πού είναι ο σοφός; Πού είναι ο γραμματέας; Πού είναι η disputer αυτής της ηλικίας; Δεν 

έχει ο Θεός έκανε ανόητο τη σοφία αυτού του κόσμου; ... 27 Αλλά ο Θεός έχει επιλέξει τα 
ανόητα πράγματα του κόσμου να βάλει στην ντροπή ο σοφός, και ο Θεός έχει επιλέξει τα 
αδύνατα πράγματα του κόσμου για να τεθεί σε ντροπή τα πράγματα τα οποία είναι πανίσχυρη 
(1: 20,27). 

 
Ο Θεός έχει σχεδιάσει μια λειτουργική σύμπαν και τη ζωή μέσα σε αυτό. Ωστόσο, κάποια παράλογα 

ισχυρίζονται ξεμπερδέψουμε ότι πολύπλοκα συστήματα απαιτούν έναν σχεδιαστή. 



 
Υπάρχει κάποιος που πραγματικά πιστεύουν ότι η λειτουργική φορητούς υπολογιστές, για παράδειγμα, 
τυχαία έχουν εμφανιστεί οπουδήποτε στο σύμπαν, και όταν το έκαναν, εμφανίστηκε με το λογισμικό 

τους και την ηλεκτρική ενέργεια για να τρέξει; Ωστόσο, πολλοί φαίνεται να αισθάνονται ότι η ζωή, η 
οποία είναι τόσο πολύ πιο περίπλοκη, ακόμη και σε κυτταρικό επίπεδο, τυχαία σχηματίζεται και τυχαία 

ζωντάνεψε. Αυτό είναι παράλογο να πιστεύουμε, αν και πολλοί που θεωρούν τους εαυτούς τους 

μορφωμένους αξίωση να πιστέψουμε ότι κανένας-το-λιγότερο. 

 
Επιπλέον, η δημιουργία του Θεού θα κυριολεκτικά "πετάξει πέρα,« αν δεν ήταν για τους 
νόμους Έθεσε σε κίνηση για να διέπουν τη λειτουργία του. Και ο Θεός συντηρεί τους νόμους 
που διέπουν τη δημιουργία, αν Του στη γη ή στις παραπάνω ουρανούς, ζωντανό ή άψυχο, με 
τη δύναμη του Πνεύματός του! 
 

Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε τις λειτουργίες δημιουργίας αυτόματα σαν ένα εξελιγμένο 
υπολογιστή που έχει προγραμματισμένες εκ των προτέρων για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
εργασιών. Πνεύμα του Θεού είναι η ENERGIZING δύναμη που κρατά τους νόμους του 
σύμπαντος λειτουργεί, ακριβώς όπως το ηλεκτρικό ρεύμα ενεργοποιεί και λειτουργεί έναν 
υπολογιστή. 
 

Αυτή η μικρή αναλογία επισημαίνει το γεγονός ότι ο Θεός είναι ένας Θεός του νόμου και της 
τάξης (1 Κορινθίους 14:33). Αυτός προσεκτικά σχεδιασμένη και υπολογισμένη δημιουργία Του 
να λειτουργήσει ομαλά και αποτελεσματικά, σύμφωνα με την αδυσώπητη Του "νόμους της 
φυσικής"! 
 

Παρατηρήστε, επίσης, ότι η ανάθεση της ενέργειας του Θεού στο έργο της διατήρησης των 
φυσικών νόμων του σύμπαντος είναι μια μακρά ανάθεση TERM, σε αντίθεση με τα 
περισσότερα από τα SHORT TERM αναθέσεις εκτελεί θαύματα του Χριστού. 
 

Και έτσι ο Θεός κατευθύνει το Άγιο Πνεύμα Του για την επίτευξη σκοπού Του. Είναι ρέει έξω 
από Αυτόν και πάλι πίσω, σαν ρεύμα σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, και γίνεται αισθητή παντού 
στην καλά έργα (Ψαλμός 139: 7-11). 
 

Χαρακτηριστικά της οικογένειας του Θεού 
 

1. Ήταν ο βασιλιάς Σολομώντας ο σοφότερος άνθρωπος που έζησε ποτέ, επειδή ο 
Θεός του έδωσε σοφία; 1 Βασιλέων 3: 11-12? 10:24. Τότε είναι ο Θεός Βασίλειο ALL-
σοφός- η πηγή όλων των αληθινή σοφία; Δανιήλ 2:20? 1 Τιμόθεο 1:17? Ιακώβου 1: 5. 
2. Μήπως ο Θεός Οικογενειακά έχουν τέλεια γνώση; Ιώβ 37:14, 16. 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Από τον Πατέρα και τον Υιό μαζί αποτελούν τη μία Θεότητα, ΔΥΟ διαθέτουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά ή ιδιότητες. Θυμηθείτε, ο Χριστός είπε: «Εγώ και ο Πατήρ έν είμεθα» (Ιωάννης 
10:30). 
 



3. Ξέρει ο Θεός το μυστικό της ύπαρξης, χωρίς εξάρτηση από τίποτα - χρειάζεται 
καμία τροφή, στέγη ή άλλες ανάγκες, έτσι χρειάζομαι για την ύπαρξη του ανθρώπου; Τι 
είναι αυτός που ονομάζεται; Ησαΐας 40:28. 
 

Σχόλιο: Είναι ο αιώνιος Θεός. Η εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται «Κύριος» εδώ μπορεί επίσης 
να σημαίνει «αυτοτελούς One." 
 

4. Ξέρει ο Θεός, επίσης, για την ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ - ζωή χωρίς τέλος; John 5:26. Είναι 
Αυτός ακούραστη; Ησαΐας 40:28. 
5. Υπάρχει κάποιος τρόπος, για τη δική μας, με την οποία εμείς οι θνητοί μπορούν, 
για τους εαυτούς μας, να μάθουν τα μυστικά του Θεού; Ίδιο στίχο. Επίσης Ρωμαίους 
11:33 και Ψαλμός 145: 3. Ο Θεός να αποκαλύψει ορισμένα μυστικά; Δανιήλ 2:22. Σε 
ποιον? Παροιμίες 3: 32β και Ψαλμός 25:14. Μήπως αυτός ακόμα αποκαλύψει το 
μέλλον στους δούλους Του ονομάζεται προφήτες; Αμώς 3: 7. 
6. Υπάρχει κάποιο όριο στην κατανόηση του Θεού εκεί; Ψαλμός 147: 5. 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Αν και μερικές φορές μας φαίνεται ότι ίσως ο Θεός δεν καταλαβαίνουν όλοι περνάμε, 
που πραγματικά κάνει (Ρωμαίους 8:28). Έχει ένα σχέδιο για εμάς και θα μας δείτε μέσα 
(Φιλιππησίους 1: 6). 
 

7. Και έχει ο Θεός απεριόριστη εξουσία; Ψαλμός 62:11? Ματθαίος 
19:26? 28:18. Μήπως το γεγονός ότι ήταν αυτός που δημιούργησε τη γη μας (Γένεση 1: 
1) να αποδειχθεί αυτό; Μήπως Επίσης δημιουργούν όλα τα ουράνια σώματα - τον ήλιο, 
το φεγγάρι και τα αστέρια; Ψαλμός 8: 3? 104: 2. Μπορεί αδύναμο, θνητός άνθρωπος 
COUNT αριθμός τους; Ιερεμίας 33:22. Αλλά Ξέρει ο Θεός ο αριθμός τους - ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ; Ψαλμός 147: 4. 
 

ΣΧΟΛΙΟ: γη μας δεν είναι παρά ένα μικροσκοπικό κόκκο σκόνης σε σύγκριση με άλλα 
γιγαντιαία ουράνια σώματα. Πάρτε για παράδειγμα τον ήλιο μας. Είναι ένα σχετικά μικρό 
αστέρι στο Γαλαξία μας "Γαλαξίας". 
 

Όσον αφορά τον αριθμό των άστρων στο σύμπαν, ο Θεός λέει οι άνθρωποι είναι εντελώς 
ανίκανο να μετράει όλα αυτά! Γαλαξία μας πιστεύεται ότι έχει 300 δισεκατομμύρια άστρα. Οι 
επιστήμονες έχουν υποστηρίξει ότι υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες, το καθένα με 
περίπου τόσο πολλά αστέρια σε αυτό ως το Γαλαξία μας! 
 

8. Ο Θεός μπορεί να προβλέψει μελλοντικά γεγονότα; Δανιήλ 2:28? Ησαΐας 
46:10. Σκεφτείτε Δανιήλ 2: 20-21. Στη συνέχεια, μπορεί ο Θεός να προλέγει το μέλλον, 
γιατί έχει τη δύναμη να κάνει ό, τι λέει να έρθει να περάσει; Ησαΐας 46:11? Ματθαίος 
19:26. 
9. Ο Θεός έχει ένα τέλειο μνήμη; Ψαλμός 147: 4-5? Αμώς 8: 7? Ωσηέ 7: 2. Μήπως 
αυτός να έχει τον απόλυτο έλεγχο πάνω από τη μνήμη του - μπορεί να ξέχασε αν το 
θελήσεις; Ιερεμίας 31:34. 



10. Είναι ο Θεός ειλικρινής; Τίτο 1: 2. ΤΡΥΦΕΡΌΣ? 1 Ιωάννη 4: 
8. ΜΌΛΙΣ? Δευτερονόμιο 32: 4. ΕΎΣΠΛΑΧΝΟΣ? Ψαλμός 136: 4. 
11. Είναι ο Θεός ικανός να ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΜΕΣΗ - μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει 
παντού ανά πάσα στιγμή; Ιερεμίας 23: 23-24? Ησαΐας 58: 9. Τι λέει ο Θεός 
γεμίζει; Ιερεμίας 23:24. Πώς θα μπορούσε ο Θεός είναι παντού σε ένα χρόνο; Ψαλμός 
139: 7-8. Μπορεί ο Θεός, στον ουρανό, ακόμα και ξέρουν τι ένα πρόσωπο σκέφτεται 
εδώ στη γη;Στίχος 2. 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Οι Mortal ανθρώπους περιορίζεται από το χρόνο και το χώρο. Για παράδειγμα, το 
ραδιόφωνο επαφή μεταξύ Mariner IV (που κάποτε πήρε ιστορία αποφάσεων φωτογραφίες του 
πλανήτη Άρη) και τη γη περιορίστηκε από το γεγονός ότι τα ραδιοκύματα ταξιδεύουν στην 
«αργή» ταχύτητα του φωτός-186.000 μίλια ανά δευτερόλεπτο.Αυτό σήμαινε ότι το ραδιόφωνο 
εντολές μεταδίδονται στο χώρο καθετήρα πήρε περίπου 12 λεπτά για να φτάσετε ως το 
ταλαντεύθηκε παρελθόν Άρη-134 εκατομμύρια μίλια από τη γη που ταξιδεύουν! Και 
τηλεμετρικών δεδομένων από Mariner IV Χρειάστηκε να περάσουν 12 λεπτά για να φτάσει στη 
Γη-24-MINUTE ταξίδι μετ 'επιστροφής! 

 
Αλλά επειδή το Πνεύμα του Παντοδύναμου Θεού δεν περιορίζεται από τον χρόνο και τον 
χώρο, ο Θεός είναι σε θέση να γνωρίζουν αμέσως τι γίνεται εδώ στη γη, ή οπουδήποτε αλλού 
στο σύμπαν! Με το Πνεύμα Του, ο Θεός είναι σε θέση να διαβάσει ακόμα πολύ τις σκέψεις 
μας από τον ουρανό πάνω! 
 

12. Και με το Πνεύμα Του, είναι ο Θεός είναι σε θέση να «δει» τι ο καθένας κάνει 
από το θρόνο του στον ουρανό - ανείπωτη εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια μίλια 
μακριά;Παροιμίες 5:21. Μήπως αυτός να προβληματιστεί για τις ενέργειες των 
ανδρών; Ίδιο στίχο και ψαλμός 139: 2. Επίσης παρατηρήσετε 2 Χρονικών 16: 9 και 
Ιερεμίας 32:19. 
13. Ξέρει ο Θεός γενικότερη στάση σας; 1 Βασιλέων 8:39. 
14. Μήπως αυτός ακούσετε τον στεναγμό των ανθρώπων του; Ψαλμός 38: 
9. Πως? Ρωμαίους 8:23, 26-27. 
15. Ξέρει ο Θεός τον αριθμό των βημάτων που παίρνετε; Ιώβ 14:16 και 31: 4. 
16. Ξέρει ο Θεός ο αριθμός των τριχών στο κεφάλι σου; Ματθαίος 10:30. Μήπως 
αυτός ακόμη να λάβει υπόψη του ένα πουλί όταν πέφτει στο έδαφος; Ματθαίος 
10:29.Νομίζετε ότι αυτά τα πράγματα είναι αδύνατο; Τι λέει ο Θεός; Ματθαίος 
19:26. Και τι είπε δουλειά του Θεού; Ιώβ 42: 2. 
17. Είναι ο Θεός ικανός αστραπή-όπως τα ταξίδια; Ματθαίος 24:27. Στη 
συνέχεια, θα κύκλο του Χριστού στη γη με την ταχύτητα του φωτός στο δεύτερο ερχομό 
Του, ώστε όλος ο κόσμος να τον δει; Luke 17:24. 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Κατά την έλευση του Χριστού, Εκείνος θα κύκλο της γης με την ταχύτητα του φωτός 
και οι δίκαιοι, ο οποίος στη συνέχεια θα γίνει πνεύμα, θα αυξηθεί για να τον συναντήσει στον 
αέρα (1 Θεσσαλονικείς 4: 16-17). Και πραγματικά ο Θεός δεν περιορίζεται στην ταχύτητα του 
φωτός. 
 



18. Μετά την ανάστασή Του, ο Χριστός απαγορεύουν ρητά η Μαρία να τον αγγίξει 
επειδή δεν είχε ακόμη ανέβηκε προς τον Πατέρα στον ουρανό; John 20:17. Αλλά 
αργότερα την ίδια ημέρα, ο Χριστός να επιτρέψει στους μαθητές Του να αγγίξει τα 
πόδια του; Ματθαίος 28: 9. Τότε είχε ταξιδέψει ο Χριστός την απόσταση στο θρόνο του 
Πατέρα και πίσω στη γη σε λιγότερο από μία ημέρα; 
19.  

ΣΧΟΛΙΟ: Ο λογαριασμός αυτός δείχνει σαφώς ότι ο Θεός είναι σε θέση να ταξιδεύουν μέσα 
στο χώρο ασύγκριτα πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός! 
 

19. Ας παρατηρήσετε μερικές άλλες θαυματουργές ιδιότητες του Θεού 
Οικογένειας. Μετά Χριστός αναστήθηκε και στο πνεύμα το σώμα Του, έκανε ξαφνικά 
εμφανιζόταν στους μαθητές Του; John 20:19. Τότε ο Θεός είναι ικανός να διέρχεται από 
τα στερεά όπως πόρτες και τους τοίχους; Ίδιο στίχο. (Σημειώστε ότι οι πόρτες ήταν 
κλειστές!) Ποια ήταν η αντίδρασή τους; Λουκά 24: 36-37. Μήπως επίσης να εκδηλωθεί 
ο Ίδιος σε ένα φυσικό σώμα από σάρκα και οστά, που θα μπορούσαν να γίνουν 
αισθητές;Στίχος 39. Μπορούσε να φάει; Στίχοι 41-43. 
20. Μήπως ο Παντοδύναμος, Αιώνιος, ο Δημιουργός Θεός - ο οποίος είναι δικαίως 
σε θέση να αξιολογήσει - θεωρούν ότι είναι ακατανόητα πολύ πάνω μικροκαμωμένος 
ικανότητες και τα επιτεύγματα του ανθρώπου; Ησαΐας 40: 17-18? 55: 8-9. 
 

Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που ο Θεός μας θεωρεί ακόμα και καθόλου; Ψαλμός 8: 3-
4? 92: 1-3. 
 

Ακριβώς πώς ο άνθρωπος, με την παρούσα μορφή του, ξεχωρίζει σε σύγκριση με τον 
Παντοδύναμο Θεό; Δανιήλ 4:35. 
 

Ο Θεός μεταδίδει Χαρακτηριστικά Του σε μας! 
 

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, ο Θεός θα μεταδώσει στην πραγματικότητα πνευματικά 
χαρακτηριστικά του σε εσάς και εμένα! 
 

Μεγάλη και υπέροχη σκοπός του Θεού για την ύπαρξή μας αποκαλύπτεται στη Βίβλο. Το 
σχέδιο του Θεού είναι να δημιουργήσετε το τέλειο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ από θνητού 
ανθρώπου-κυριολεκτική πρωτότοκος γιος της οικογένειας του Θεού! 
 

Δημιουργία του ανθρώπου στον Κήπο της Εδέμ ήταν πλήρης μόνο με τη φυσική έννοια. Είχε 
δημιουργήσει μια τέλεια φυσική δείγμα-αλλά όχι τέλεια πνευματικό δημιούργημα!Είχε 
δημιουργηθεί χωρίς τη θεία πνευματική δύναμη που ο Θεός έχει στη διάθεση όλη την 
ανθρωπότητα, τη δύναμη για να επιτύχει το σκοπό του σε εμάς! 
 

Εδώ είναι μια γεύση της πνευματικής δημιουργίας του Θεού θέλει να παράγει σε σας. Και εδώ 
είναι το πώς μπορείτε να λάβετε τα ίδια τα χαρακτηριστικά και τη δύναμη του Θεού! 
 



1. Είναι ο Θεός ακόμη στη διαδικασία της διαμόρφωσης και χύτευση ανθρώπου 
ως ένας αγγειοπλάστης δουλεύει με πηλό; Ησαΐας 64: 8. 
2. Έκανε τη δουλειά συνειδητοποιήσει ο Θεός σχηματίζοντας ένα ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ στη ζωή του; Ιώβ 14: 14-15. 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Ανακοίνωση ειδικά το τελευταίο μέρος της εργασίας 14:15: ". ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΟΥ" Το "έργο" ήταν η δουλειά! Ιώβ ήξερε ότι ήταν απλώς 
ένα κομμάτι της θείας ΕΡΓΑΣΙΑ στα χέρια του ενεργού Δημιουργού. Απλώς ένα κομμάτι 
εύκαμπτο CLAY στα χέρια του Δασκάλου Potter! Αλλά ότι ο Θεός είχε ένα σχέδιο για τον ίδιο 
προσωπικά. Ο Θεός έχει επίσης ένα σχέδιο για σας! 
 

3. Τα πνεύμα υπό την ηγεσία των χριστιανών που διαμορφώθηκε από τον Θεό για 
ένα συγκεκριμένο σκοπό; Ησαΐας 43: 7? 1 Κορινθίους 12:27? Εφεσίους 2:10. 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Η λέξη «εμείς» στην Καινή Διαθήκη γλώσσα αναφέρεται σε πνεύμα κατευθυνόμενη 
από τους Χριστιανούς. ΕΜΕΙΣ, τότε αν είμαστε παιδιά του Θεού-είναι ΕΡΓΑΣΙΑ Θεού. Ναι, 
είμαστε "δημιούργησε" -Τώρα που δημιουργούνται-ΓΙΑ καλά έργα, εις ένα τέλειο πνευματικό 
χαρακτήρα που μπορούν να εκτελούν θαυμάσια καλά έργα. 
 

Έτσι, αυτό που ο Θεός είναι η δημιουργία πραγματικά στο πνεύμα κατευθύνεται άνθρωπο 
είναι η υπέρτατη αριστούργημα του όλα τα έργα Του της δημιουργίας! Είναι στη διαδικασία 
της δημιουργίας εκατομμυρίων-ναι, δισεκατομμύρια-από ό, τι θα γίνουν τέλεια, SPIRIT-
γεννημένος ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! 
 

4. Πόσο εύκολα ο Θεός θα μας δώσει το Άγιο Πνεύμα Του σήμερα; Luke 11: 9-
13? 1 Τιμόθεο 2: 3-4. Αλλά υπάρχουν ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ να λαμβάνουν αυτό; Πράξεις 2:38 
και 5:32. Αυτές οι συνθήκες είναι εξαιρετικά σημαντικό να θυμόμαστε! 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Θεός δημιουργεί υπέρτατη αριστούργημα του από δύο διακριτά στάδια: την 
ανθρωπότητα, τον πηλό υλικό δημιουργίας (Γένεση 1), είναι μόνο η πρώτη φάση του τι είναι 
να γίνει τελικά πνευματικό δημιούργημα του Θεού. Για τους ανθρώπους, το μοντέλο από 
πηλό, πρέπει να διαμορφωθεί και διαμορφώθηκε από την εμπειρία και με τη βοήθεια του 
αγίου πνεύματος του Θεού, στο τελικό ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ αριστούργημα της δημιουργίας όλων 
Θεού! Αλλά πριν από τη δεύτερη φάση της ανθρωπότητας δημιουργίας της πνευματική 
ανάπτυξη ξεκινά, ο Θεός ο Πατέρας πρέπει πρώτα να γεννήσει μας τοποθετώντας το Άγιο 
Πνεύμα Του μέσα μας. Είμαστε στη συνέχεια εμποτίζονται, να το πω έτσι, από τον «σπόρο» ή 
μικρόβιο της αιώνιας ζωής (1 Πέτρου 1:23). Είναι η BEGETTAL της ζωής του Θεού μέσα μυαλό 
μας! Στη συνέχεια μπορεί να συγκριθεί με μια πρόσφατα γεννηθέντα έμβρυο στη μήτρα της 
μητέρας του, η οποία αρχίζει να αυξάνεται! 
 

5. Γινόμαστε οι κυριολεκτική "ΥΙΟΙ" του Θεού Πατέρα, όταν Εκείνος μας γεννά με 
το Πνεύμα Του; 1 John 3: 1 και Ρωμαίους 8: 14-17. 
 



ΣΧΟΛΙΟ: SPIRIT-γεννηθέντα χριστιανοί κυριολεκτικά γίνονται τα αγέννητα παιδιά του Θεού, τον 
Πατέρα, όπως ακριβώς και ένα αγέννητο ανθρώπινο έμβρυο είναι το παιδί της ανθρώπινης 
γονείς της. 
 

Εμείς στο συνεχίζοντας Εκκλησία του Θεού διδάσκω: 

 
Μετά τη λήψη του Αγίου Πνεύματος, οι Χριστιανοί είναι γεννηθέντα από το Θεό (πρβλ 1 Πέτρου 1: 
3? 1 Ιωάννη 5: 1), στη συνέχεια, μετά από μια περίοδο πνευματικής ανάπτυξης / κύησης (βλέπε 2 
Πέτρου 3:18), οι Χριστιανοί θα κυριολεκτικά είναι αναγεννημένος κατά την ανάσταση (Ιωάννης 3: 

5-7) όπως ο Χριστός ήταν (Ρωμαίους 1: 4-5). (Δήλωση του πεποιθήσεις τηςΣυνεχιζόμενης Εκκλησία 

του Θεού) 

 
6. Μήπως θα μετέχουν της θείας φύσης και των χαρακτηριστικών του Θεού, όταν 
γέννησα πνευματικά; 2 Πέτρου 1: 3-4. 
7. Ποια είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά, ή «φρούτα» που εκδηλώνεται στη 
ζωή μας, αν έχουμε στη διάθεσή μας το Πνεύμα του Θεού; Γαλάτες 5: 22-23. 
8. Ποιο είναι το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό ή χαρακτηριστικό Θεός μεταδίδει σε 
μας από το Άγιο Πνεύμα Του; Είναι «ΑΓΑΠΗ»; 1 Κορινθίους 13:13 και 1 Ιωάννη 
4:16. Είναι αυτό την ίδια αγάπη που θα μας επιτρέψει να "εκπληρώσει" - να υπακούσει 
Θεό πνευματικοί νόμοι της; Ρωμαίους 5: 5? 13:10. 
9. Οι Τι ΕΙΔΙΚΕΣ «δώρα» απονέμεται από το Άγιο Πνεύμα; 1 Κορινθίους 12: 1, 4 -11. 
 

Σχόλιο: Απλά φανταστείτε! Αυτά είναι μερικά από τα πρόσθετα πνευματικές ικανότητες Θεός 
δίνει σε όσους παραδώσουν τη ζωή τους σ 'Αυτόν, ώστε να μπορούν να λάβουν το Άγιο 
Πνεύμα Του! Ο Θεός χωρίζει αυτά τα ειδικά δώρα μεταξύ ορισμένων αυτά στην Εκκλησία Του 
ως βούλεται, και για συγκεκριμένους σκοπούς. 
 

10. Μήπως ο Πατέρας υπόσχονται να αυξήσουν το πνεύμα γεννηθέντα Χριστιανοί 
στην αθανασία, ακριβώς όπως Εκείνος αναστήθηκε ο Ιησούς; Ρωμαίους 8:11 και 1 
Κορινθίους 6:14. 
11. Αν είμαστε γεννηθέντα από το Πνεύμα του Θεού και να αναπτυχθούν 
πνευματικά, θα έχουμε - κατά την ανάσταση - να γίνει όπως ο Ιησούς Χριστός είναι 
σήμερα; Ψαλμός 17:15? Φιλιππησίους 3: 20-21 και 1 Ιωάννη 3: 2. Τι είδους σώμα ήταν 
ο Ιησούς άλλαξε μέσα σε ανάστασή Του; 1 Κορινθίους 15: 44-47. 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Αν γίνουν οι πνεύμα-γεννηθέντα τέκνα του Θεού, θα είμαστε σαν Αυτόν, όταν 
γεννήθηκε από το Πνεύμα Του σε θεία Οικογένεια Του! Θα πρέπει να δοθεί ένα σώμα 
ΠΝΕΥΜΑ ακριβώς όπως του Χριστού! 
 

Η εξαιρετική διαφορά μεταξύ του σώματος τώρα έχουμε και το ένα θα πρέπει να δοθεί είναι 
ότι, ενώ ο ένας που έχουμε τώρα είναι μια "φυσική" ή θνητό σώμα, η μία θα λάβετε θα είναι 
ένα πνευματικό σώμα, συγκείμενο από τους πνεύμα! 
 

12. Μόλις γίνει το πνεύμα, θα ζούμε για πάντα; Luke 20: 35-36? Αποκάλυψη 22: 3-5. 



13. Ο Θεός θα δοξάσει μας στην ανάσταση, δίνοντας μας την ίδια μεγάλη δύναμη 
και τη δόξα του Θεού Οικογένεια; Ρωμαίους 8:17? Εφεσίους 3: 14-16? Κολοσσαείς 3: 4. 
14. Μήπως ο Ιησούς μας δώσει μια φευγαλέα αναλαμπή αυτής της μελλοντικής 
δοξάζονται κατάσταση, όταν ήταν «μεταμορφώθηκε»; Ματθαίος 17: 1-2. Παρατηρήστε 
ότι αυτό ήταν ένα όραμα που είδε σχετικά με το μέλλον (στίχος 9). 
 

ΣΧΟΛΙΟ: Η πνευματική δύναμη και τη δόξα που λαμβάνουν κατά την ανάσταση θα είναι τόσο 
μεγάλη, θα κάνει τους οργανισμούς πνεύμα μας λάμπουν σαν τον ήλιο και να κάνει τα ιμάτιά 
μας κατάλευκα! 
 

ΤΟΥ ΘΕΟΥ άπειρη δύναμη και τη δόξα σύντομα θα είναι δική μας, αν έχουμε το άγιο πνεύμα 
του που εργάζονται εντός των ΗΠΑ ΤΩΡΑ! 
 

Ο Θεός έχει αποκαλύψει τον εαυτό του! 
 

Ο ίδιος ο Θεός έχει αποκαλύψει σε σας σε ένα πραγματικό και απτό τρόπο. Δεν είναι πλέον ο 
Θεός να φαίνεται σαν ένα αιθέριο αποκύημα της φαντασίας, μια μυθολογική εφεύρεση ενός 
αδαείς και δεισιδαίμονες παρελθόν! 
 

Μέσω εμπνευσμένο Λόγο Του, ο Θεός να σας πει όπου κατοικεί, τι μοιάζει, και για πόσο 
χρονικό διάστημα έχει υπάρξει. Αποκάλυψε ότι ο Θεός Οικογένεια δημιουργηθεί και ΚΑΝΟΝΕΣ 
ολόκληρο το σύμπαν! Μπορείτε μάθει ποιο μέρος του Θεού έχει λάβει παγκόσμιες υποθέσεις 
από τη δημιουργία. 
 

Ο Θεός παρουσιάζεται επίσης μερικά από τρομερή Του, αλλά υπέροχο εξουσίες επί υλικό 
δημιουργία Του. Και Αυτός έχει αποκαλύψει ακόμα και ο μεγάλος ΣΚΟΠΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ύπαρξή 
σας! 
 

Ναι, έχετε δει ουσιαστικά το Θεό όπως Αυτός είναι πραγματικά! Δεν χρειάζεται να μαντέψει 
πια! 
 

Τώρα πρέπει να μελετήσουμε τις αδιάψευστες αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού και την 
ειλικρίνεια των εμπνευσμένο Λόγο Του. Στα μαθήματα που θα ακολουθήσουν αμέσως, ο Θεός 
θα σας δώσει αυτές τις αποδείξεις με τη μορφή των υλικών, υλικών αποδεικτικών στοιχείων 
που είναι απολύτως εκπληκτική! Θέλει να είναι απόλυτα πεπεισμένος για την ύπαρξή 
Του! Αυτός θα αφήσει περιθώρια για αμφιβολίες στο λογικό, δίκαιο και λογικό μυαλό! 
 

Στο επόμενο μάθημα σας, θα μάθετε ότι ο Θεός είναι η καθημερινή άσκηση ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ να 
περάσει-προφητείες που πρόφερε εκατοντάδες, ακόμη και χιλιάδες, χρόνια πριν!Και μετά από 
αυτό, θα πρέπει επίσης να αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι η γη μας δεν θα μπορούσε να 
«τυχαία συνέβη στην ύπαρξη." 
 



Αυτά και πολλά άλλα υπέροχα και συναρπαστικά ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ της ύπαρξης του Θεού είναι στο 
κατάστημα για σας τα επόμενα μαθήματα! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Ελθέτω η βασιλεία σου!" 

 
Bob Thiel και Dibar Απαρτιάν (Evian, Γαλλία, 2008) 

 
από Dibar Aparitan Αρχικά δημοσιευτεί στο περιοδικό Good News Σεπτέμβριο του 1966 

 

Βάζετε πραγματικά την καρδιά σας στην προσευχή σας, όταν σας ρωτήσω το Θεό καθημερινά, 
«ελθέτω η βασιλεία σου»; 

 

Πιστεύετε ειλικρινά αισθάνομαι την επείγουσα κραυγή και την απόλυτη αναγκαιότητα της 
παρέμβασης του Θεού σε υποθέσεις-ένα άρρωστο κόσμο του κόσμου, υποφέρουν όσο ποτέ 
άλλοτε; Ωστόσο ζωηρή φαντασία σας, είναι αμφίβολο ότι θα μπορούσε να απεικονίσει την 
απελπιστική κατάσταση ο κόσμος είναι εντός και απόλυτη εξαθλίωση, εκτός των ανθρώπων να 
το δείτε με τα ίδια σας τα μάτια, ή να συνδέσει τον εαυτό σας με εκείνους για τους οποίους η 
ζωή δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια οδυνηρή ύπαρξη . 

 

Συχνά έχω σκεφτεί τι ευλογία θα ήταν για κάθε μέλος της εκκλησίας, αν είχε την privilege- 
τουλάχιστον μία φορά στη ζωή-από τη λήψη μια περιοδεία βάπτιση του. Για κανέναν, αφού 
είχε μια τέτοια εμπειρία, θα μπορούσε ποτέ να παραμείνει χλιαρό όταν ζητώντας από τον Θεό, 
«Ελθέτω η βασιλεία σου». 

 

Πέρυσι αναφέρθηκαν σε εσάς από τις Δυτικές Ινδίες, όπου μια μέση οικογένεια των δέκα 
μετοχών ρήξη-κάτω, ερειπωμένο καλύβι που εξυπηρετεί όλα τα μέλη της ως καθιστικό, 
υπνοδωμάτιο, και κουζίνα. Η ανάγκη για ένα μπάνιο δεν παρουσιάζει πρόβλημα, δεδομένου 



ότι η φύση παρέχει ευγενικά τις εγκαταστάσεις! Η μέση νησιώτης δεν έχει γνωρίσει ποτέ τις 
ευλογίες της ηλεκτρικής ενέργειας ή τρεχούμενο νερό στο σπίτι. Δεν ξέρει τι σημαίνει να έχει 
ένα ζεστό γεύμα. Για εμάς που έχουν συνηθίσει να τις σύγχρονες ανέσεις, αυτό φαίνεται 
αδιανόητο. Έχουμε συνηθίσει να πάρει τα πράγματα ως δεδομένα. 

 

Όταν ακούμε ότι η πείνα είναι ήδη επάνω στη γη, και ότι ... οι άνδρες ... δεν έχουν να φάνε, 
φυσικά, είμαστε εντυπωσιασμένοι κάπως - αλλά όχι εντελώς ανακινείται. Εμείς δεν 
αισθάνονται αυτό που αισθάνομαι, γιατί τα στομάχια μας δεν έχουν ακόμη ροκάνισμα με τον 
πόνο. Έχουμε ξεχάσει σύντομα ό, τι έχουμε ακούσει, και να πάρει όλα τυλιγμένα στο δικό μας 
ασήμαντες προβλήματα. Όπως Helen Keller είπε κάποτε, θα διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουμε 
τα παπούτσια, δεν συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν καν πόδια. . . 

 

Η Ευρώπη Σήμερα 

 

Σε αντίθεση με την ένδεια που επικρατεί στις Δυτικές Ινδίες, την Αφρική και την Ασία, την 
Ευρώπη σήμερα απολαμβάνει μια πρωτοφανή ευημερία. ... Ευημερία, όταν απέκτησε και 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους του Θεού, προμηθεύεται την ευημερία και την 
ευτυχία? αλλά όταν κατάχρηση, ή να ληφθούν εις βάρος του γείτονά μας, γίνεται μια 
κατάρα. Αυτό είναι ακριβώς ό, τι συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη ... 

 

Πολλοί ακόμη είναι πάρα πολύ νέα στην αλήθεια για να έχουν αρκετή πίστη για την 
εμπιστοσύνη στο Θεό σε όλη τη διαδρομή. Αντί να παραδώσουν τη ζωή τους σ 'Αυτόν, να 
μετανοήσει και να βαφτιστεί, είναι πρόθυμοι να συμβιβαστούν με Sabbath νόμος του Θεού, 
διαβεβαιώνοντας τους ότι ο Θεός θα καταλάβετε. . . Ο Θεός, βέβαια, δεν κατανόηση, αλλά όχι 
με τον τρόπο που τον αναμένουν να! 

 

Αλλά δεν έχετε συνειδητοποιήσει, αδελφοί, ότι το ίδιο πράγμα θα μπορούσε σύντομα να 
συμβεί, και θα μας συμβεί σε αυτή τη χώρα; Τι θα μερικοί από σας κάνω εάν ο εργοδότης σας 
σας είπε ότι, από τώρα και στο εξής, θα έχετε τις Κυριακές και τις Δευτέρες από σας, αλλά 
πρέπει να λειτουργεί όλη την ημέρα του Σαββάτου; 

 

Τι θα έκανες αν ήσουν "αναγκάστηκε" να το πράξουν, με κίνδυνο να βρουν άλλη απασχόληση 
οπουδήποτε αλλού, και βλέποντας τα παιδιά σας να πεινούν; Θα έχετε αρκετή πίστη στο 
Θεό; Θα Τον παρακαλώ στα γόνατά σας, μέρα και νύχτα, ποτέ δεν συμβιβασμούς με τους 
νόμους Του; Ή θα ίσως, ακριβώς όπως εκείνα που δεν θα μπορούσα να βαφτίσει στη Γαλλία, 
λένε, "είμαι αναγκασμένος να εργαστούν τα Σάββατα? Δεν έχω επιλογή. Ο Θεός θα 
καταλάβετε. . . " 

 

Και τι θα έκανες αν τα παιδιά σας ήταν υποχρεωμένοι από το κράτος για να 
παρακολουθήσουν το σχολείο μισή ημέρα του Θεού Σαββάτου και προσφέρθηκαν, ως 



αποζημίωση, κάθε Τετάρτη απόγευμα ελεύθερο; Αυτό, επίσης, συμβαίνει προς το παρόν να 
είναι η περίπτωση της Γαλλίας, όπου πολλοί από τους αδελφούς μας αντιμετωπίζουν το 
πρόβλημα. Θα δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να αφήσει το κράτος να πάρει τα παιδιά σας με 
το πρόσχημα ότι είστε ένας «ανάξια γονέα," δεν μπορεί να υποστηρίξει τα παιδιά 
σας; Σκεφτείτε αυτά τα πράγματα. 

 

Αμφισβητούν τον εαυτό σας. Αποδείξτε την καρδιά σας, γιατί μπορεί σύντομα να έχουν να 
αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα εκείνα στη Γαλλία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Θα έχετε 
έμμεση πίστη στο Θεό; Θα σας βάλει τον Θεό πρώτο στη ζωής σας πριν από οποιαδήποτε μέλη 
του την οικογένεια σας, ακόμη και πριν από το δικό σας ζωή; ... 

 

Όσο περισσότερο συμβουλή με τους ανθρώπους αυτούς βαπτίζοντας εκδρομές, τόσο 
περισσότερο συνειδητοποιούμε τι James σημαίνει όταν έγραψε, σύμφωνα με την έμπνευση 
του Θεού, "Γι 'αυτό σ' αυτόν που ξέρει να κάνει το καλό, και κάμνει δεν, εις αυτόν είναι 
αμαρτία" (Ιακώβου 4 : 17). 

 

Υπήρξε ένας άνθρωπος στην εκκλησία, στην Ελβετία, τον οποίο γνώριζα πολύ καλά. Κατάλαβε 
την αλήθεια. Ο ίδιος πίστευε. Αλλά απέτυχε να αυξάνεται, γιατί απέδωσε στα επιχειρήματα 
που δεν έχει μετατραπεί συζύγου του να συμβιβαστεί με τις εντολές-τουλάχιστον σε ένα 
σημείο του Θεού. "Δεν με νοιάζει τι ο σύζυγός μου πιστεύει ή κάνει, εφ 'όσον δεν έρχεται σε 
αντίθεση με μεγάλα σχέδια της οικογένειας μας," η γυναίκα του μου είπε πριν από λίγα 
χρόνια. 

 

Αυτή θα κλείσει ακόμη τα μάτια της στο σύζυγό της δεν τρώει ακάθαρτες τροφές, ή κρατώντας 
το Σάββατο. Αλλά η γιορτή των σκηνών ήταν κάτι που δεν μπορούσε να δεχτεί!Για σχεδόν 
είκοσι χρόνια, η ίδια και ο σύζυγός της είχαν πρόκειται για μια κρουαζιέρα στη Μεσόγειο, κάθε 
χρόνο, για λίγες εβδομάδες, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Γιορτή του Θεού της 
Σκηνοπηγίας τώρα παρενέβαινε με αυτό το οικογενειακή παράδοση! Κάτι έπρεπε να αλλάξει, 
κάποιος έπρεπε να δώσει. Δεν θα μπορούσε να είναι η ίδια. Ο σύζυγός της που προσφέρονται 
εναλλακτικές λύσεις, αλλά εις μάτην. 

 

Τέλος, προκειμένου να έχουν "ειρήνη" στο σπίτι, ο ίδιος, επίσης, είπε στον εαυτό του ότι ο 
Θεός θα καταλάβετε αν αυτός κράτησε το Πανηγύρι στο μυαλό του μόνο-και όχι στο 
γράμμα! Είτε κατανοητή το βάθος της ανυπακοής ή όχι του, παραμένει το γεγονός ότι για δύο 
χρόνια πεισματικά πήγε για βόλτα με τη σύζυγό του κατά τη στιγμή που θα έπρεπε να ήταν 
στην Γιορτή της Σκηνοπηγίας, στη Μεγάλη Βρετανία. 

 

Πέρυσι, λίγους μήνες πριν από την γιορτή, είπε ο κ Wilkins, στο γραφείο μας στη Γενεύη, ότι 
είχε όλες τις προθέσεις της διατήρησης, αυτή τη φορά, η γιορτή. Αυτός προφανώς, μέχρι 
σήμαινε τη στιγμή που, για άλλη μια φορά, η σύζυγός του κατάφερε να κάνει τον 



μεταπείσει. "Ο Θεός θα καταλάβουν», είπε ο άντρας πάλι, ακριβώς όπως και όλους εκείνους 
που επιδιώκουν να συμβιβαστεί με τους νόμους του Θεού. 

 

Δεν συνειδητοποιούν ότι είναι αυτοί, και όχι ο Θεός-που χρειάζονται μια καλύτερη 
κατανόηση! Είναι ακριβώς έτσι συνέβη ότι λίγες εβδομάδες πριν από την Γιορτή της 
Σκηνοπηγίας, πέρυσι, λίγες εβδομάδες πριν από την προβλεπόμενη κρουαζιέρα τους! -ο 
Άνθρωπος ξαφνικά που επλήγησαν και έσπευσε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί άρχισε να 
πειραματίζεται και σφαγή τους. Όταν τον επισκέφθηκε φέτος το καλοκαίρι, πριν από την 
ανάληψη περιοδεία βάπτιση μας, θα μπορούσε να αναγνωρίσει τον δύσκολα. Ήταν ακόμα στο 
νοσοκομείο, αλλά είχε γίνει ένα απλό skeleton- ένα ανθρώπινο εγκαταλελειμμένη. "Αν ο Θεός 
μου τραβά ποτέ έξω από αυτό», είχε πει προηγουμένως ο κ Bourdin, «εγώ δεν θα στραφούν 
μακριά από Αυτόν και πάλι. Θα υπακούσει τις εντολές Του. . . " 

 

Μερικές φορές μπορεί να είναι πολύ αργά, όπως συνέβη στην περίπτωση αυτού του 
ανθρώπου. Η τελευταία κρουαζιέρα στη Μεσόγειο ίδιος και η σύζυγός του, σχεδιάζει να 
αναλάβει κατά τη διάρκεια των ημερών της Εορτής της Σκηνοπηγίας δεν έγινε ποτέ! Ο 
άνθρωπος πέθανε, αυτό το καλοκαίρι, λίγες εβδομάδες μετά τον είδα. Ελπίζω, αδελφοί, ότι 
αυτό θα χρησιμεύσει ως μάθημα για κάποια στην εκκλησία, που αναζητούν επίσης για 
δικαιολογίες για να μην παρακολουθούν Γιορτή ημέρες του Θεού. Ποτέ δεν ξέρεις πότε είναι 
πολύ αργά για σένα! 

 

«Φιλανθρωπία» ή αγάπη; 

 

Θα ήθελα να αναφέρω ένα ακόμη παράδειγμα, μια ευτυχισμένη ένα πριν από τη σύναψη της 
παρούσας έκθεσης. Μια μάλλον επιτυχημένος επιχειρηματίας, που ζει σε μια μικρή γαλλική 
πόλη, είχε γράψει στο για το βάπτισμα. Όταν η Bourdins και τον συνάντησα στο γραφείο του, 
ήμασταν αμέσως εντυπωσιασμένος από την προθυμία του να κάνει πράξη όσα έμαθε από την 
Αγία Γραφή. Ήταν σχετικά νέο στην αλήθεια, αλλά ζήλο. Είπε ότι σηκώθηκα νωρίς, κάθε πρωί, 
για να ακούσετε την εκπομπή και να εργαστούν για Βίβλου Αλληλογραφία του γκολφ. 

 

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, σύντομα έγινε προφανές ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα 
αυτού του ανθρώπου ήταν η σχέση του με τα άλλα μέλη της οικογένειάς του. Η σύζυγός του 
"μισούσε" τη θρησκεία του. Θεωρήθηκε μια fanatic- σχεδόν ένα recluse-κατά την άποψη του 
γεγονότος ότι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στο μικρό γραφείο του, είτε 
εργάζονται, σπουδάζουν, ή να προσεύχεται. Ο ίδιος δεν θα μπορούσε να βρει κάθε χρόνο για 
να περάσουν με τα παιδιά του και τη σύζυγό του. 

 

«Έχουμε πραγματικά τίποτα το κοινό, '' μας είπε," ό, τι μπορώ να αρέσει και ό, τι κάνω 
αντιπαθούν. Δεν μπορώ να σταθεί η μουσική που ακούν, η τηλεόραση δείχνει βλέπουν, ή οι 
φίλοι καλούν πάνω-που είναι υποκριτές! Η οικογένειά μου με τη σειρά τους δεν μπορεί να με 



σταθεί, θρησκεία μου, αμαρτία μου και τα πιστεύω μου. Είμαστε αγνώστους οι οποίοι 
μοιράζονται ένα σπίτι. Ξέρουν, βέβαια, ότι εγώ είμαι ο αρχηγός της οικογένειας, και να κάνουν 
ό, τι λέω, όχι επειδή συμφωνούν ή θέλετε να, αλλά επειδή γνωρίζουν ότι πρέπει να 
υπακούουν. » 

 

«Ακούγεται σαν τη ζωή του στρατού», είπα, μάλλον διασκεδάζει. "Στρατιώτες, επίσης, κάνουν 
ό, τι τους λένε να κάνουν όχι επειδή συμφωνούν ή θέλετε να, αλλά επειδή γνωρίζουν ότι 
πρέπει να υπακούουν.» 

 

"Εντάξει!", Ο άνθρωπος μας διέκοψε. «Αυτός είναι ακριβώς ο τρόπος που είναι στο σπίτι. Στην 
πραγματικότητα χρησιμοποιείται για να είναι ένας στρατός ο άνθρωπος τον εαυτό μου. Αυτός 
είναι ο τρόπος που έχουν τρέξει το σπίτι μου. "Δεν αναρωτιούνται φίλος μας είχε προβλήματα! 

 

Μια οικογένεια δεν είναι ένας στρατός. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αυτός ο άνθρωπος 
χρειάζεται πρώτα να μάθουν τις βασικές αρχές της ζωής. Έπρεπε να μάθουν πώς να είναι 
φιλικό, το είδος, και στοργικός. Στην πραγματικότητα, είχε απολύτως το τι ΑΓΑΠΗ είναι καμία 
ιδέα. 

 

"Η αγάπη;» ρώτησε περίσκεψη. «Εγώ δεν θα είναι σε θέση να την ορίσουμε. Η αγάπη, για 
μένα, είναι σκληρή δουλειά, προβλέποντας τη δική μου, υπακούοντας στις διαταγές των 
ανωτέρων-συμπεριλαμβανομένου του Θεού μου. Αυτή είναι η έκταση της κατανόησης μου της 
αγάπης. " 

 

"Έχετε διαβάσει ποτέ Κορινθίους Α 13;» ρώτησα. 

 

«Σίγουρα», είπε, και άρχισε να το αναφέρω σε μένα από την καρδιά, "Φιλανθρωπία 
αγωνίζωνται καιρό, και είναι το είδος? φιλανθρωπία δεν envieth? φιλανθρωπία vaunteth δεν 
είναι η ίδια, δεν είναι φουσκωμένο, δεν εννοεί το ίδιο συμπεριφέρονται ανάρμοστα, seeketh 
δεν είναι δικά της, δεν είναι εύκολο να προκαλέσει, thinketh κανένα κακό »(στίχοι 4-5). 

 

"Πρόστιμο-και τώρα να αντικαταστήσει τη λέξη« φιλανθρωπία »από« love'-αυτή είναι η 
πραγματική έννοια της λέξης, "Του είπα," και να το κάνουμε απαγγέλλουν και πάλι, 
παρακαλώ! " 

 

Κοίταξε σχεδόν απολιθωμένο. Ένας άνθρωπος της εξουσίας, της εξουσίας-ένας ο άνθρωπος-
πώς θα μπορούσε να υποβάλει τον εαυτό του πραγματικά σε αυτά τα "συναισθηματικότητα;"  

Μου είπε ότι ποτέ στη ζωή του δεν είχε ο γνωστός ποια αγάπη ήταν. Ποτέ δεν είχε ο ίδιος 
κάνει τίποτα από αγάπη, αλλά έξω από το "φιλανθρωπία". 



 

Δεν νομίζω ότι η αληθινή «φιλανθρωπία» και την αγάπη πήγαν χέρι-χέρι. Ποτέ δεν συνέβη σε 
αυτόν ότι ο άνθρωπος μπορεί και πρέπει να εκφράζουν τέτοια συναισθήματα χωρίς να 
θεωρούνται ένα αδύναμο άτομο. Φιλανθρωπία, ο τρόπος που ο κόσμος καταλαβαίνει, που 
είναι ό, τι είχε practiced- αλλά όχι την αγάπη. Ποτέ δεν είχε την υποψία ότι αυτό που ο Παύλος 
μίλησε σε αυτό το κεφάλαιο ήταν αληθινή αγάπη, και όχι «φιλανθρωπία» ο τρόπος που οι 
άνθρωποι που ασκούν σήμερα. 

 

"Αυτό θα ανατρέψει τα πάντα. Εγώ ο ίδιος εκπαιδευτεί να μην κλάψω, σε ό, τι έχω κάνει, ό, τι 
έχω ονειρευτεί ποτέ στη ζωή μου », μουρμούρισε, εντελώς αφοπλισμένο. "Αυτό θα σημαίνει 
μια συνολική αλλαγή στη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Θα ήταν πόνος στο μυαλό μου, στις 
σκέψεις μου, και στη στάση μου, αλλά δεν μπορούσα να κλάψω. Δεν θα έναντι των γειτόνων 
μου, τα παιδιά μου, η γυναίκα μου. " 

 

Αν ο κόσμος κατέρρευσε, δεν θα μπορούσε να ήταν πιο σοκαρισμένος. «Πώς μπορώ ποτέ να 
ξεκινήσει μια τέτοια αλλαγή;», πρόσθεσε. 

 

Πέρασα πολλές ώρες μαζί του για να απαντήσει στις ερωτήσεις του, παραθέτοντας 
παραδείγματα Βιβλικών της αγάπης, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο, με τη βοήθεια του 
Θεού, θα μπορούσε να αναλάβει αυτό το φαινομενικά ακατόρθωτο έργο. Μου είπε ότι δεν 
είχε φώναξε από την παιδική ηλικία, επειδή ήταν κλάμα ένα σημάδι αδυναμίας. Ο μπαμπάς 
του είχε πει ένας ότι άνθρωπος ποτέ δεν φώναξε. Έτσι υπάκουσε ότι προκειμένου-όπως 
ακριβώς ένας καλός στρατιώτης-εκπαίδευση εαυτό του να μην κλαίνε, ακόμα και όταν τα 
δάκρυα θα ήταν πιο χαλαρωτικό! 

 

«Ξέρεις», είπε, «εγώ δεν θα το πώς να κλαίει. Ακόμα κι αν έχασα τη γυναίκα και τα παιδιά μου, 
θα ήμουν στον πόνο, αλλά δεν μπορούσα να κλάψω. Δεν θα ήξερα πώς να πάνε για να κλαίει! 
" 

 

Εκείνο το βράδυ, όταν η Bourdins και επέστρεψα στο ξενοδοχείο μας, μιλήσαμε επί μακρόν για 
το φίλο μας που δεν ξέρουν "πώς να πάνε για να κλαίει." Ήταν ένας συμπαθής άνθρωπος, ο 
οποίος ήθελε τόσο πολύ να αλλάξει. Τόσο η Bourdins και προσευχήθηκα στο Θεό ότι θα 
παρέμβει στον ζωής αυτού του ανθρώπου για να του δείξει την αγάπη Του, ακόμη και να τον 
κάνει να κλαίνε λίγο. . . 

 

Ο Θεός δεν παρεμβαίνει! 

 

Εδώ είναι ένα απόσπασμα από την επιστολή που έλαβα από τον φίλο μας, λίγο πριν φύγω 
Γενεύης για το σπίτι: "Ήξερα στην καρδιά μου ότι ο Θεός θα αποκαλύψει σε μένα, μέσα από το 



στόμα σας, τα λάθη και τις αδυναμίες μου, έτσι ώστε να αναπτυχθούν και να ξεπεράσουν τους 
. Για εβδομάδες, είχα ήδη προσεύχεται στο Θεό με το θέμα αυτό, ζητώντας του να μου δώσει 
το δικαίωμα καρδιά να εφαρμοστεί στην πράξη αυτό που θα μου αναθέσει. 

 

"Αφού έφυγε, ένιωσα μια κάποια απογοήτευση στην καρδιά μου, η οποία, πριν από λίγους 
μήνες, θα είχε μετατραπεί σε πίκρα, ακόμα και μίσος. Αλλά πήρα στα γόνατά μου και 
προσευχήθηκε, ζητώντας από τον Θεό να με βοηθήσει να κάνω ό, τι μου είχε δώσει εντολή 
μέσω του στόματός σας. Τι μπορώ να πω? Η απάντηση ήταν άμεση. Φαντασθήτε για πρώτη 
φορά στη ζωή μου, εγώ, ο ίδιος άνθρωπος, χάλασε και φώναξε ... και ήταν καλό! 

 

«Οι σχέσεις μεταξύ της οικογένειάς μου και μου έχουν ήδη βελτιωθεί σημαντικά. Είμαστε 
τώρα σε φιλικό, μιλώντας όρους. Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μου 
προς τον Θεό. Σας παρακαλώ να συνεχίσετε να προσεύχεστε για μένα έτσι ώστε να μπορώ να 
μεγαλώνουν με αυτό το πρόσφατα βρέθηκε αλήθεια, να είναι ένα φως για τη δική μου και 
στους φίλους μου. Παρακαλώ προσευχηθείτε επίσης ότι μπορεί να είναι έτοιμος για το 
βάπτισμα επόμενη φορά που ένας από τους υπουργούς του Θεού μου επισκέπτεται και 
πάλι. . . 

 

Δεν θα σας, αδελφοί, εσείς που γεννιούνται τα παιδιά-προσεύχονται Θεού για αυτούς τους 
ανθρώπους; Δεν θα σας προσεύχονται για ένα μικρό αγόρι που αρνείται να φάει χοιρινό και το 
κουνέλι ακόμα και κάτω από τη βαριά τιμωρία; Δεν θα προσεύχεστε για μια ηλικιωμένη 
γυναίκα, απεγνωσμένη σε ένα μικρό χωριό, που σκέφτεται τους καθηγητές του σχολείου θα 
έπρεπε να έχουν μπανιέρα; Δεν θα σας προσεύχονται για ένα ο άνθρωπος, ακλόνητος από τα 
συναισθήματα, για να μάθουν τι είναι η πραγματική αγάπη είναι και να το πράξη; Μόλις ζουν 
τέτοιες εμπειρίες και να γνωρίσουν μερικά από τα προβλήματα που οι άνθρωποι-όπως Θεού 
καθώς και ο υπόλοιπος κόσμος, που αντιμετωπίζουμε σήμερα, δεν μπορείτε να βοηθήσετε, 
αλλά ΠΡΟΣΕΥΧΗ ειλικρινά, «Ελθέτω η βασιλεία σου!" 

 

Τα σχόλια του συντάκτη: Ο Θεός δεν καταλαβαίνει όταν συμβιβαστεί με τους τρόπους του, 
οπότε δεν το κάνουν. Θα πρέπει όλοι μας να ασκήσετε την αγάπη και όλοι πρέπει να 
προσευχόμαστε και για τους άλλους. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η παρέμβαση και η 
βασιλεία του Θεού είναι αυτό που χρειαζόμαστε και εμείς πραγματικά πρέπει να τον 
εμπιστεύονται σε αυτή τη ζωή και θέλουν να είναι στη βασιλεία Του στην επόμενη. Αυτό είναι 
κάτι Dibar Απαρτιάν ήθελε ο κόσμος να ξέρει. 

 

 

 

 

Ελπίδα για το μέλλον 



 

Ο Herbert W. Armstrong από το περιοδικό Απλό Αλήθεια, Δεκέμβρης 1977 

 

Βλέπεις ένα λαμπρό μέλλον μπροστά; Για σενα? Για την ανθρωπότητα; Προσωπικά, κάνω - και εάν 
μπορείτε να έρθεις μαζί μου, λέγοντας ότι, είστε ένας στους εκατό χιλιάδες! 

 

Πού είναι κάθε καλή είδηση σήμερα; Πού είναι οποιαδήποτε μελλοντική να βρεθεί σε έθνη ανάπτυξη 
πυρηνικών όπλων που μπορεί να διαγράψει όλα τα ανθρώπινα, ζώων και των φυτών από τη γη; Όπου 
κάθε ελπίδα να βρεθεί στην αθλιότητα, την άγνοια, τη φτώχεια, την εξαθλίωση και τη βρωμιά στο 
οποίο ζει περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού; 

 

Όπου κάθε χαρούμενη αναμονή για να βρεθεί στην ευημερούσα "πρέπει" τα έθνη, όπου πηγές 
πόσιμου νερού - τα ποτάμια και τις λίμνες - τα οποία έχουν ρυπανθεί, όπου ο αέρας που αναπνέουμε 
είναι να befouled, το έδαφος έχει φθαρεί και έχουν μολυνθεί, και τα τρόφιμα είναι λήστεψαν της 
διατροφής σε εργοστάσια τροφίμων? όπου τα σπίτια και τις οικογένειες που χωρίστηκαν, η 
εγκληματικότητα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, φυλετικά προβλήματα και βία ξεσπάσει, ασθενείας και 
ψυχικές διαταραχές πολλαπλασιασμό; 

 

Πού είναι η ευτυχία σήμερα; Εξήντα χρόνια πριν, οδηγώντας κατά μήκος των δρόμων της χώρας στην 
Αϊόβα, είδα και άκουσα αγρότες όργωμα πίσω από τις ομάδες των αλόγων, τραγουδώντας ευτυχώς 
καθώς περπατούσαν. Σήμερα, οι αγρότες βόλτα τρακτέρ - αλλά από πού προήλθε το τραγούδι και η 
ευτυχία πάνε; 

 

Μπορούμε να βρούμε την ενθάρρυνση διαβεβαίωση για αύριο στις πανεπιστημιουπόλεις, όπου οι 
ηγέτες του αύριο αποστέλλει ηθικής στο κενό ενός ξεπερασμένου παρελθόντος, όπου οι αυτοκτονίες 
αυξάνονται, και όπου αναπόδεικτες δόγματα τα οποία απορροφώνται από ευαίσθητος μυαλό; 

Πού θα βρείτε την έμπνευση στους ισχυρισμούς των ηγετών του κόσμου και η λεγόμενη «μεγάλη», που 
μας προειδοποιούν ότι πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα μέλλον αυξανόμενα προβλήματα και τους 
κινδύνους όπου δεν υπάρχουν λύσεις; 

 

Λοιπόν, για όσους κατέχουν τις παραπάνω επικρατούσες αντιλήψεις, το μέλλον πρέπει πράγματι να 
εμφανιστεί αποθαρρυντικά ζοφερή - αν ρίξετε μια ματιά σε αυτό, αντί να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς 
τους σε υποθέτοντας ότι αγνοώντας τους κινδύνους που κατά κάποιο τρόπο θα πάει μακριά. 

 

Υπάρχει μια αιτία για κάθε επίπτωση. 



 

Υπάρχει μια αιτία για την κατάσταση του κόσμου σήμερα. Και πρέπει να είναι μια αιτία που θα παράγει 
την ειρηνική και ευτυχισμένη κόσμο αύριο εκεί. Έπρεπε να είναι η πρώτη αιτία για την ίδια την ύπαρξη 
της ύλης, της ζωής, των δυνάμεων και ενεργειών εκεί. Αλλά σήμερα, θεωρείται «πνευματική» να είναι 
πρόθυμα αγνοούν αυτό. Έχω ξαναπεί, ότι τους δύο πρώτους αιώνες της λεγόμενης χριστιανική εποχή, 
ήταν δημοφιλής για να αγκαλιάσει Γνωστικισμός - ". Ξέρουμε" έννοια, Αλλά σήμερα, είναι δημοφιλής 
για να αγκαλιάσει τον αγνωστικισμό - έννοια, "δεν ξέρουμε -. Είμαστε αδαείς" Σήμερα, η άγνοια είναι 
αγκάλιασαν και με την ένδειξη "γνώση". 

 

Είναι άγνοια να αναγνωρίσει τα γεγονότα του μεγάλου Πρώτη Αιτία που αποκαλύπτει την πραγματική 
αιτία όλων των σημερινών δεινών; Είναι σοφό, πνευματική και γνώστες να είναι σκόπιμα αγνοούν τα 
βασικά γεγονότα και την αλήθεια; 

 

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι ζωής - δύο βασικές αρχές - δύο θεμελιώδεις φιλοσοφίες. Ένας είναι ο 
τρόπος της παροχής, ο άλλος να πάρει. Μία είναι η ΑΓΑΠΗ, η άλλη LUST. Ένα πιστεύει ότι είναι πιο 
ευλογημένο να δίνεις παρά να παίρνεις. Η άλλη επιμένει ότι αποκτώντας, λαμβάνοντας, 
συσσωρεύοντας, μέσα από τους τρόπους του ανταγωνισμού, οδηγεί στην πρόοδο και την ευτυχία. 

 

Ο ένας τρόπος είναι ο Θεός επίκεντρο, το άλλο είναι εγωκεντρική. Η μία δέχεται το χρυσό κανόνα, ο 
άλλος λέει, «Κάν 'το σε άλλους, πριν το κάνουν σε σας." Ο ένας είναι ο τρόπος της θείας φύσης? ο 
άλλος, ο τρόπος της ανθρώπινης φύσης. Ο ένας είναι ο τρόπος της ταπεινότητας? η άλλη, της 
ματαιοδοξίας. 

 

Αυτός ο κόσμος - όλα πολιτισμός - κοινωνία αυτού του κόσμου - βασίζεται στην εχθρική, 
ανταγωνιστική, εγωκεντρικός τρόπος. Έχει παραχθεί κάθε θρήνο της ανθρώπινης θλίψης. Είναι ο 
τρόπος που απειλεί τώρα την εξαφάνιση της ανθρωπότητας. 

 

Αυτό όλα σημαίνει ένα πράγμα. Ο άνθρωπος, διαποτισμένη με την ανθρώπινη φύση, είναι εντελώς 
αδυνατεί να λύσει τα προβλήματά του. Αυτός μπορεί να επιδεινώσει μόνο προβλήματα και να 
δημιουργήσουμε νέες. Με την "γνώση" και τις προσπάθειες του ανθρώπου, αυτός ο κόσμος είναι 
καταδικασμένη και απελπιστική. 

 

Είναι εκεί, στη συνέχεια, τίποτα για να ζήσουν; Είναι καμία ελπίδα για το μέλλον; Δεν βρίσκεται εντός 
του γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες των μεγάλων μυαλά αυτού του κόσμου. Της αυτο-φανερά 
"μεγάλη" άνδρες, ο Θεός λέει, «ομολογούν οι ίδιοι να είναι σοφός, έχουν γίνει ανόητοι!» (Ρωμαίους 
1:22) 

Αλλά εμφατικά υπάρχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά! Ο κόσμος του αύριο - που διακηρύσσει η σαφής 
αλήθεια - θα φέρει την παγκόσμια ειρήνη, την καθολική ευημερία, καθολικό δικαίωμα της 
εκπαίδευσης, της γενικής καλής υγείας. 

 

Αυτό έρχεται ουτοπία δεν εξαρτάται από το σχεδιασμό ή να κάνει τους άνδρες. Θα παράγεται παρά 
τους άνδρες. 



 

Το μεγαλύτερο γεγονός όλης της ιστορίας θα είναι η έλευση του ζωντανού Ιησού Χριστό και πάλι στη 
γη. Αλλά αυτή τη φορά, αυτός δεν έρχεται ως ευγενής νεαρός άνδρας από τη Ναζαρέτ, φέρνοντας την 
ανακοίνωση που οδήγησε σε μαστίγωση και ο θάνατός Του στα χέρια του θυμωμένος άνδρες. Ο Ιησούς 
Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Πήγε στο θρόνο της κυβέρνησης της αχανές σύμπαν για να 
δοξάζεται, και στέφθηκε ως ανώτατου άρχοντα σε όλη την γη. Όταν επιστρέφει, ο κόσμος θα ξέρει κάτι 
από την έννοια της "δύναμης και της δόξας!" 

 

Τα μάτια του θα αναβοσβήνει σαν φλόγες φωτιάς. Το πρόσωπό του δεν θα είναι χλωμό λευκό. Θα είναι 
σαν τον ήλιο να λάμπει σε πλήρη ισχύ. Εκείνος θα έρθει με όλη τη δύναμη που δημιούργησε το 
σύμπαν! Έρχεται για να συντρίψει κάθε κυβέρνηση των ανδρών, σαν να τους αλέσει σε σκόνη! Έρχεται 
ως Βασιλεύς των βασιλέων, αποκλείοντας πάνω από όλα τα έθνη. 

 

Έρχεται να αλλάξει την ανθρώπινη φύση! Έρχεται να επιβάλει τον τρόπο της εξερχόμενης ανησυχίας, 
της αγάπης, της παροχής, που εξυπηρετούν, μοιράζονται, βοηθώντας, αντί να πιάσει, λαμβάνοντας και 
εγωκεντρισμό. 

 

Ναι, βλέπω ένα πολύ λαμπρό μέλλον - ακριβώς μπροστά! Είναι η μόνη πραγματική ΚΑΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
στον κόσμο σήμερα! 

 

Η χιλιετή βασιλεία του Θεού παραμένει η μόνη πραγματική λύση για τον 21ο αιώνα, καθώς και. 

 
 

Είκοσι Οκτώ συμβουλές για πιο αποτελεσματική 
Προσευχές: Μέρος 4 



 
συνεχίζοντας Εκκλησία του Θεού φυλλάδιο για προσευχή 

 
Από τον Bob Thiel 
 
Αυτό είναι το τέταρτο μέρος μιας σειράς πολλαπλών μέρος στην προσευχή. 
 
Έχει ειπωθεί ότι, «Η Εκκλησία του Θεού πηγαίνει προς τα εμπρός στα γόνατά της." Αυτό έχει 
ουσιαστικά χρησιμοποιηθεί ως νουθεσία για να πει χριστιανούς ότι πρέπει να προσεύχονται. Αλλά 
πως? 
 
Στα προηγούμενα άρθρα, προσευχή ορίστηκε, και δεκατρείς συμβουλές συζητήθηκαν. Σε αυτό το 
άρθρο, τέσσερις επιπλέον συμβουλές, ξεκινώντας με αυτό που θα καλέσει άκρη δεκατέσσερα 
καλύπτονται. 
 
Συμβουλή 18: Να τηρείτε την Καινή Διαθήκη Σχετικά με καλύματα Κεφάλι 

 

Μήπως η κάλυψη ή αποκάλυψη του κεφαλιού σας κάνει καμία διαφορά στον Θεό; 

 

Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο κάνει: 

 

1 μου μιμηθούν, ακριβώς όπως κι εγώ μιμηθεί τον Χριστό. 

 

2 Τώρα Δοξάζω σας, αδελφοί, ότι με θυμάστε σε όλα τα πράγματα και να διατηρήσουν τις 
παραδόσεις ακριβώς όπως τα παρέδωσε σε εσάς. 3 Αλλά θέλω να ξέρετε ότι η κεφαλή του κάθε 
άντρα είναι ο Χριστός, η κεφαλή της γυναίκας είναι ο άνθρωπος, και η κεφαλή του Χριστού 
είναι ο Θεός. 4 κάθε άνθρωπος προσεύχεται ή προφητεύουν, έχοντας το κεφάλι του 
καλύπτονται, ατιμάζει το κεφάλι του. 5 Αλλά κάθε γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει με 
το κεφάλι ακάλυπτο ατιμάζει το κεφάλι της, γι 'αυτό είναι ένα και το ίδιο σαν να της το κεφάλι 
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ήταν ξυρισμένο. 6 Γιατί, αν μια γυναίκα δεν καλύπτεται, αφήστε την να κουρευτεί. . Αλλά αν 
είναι ντροπή για μια γυναίκα να κούρεμα ή ξυρίζεται, αφήστε την να καλυφθεί 7 Για έναν 
άνθρωπο πραγματικά δεν θα έπρεπε να καλύπτει το κεφάλι του, αφού είναι η εικόνα και δόξα 
του Θεού? αλλά η γυναίκα είναι η δόξα του ανθρώπου. 8 Για τον άνθρωπο δεν είναι από 
γυναίκα, αλλά γυναίκας από τον άνδρα. 9 Ούτε ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για τη γυναίκα, 
αλλά και γυναίκα για τον άνδρα. 10 Για το λόγο αυτό, η γυναίκα πρέπει να έχει ένα σύμβολο της 
εξουσίας στην . το κεφάλι της, εξαιτίας των αγγέλων 11 Παρ 'όλα αυτά, δεν είναι ο άνθρωπος 
ανεξάρτητα από γυναίκα, ούτε γυναίκα ανεξάρτητη από τον άνθρωπο, στον Κύριο 12 Για όσο 
γυναίκα ήρθε από τον άνθρωπο, ακόμα κι έτσι ο άνθρωπος έρχεται επίσης μέσω 
γυναίκα.? αλλά όλα τα πράγματα είναι από το Θεό. 

 

13 Δικαστής μεταξύ σας. Είναι κατάλληλη για μια γυναίκα να προσευχόμαστε στον Θεό με το 
κεφάλι ακάλυπτο; 14 δεν ακόμη και την ίδια τη φύση σας διδάξει ότι αν ένας άνδρας έχει μακριά 
μαλλιά, είναι μια ατιμία σε αυτόν; 15 Αλλά, αν μια γυναίκα έχει μακριά μαλλιά, είναι μια δόξα 
να την? για τα μαλλιά της δίνεται σε αυτήν για ένα κάλυμμα. 16 Αλλά αν κάποιος φαίνεται να 
είναι αμφιλεγόμενο, δεν έχουμε καμία τέτοια συνήθεια, ούτε οι εκκλησίες του Θεού. (1 
Κορινθίους 11: 1-16) 

 

Ενώ η παραπάνω κυρίως συζητώντας για τα μαλλιά, φαίνεται επίσης να απαγορεύουν χριστιανική 
άνδρες φορούν καπέλα ή άλλα καλύμματα κεφαλής, όταν προσεύχεται στο κοινό (αν και δεν πιστεύω 
ότι αν ένας άνδρας φοράει ένα καπέλο επειδή είναι κρύα δεν μπορεί να προσευχηθεί) ως καθώς 
επιτρέπει στις γυναίκες να φορούν πέπλα ή άλλα καλύμματα κεφαλής, όταν προσεύχονται. Τα 
αρσενικά πρέπει να έχουν σχετικά κοντά μαλλιά και να μην φορούν καλύμματα κεφαλής, ενώ 
προσευχόταν. Οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν σχετικά μακριά μαλλιά, αλλά μπορεί (αλλά δεν είναι 
υποχρεωμένοι να) φορούν καλύμματα κεφαλής, όπως καπέλα ή πέπλα, όταν προσεύχεται. 

 

Αν και είναι αλήθεια ότι το Λευιτικό ιερατείο είχε επικεφαλής καλύμματα, η Αγία Γραφή δείχνει ότι 
υπήρξε μια αλλαγή της ιεροσύνης στην Καινή Διαθήκη (Εβραίους 7:12). 

 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ούτε ο Ιησούς ούτε ο Απόστολος Παύλος φορούσε κάλυμμα κεφαλής, 
όταν προσεύχεται, και Χριστιανικό άνδρες θα πρέπει επίσης να τους μιμηθούν αυτόν τον 
τρόπο. Σύμφωνα με την Καθολική Εγκυκλοπαίδεια, το είδος των καλυμμάτων κεφαλής που 
Ελληνορωμαϊκή θρησκευτικοί ηγέτες φορούν τώρα δεν είχε γίνει ακόμη επίσημα μέρος των εκκλησιών 
τους παρά μόνο μετά τον 4ο αιώνα άφιξη του Ρωμαίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, μια λάτρης στον 
ήλιο-θεό Μίθρα. 

 

Πολλές θρησκευτικές καλύμματα κεφαλής που φοριούνται στον 21ο αιώνα είναι προσαρμογές από 
ειδωλολατρικές θρησκείες. 
 



    
Ιερέας του   Μίθρα Πάπας Λέων  Α Πάπας Γρηγόριος 13  
(3 ος αιώνας)   (βασίλεψε 440-461)  (βασίλεψε 1572-1585) 

 

Αν δείτε κάποιο αρσενικό προσεύχεται με καλύμματα της κεφαλής, όπως οι ειδωλολάτρες φορούσαν, 
μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν πιστεύω ότι πρέπει να λάβει χωρία της Αγίας Γραφής, όπως αυτές 
σε 1 Κορινθίους 11 κυριολεξία. Αλλά μπορείτε και θα έπρεπε. 

 

Επιπλέον, το είδος της φαλάκρας ότι πολλοί βουδιστές και καθολικοί μοναχοί έχουν επιβάλει στον 
εαυτό τους, είναι σε ευθεία αντίθεση με το καταστατικό της Βίβλου (Λευιτικό 21: 1,5? Ιεζεκιήλ 44: 
15,20), οπότε να είστε προσεκτικοί να μην τους μιμηθούν. 

 

Συμβουλή 19: Ρωτήστε Συχνά, μην χρησιμοποιείτε μάταιες επαναλήψεις, Αλλά Διάπυρη 

 

Ο Ιησούς ενθάρρυνε ζητώντας από τον Θεό για κάτι συχνά: 

 

1 Στη συνέχεια, μίλησε μια παραβολή για να τους, ότι οι άνδρες είναι πάντα έπρεπε να 
προσεύχονται και να μην χάσουν την καρδιά, 2 ρητό: ". Δεν υπήρχε σε μια συγκεκριμένη πόλη 
ένας δικαστής που δεν φοβούνται τον Θεό, ούτε όσον αφορά τον άνθρωπο 3 Τώρα υπήρχε μια 
χήρα στην πόλη ? και ήρθε σ 'αυτόν, λέγοντας: 4 και δεν θα ήταν για λίγο «Πάρτε δικαιοσύνη 
για μένα από τον αντίπαλό μου."? αλλά αργότερα είπε μέσα του, «Αν και δεν φοβούνται τον 
Θεό, ούτε όσον αφορά τον άνθρωπο, 5 ακόμα γιατί αυτό χήρα με προβληματίζει θα την 
εκδικηθεί, μήπως και με συνεχείς τον ερχομό μου κουράζουν. " 

 

6 Τότε ο Κύριος είπε, "Ακούστε τι είπε ο άδικος κριτής. 7 Και θα πρέπει ο Θεός να μην εκδικηθεί 
τη δική τους εκλεκτούς Του, που κραυγάζουν μέρα και νύχτα σ 'Αυτόν, αν Φέρει μακρύ μαζί 
τους; 8 Σας λέω ότι θα τους εκδικηθεί γρήγορα. Παρ 'όλα αυτά, όταν έρχεται ο Υιός του 
ανθρώπου, θα Είναι πραγματικά να βρει την πίστη πάνω στη γη; " (Λουκάς 18: 1-8) 

 

Θα πρέπει να είναι ανθεκτικές. Πολλοί δεν έχουν πραγματικά την πίστη ότι θα έπρεπε. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την πίστη μπορεί να βρεθεί σε ελεύθερη Πίστη φυλλάδιο μας για εκείνους ο 
Θεός έχει καλέσει και να επιλέξει. 

 



Παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε τακτικά, ο Ιησούς προειδοποίησε 
επίσης κατά της χρήσης των «μάταια επανάληψης» προσευχές τύπου: 

 

7 Και όταν προσεύχεστε, μην χρησιμοποιείτε μάταια επαναλήψεις όπως τα έθνη κάνουν. Για 
νομίζουν ότι θα ακουστεί για πολλά λόγια τους. 

 

.. 8 "Ως εκ τούτου, δεν είναι σαν τους για τον πατέρα σου ξέρει τα πράγματα έχετε ανάγκη από 
πριν να τον ρωτήσω (Ματθαίος 6: 7-8) 

 

Έτσι, ενώ το περίγραμμα της προσευχής του Ιησού έδωσε στο Κατά Ματθαίον 6: 9-13 μας δίνει 
προτεραιότητες και ορισμένες λεπτομέρειες για να προσευχηθούν για την, οι αληθινοί Χριστιανοί δεν 
απλώς επαναλαμβάνουν αυτά τα λόγια στην παπαγαλία πολλές φορές στη σειρά, όπως κάνουν μερικές 
θρησκείες που πρεσβεύουν τον Χριστό. 

 

Σε μερικούς πολιτισμούς, που πραγματικά γυρίσετε τον τροχό και πιστεύω ότι κάθε περιστροφή 
στέλνει μια προσευχή στους θεούς. Σε τουλάχιστον μία θέση στην Ασία, θυμάμαι βλέποντας 
«προσευχές» που ήταν στο τιμόνι περιστρέφεται από τον άνεμο. Αυτό δεν είναι ό, τι θέλει ο Θεός. 

 

Ακόμα άλλοι, τόσο ανατολικού και δυτικού πολιτισμού, χρησιμοποιούν ένα σύστημα μέτρησης που 
αφορούν χάντρες για να παρακολουθείτε τις επαναλήψεις τους που αγωνίζονται για. Αλλά αυτό, 
επίσης, δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. 

 

Κάντε αναφορά σας στο Θεό σαφείς και δεν χρησιμοποιούν μάταια επανάληψη. Ανακοίνωση για το τι 
θέλει ο Θεός: 

 

16 Ομολόγησε αμαρτήματά σας ο ένας στον άλλο, και να προσεύχεστε για το ένα το άλλο, ότι 
μπορεί να επουλωθεί. Η αποτελεσματική, ένθερμη προσευχή ενός δίκαιου ανθρώπου 
προσφεύγει πολύ 17 ο Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος με τη φύση, όπως η δική μας, και 
προσευχήθηκε ένθερμα ότι δεν θα βροχής.? και δεν βρέξει στη γη για τρία χρόνια και έξι 
μήνες. 18Και προσευχήθηκε ξανά, και ο ουρανός έδωσε βροχή και η γη παρήγαγε καρπό 
του. (Ιακώβου 5: 16-18) 

 

Όσοι χρησιμοποιούν συστήματα χάντρα-καταμέτρηση για την προσευχή δεν είναι πραγματικά ένθερμη 
ούτε αποτελεσματικός. Ο Θεός θέλει το λαό Του να «φωνάξουν σε Μένα με την καρδιά τους» (Ωσηέ 
7:14). 

 

Παρατηρήστε τι έκανε ο Ιησούς: 

 

44 Και είναι σε αγωνία, προσευχόταν πιο θερμά. Στη συνέχεια, ο ιδρώτας Του έγινε σαν μεγάλες 
σταγόνες αίματος που πέφτει κάτω στο έδαφος. (Λουκάς 22:44) 



 

Ο Ιησούς ήταν αρκετά ένθερμος κατά καιρούς, όπως δείχνει ο παραπάνω. 

 

Συμβουλή 20: εάν πάσχετε ή άρρωστο, Προσευχήσου γι 'αυτό 

 

Ο λόγος του Θεού μας διδάσκει να προσευχόμαστε εάν υποφέρετε ή είναι άρρωστοι: 

 

13 Είναι κανείς μεταξύ σας υποφέρει; Ας προσευχηθούμε. Είναι κανείς χαρούμενα; Αφήστε τον 
να τραγουδούν ψαλμούς. 14 Είναι κανείς μεταξύ σας άρρωστος; Αφήστε τον να καλέσει τους 
πρεσβυτέρους της εκκλησίας, και ας προσευχηθούν επάνω του, του χρίσματος του με λάδι στο 
όνομα του Κυρίου. 15 Και η προσευχή της πίστης θα σώσει τον άρρωστο και ο Κύριος θα τον 
σηκώσει. Και αν έχει διαπράξει αμαρτίες, θα του συγχωρηθούν. (Ιακώβου 5: 13-15) 

 

Υπάρχει χρόνος για να επουλωθούν (Εκκλησιαστής 3: 3), έτσι ώστε να προσευχόμαστε για αυτό. Όσοι 
είναι άρρωστοι μπορούν επίσης να ζητούν οι πρεσβύτεροι να τους χρίσει. 

 

Είμαστε επουλωθεί από τις λωρίδες του Ιησού: 

 

24 που ο Ίδιος σήκωσε τις αμαρτίες μας στο σώμα Του πάνω στο δέντρο, ότι εμείς, αφού πέθανε 
για να τις αμαρτίες, θα μπορούσαν να ζουν για τη δικαιοσύνη - από του οποίου ρίγες ήσασταν 
επουλωθεί. (1 Πέτρου 2:24) 

 

Ο Μωυσής προσευχήθηκε ότι ο Θεός θα θεραπεύσει την αδελφή του Miriam (Αριθμοί 12:13). David 
προσευχήθηκε και νηστεία όταν οι άλλοι ήταν άρρωστος: 

 

13 Όμως, όπως και για μένα, όταν ήταν άρρωστος, ρούχα μου ήταν sackcloth? Εγώ ο ίδιος 
ταπείνωσε με νηστεία? Και η προσευχή μου θα επιστρέψει στη δική μου καρδιά. (Ψαλμοί 
35:13) 

 

Ησαΐας είπε ο Εζεκίας ότι ο Θεός θα τον θεραπεύσει: 

 

5 «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Δαβίδ του πατέρα σας:.« Άκουσα την προσευχή σου, έχω δει 
τα δάκρυά σου? Σίγουρα θα σας θεραπεύσει (2 Βασιλέων 20: 5) 

 

Ο Θεός θεραπεύει: 

 

2 Ο Κύριος ο Θεός μου, φώναξε για να σας, και με θεράπευσε. (Ψαλμός 30: 2) 

14 Heal μου, Κύριε, και θα πρέπει να θεραπευτεί? (Ιερεμίας 17:14) 



 

Η προσευχή συνδέεται με την επούλωση στην Αγία Γραφή. Όταν πάσχετε, θυμηθείτε να 
προσευχηθούν. 

 

Συμβουλή 21: Προσευχηθείτε για τους εκκλησιαστικούς ηγέτες 

 

  Είμαστε για να προσευχηθούν για πνευματικούς ηγέτες μας. 

Παρατηρήσετε κάποια διδάγματα από την Αποστόλου Παύλου: 

 

25 Αδελφοί, προσεύχεστε για μας (1 Θεσσαλονικείς 5:25). 

 

1 Τέλος, αδελφοί, προσεύχεστε για μας, ότι η λέξη του Κυρίου μπορεί να τρέξει γρήγορα και να 
δοξάζεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με εσάς, 2 και ότι μπορεί να παραδοθεί από τις παράλογες 
και κακό τους άνδρες? για να μην έχουν όλα την πίστη (2 Θεσσαλονικείς 3: 1-2). 

 

Χριστιανοί είπαν από τον Christian ηγέτες: 

 

18 Προσευχήσου για μας? γιατί είμαστε σίγουροι ότι έχουμε καλή συνείδηση, σε όλα τα 
πράγματα που θέλει να ζήσει έντιμα. (Εβραίους 13:18) 

 

Ο Ιησούς δίδαξε θέλουμε να προσευχηθούμε για περισσότερες ηγέτες: 

 

2 Ο θερισμός είναι πολύς, αλλά οι εργάτες είναι λίγοι? Ως εκ τούτου, προσευχόμαστε ο Κύριος 
της συγκομιδής για να στείλει εργάτες στον θερισμό Του (Λουκάς 10: 2). 

 

Είμαστε, επίσης, είναι να προσευχόμαστε: 

 

14 Το θέλημα του Κυρίου να γίνει (Πράξεις 21:14). 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσευχή μπορούν να βρεθούν στο βιβλίο προσευχή μας: Τι 
διδάσκει η Αγία Γραφή; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

εκπλήρωση 
Ματθαίος 24:14 

και 
Ματθαίος 28: 19-20 

 
Συνεχίζοντας Εκκλησία του Θεού www.ccog.org  

καθημερινές ειδήσεις προφητεία Αγία Γραφή www.cogwriter.com  
 
CCOG.ASIA Αυτή είναι μια ιστοσελίδα επικεντρώνεται στην Ασία. Έχει άρθρα στην κινεζική γλώσσα 
κινέζικα, καθώς και μερικά στα αγγλικά, καθώς και κάποια στοιχεία σε άλλες ασιατικές γλώσσες. 
CCOG.EU Αυτή είναι μια ιστοσελίδα απευθύνονται προς την Ευρώπη. Έχει τα υλικά σε πολλές 
ευρωπαϊκές γλώσσες. 
 CCOG.IN Αυτή είναι μια ιστοσελίδα απευθύνεται σε εκείνους της ινδικής πολιτιστικής κληρονομιάς, και 
περιλαμβάνει υλικά στα Χίντι. 
CCOG.NZ Αυτή είναι μια ιστοσελίδα απευθύνεται σε εκείνους στη Νέα Ζηλανδία. 
CCOGCANADA.CA Αυτή είναι μια ιστοσελίδα απευθύνεται σε εκείνους στον Καναδά. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Αυτή είναι η ιστοσελίδα ισπανική γλώσσα για τη 
συνέχιση της Εκκλησίας του Θεού. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Αυτή είναι η ιστοσελίδα προσανατολισμένη Φιλιππίνες με τα 
στοιχεία στα αγγλικά και στα Ταγκαλόγκ. 
 

 
BibleNewsProphecy κανάλι www.youtube.com/BibleNewsProphecy 
ContinuingCOG κανάλι www.youtube.com/continuingcog 
ContinuingCOG Αφρική κανάλι www.youtube.com/ccogafrica 
 
Η Συνεχιζόμενης Εκκλησία του Θεού χρησιμοποιεί επίσης τα έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία, 
και εβδομαδιαία επιστολές προς τους αδελφούς να υποστηρίξει επίσης Ματθαίος 24:14 και Ματθαίος 28: 
19-20. 
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	Υπόβαθρο για την Οικουμενική Κίνηση
	Πώς Καθολικοί σχέδιο για να επιτευχθεί αυτό;
	Αγγλικανική Προσκυνητής και Απόψεις ευαγγελιστής του
	Πολλοί έχουν επικυρώσει το Οικουμενικό μηνύματος
	Από Αντίχριστος να Αδελφοί εν Χριστώ;
	Αντβεντιστές Μαλακτικό ένα
	Οικουμενική Κίνηση
	Ο Πάπας ελπίζει 2017 Μεταρρύθμισης επετείου θα ενθαρρύνει την ενότητα των Χριστιανών
	Ο Πάπας Francis σχεδιάζει για τη μετάβαση σε μια γιορτή της διαίρεσης από την εκκλησία του με τον Martin Luther και τι έγιναν οι Προτεστάντες, στις 31 Οκτωβρίου 2017.
	Το 2016, Zenit ανέφερε:
	Ο Ιησούς και ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε κατά της ανάρμοστης Ενότητας
	Τι Καθολικοί Διδάξτε θα συμβεί με Προτεστάντες;
	Έτσι, η εξάλειψη του Προτεσταντισμού είναι ένας στόχος. Και θα ήθελα, ότι κάποια στιγμή στο μέλλον που θα συμβεί.
	Μήπως η Αγία Γραφή Προειδοποίηση ενάντια σε αυτό;
	Ρώμη θεωρεί τον εαυτό της ότι είναι η Μητέρα Εκκλησία
	Η Αγία Γραφή προειδοποιεί έναντι του αναμενόμενου Ενότητας
	Οι σκεπτικιστές να απορρίψει την ιδέα ότι η Αγία Γραφή είναι ιερή ή υπερφυσικό με οποιονδήποτε τρόπο.
	«Δεν υπάρχει άλλη πλευρά να εξέλιξης»

	Το γεγονός είναι ότι η έλευση Μεγάλη Θλίψη περιλαμβάνει φρίκη για τη σωματική και την πνευματική του Ισραήλ.  Περίπου2.4(?)  χρόνια μετά την έναρξή της είναι να υπάρξουν τα ουράνια σημάδια (Κατά Ματθαίον 24:29), που ακολουθούνται από την «Ημέρα του Κυ...

