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fotos por Joyce Thiel, excepto Westminster Abby, que era de dominio público. 
 
Xesús dixo que a sepultura non estaba prevalecer contra a súa igrexa. Vostede 
sabe onde a igrexa é hoxe? 
 
Estás seguro? Está disposto a ser un "fazedor" verdadeiro cristián e non 
simplemente un ouvinte? pode xestionar a verdade sobre a verdadeira igrexa 
cristiá? 
 

http://www.ccog.org/


Podería un grupo pequeno e calumniado mellor representar a verdadeira igrexa 
cristiá hoxe? 
 
Estaría disposto a "batalla pola fe que dunha vez por todas se entrega aos 
santos" ou se o prefire unha falsificación? Se confiar nas súas emocións ou a 
palabra de Deus para decidir? 
 
Será que realmente cre que os criterios da Biblia? Sabe que proba, signos e 
pistas identificar a verdadeira e continuada Igrexa de Deus? 
 
 
 
 
 

CONTIDOS 
 

1. Cal Igrexa ía continuar? 
 
2. sinais que identifican a Igrexa Certa 
 
3. Que pasou durante Época do Novo Testamento? 
 
4. Cal Igrexa de Deus é o máis fiel? 
 
5. Resumo das probas, indicios e signos de identificación da 
Igrexa Certa 
 
sitios CCOG e máis información 
 
 
 
1. Cal Igrexa ía continuar? 
 



Miles de Igrexas e millóns de persoas 

 

Existen miles de grupos con maiores diferenzas doutrinais que afirman ser parte 
da igrexa de Cristo. Moitos deles están seriamente falando unidade 
ecuménica. Dous millóns de persoas están acreditados para ser parte destas 
igrexas. É unha igrexa enorme a verdadeira igrexa cristiá? 

Un feito, sorprendente, pero é verdade, é que, aínda que a maioría das persoas 
parecen asumir que todos alegaron igrexas cristiás obter as súas crenzas e 
doutrinas da Biblia, a realidade é que case todas as igrexas que afirman ser cristiás 
miúdo dependen non bíblica e tradicións pagás para as súas crenzas!  

Case ninguén vai ensinar as verdades completas da Biblia como que moitas veces 
vai contra as súas tradicións de confort, a cultura, e / ou a sociedade. 

Realmente pode identificar a verdadeira igrexa cristiá? 

Existen probas fáciles para axudar a eliminar falsas igrexas? Se está disposto a 
abrir a súa mente e corazón para descubrir esas probas, sinais, e pistas, a resposta 
será revelada e vai entender por que é importante saber onde a verdadeira igrexa 
cristiá é hoxe e por iso debemos ter o celo de actuar neste momento no plan de 
Deus. 

Descubra o que a Biblia ensina e descubrir por si mesmo. Benvido a súa viaxe para 
a verdadeira Igrexa de Deus. 

 

Xesús ensinou que a súa igrexa continuaría 

 

Xesús ensinou que a súa igrexa continuaría ata o final deste ano: 

... Edificarei a miña igrexa, e as portas do inferno non prevalecerán contra 
ela. (Mateo 16:18, Nova Versión King James en todo salvo indicación en contrario)  

... Edificarei a miña igrexa, e as portas do inferno non prevalecerán contra 
ela. (Mateo 16:18, New American Bible, pór para fóra pola Conferencia 
Episcopal dos Estados Unidos) 



"Toda a autoridade foime dada no ceo e na terra., Polo tanto, facede 
discípulos de todas as nacións, bautizando os en nome do Pai e do Fillo e do 
Espírito Santo, 20 ensinando os a gardar todas as cousas que eu teño 
mandado, e velaí que estou convosco todos os días, ata a consumación dos 
séculos ". (Mateo 28: 18- 20) 
 

Nin a morte (Hades / mundo dos mortos), nin tempo (o fin desta idade) 
prevalecerán contra a verdadeira igrexa cristiá. As ensinanzas de Xesús probar 
que debe haber un grupo (ou varios grupos), que constitúe a verdadeira igrexa ao 
longo de toda a era da igrexa. Esta igrexa ía ensinar todo o que Xesús ordenou 
(Mateo 28: 19-20) a quen o Pai chamaría (Xoán 6:44) en todo o mundo.  

Xesús tamén ensinou sobre a historia da verdadeira igrexa cristiá, con 
antelación. El fixo iso nas mensaxes que deu para as igrexas en 2 e 3 capítulos rd do 
Libro da Apocalipse. 
 

A Biblia, escritos relixiosos e historia secular poden amosar o que a igrexa post-
apostólica apostólico e fiel inicio cría, os únicos candidatos reais para que a 
verdadeira igrexa, en toda a era da igrexa, serían os que mantiveron os mesmos 
ensinanzas e prácticas (cf . Jude 3). 
 

Dende a era da igrexa non rematou, como Xesús aínda non volveu, a verdadeira 
igrexa debe existir. Pero onde? 
 

A pesar do feito de que houbo moitos apóstata, hai realmente só dúas 
posibilidades para a verdadeira igrexa de Cristo no século 21: é tanto un altamente 
greco-romana grupo influenciado por unha ou máis igrexas, ou que é unha igrexa 
ou grupo de igrexas dalgún outro, máis verdadeiramente apostólica e bíblica, 
fonte (cf. Apocalipse 2, 3, e 17). 
 

Para aqueles de nós que cren que a Biblia, non hai outras opcións. O único 
candidato real (s) para a verdadeira igrexa sería un ou máis grupos que aínda 
teñen os mesmos ensinanzas e prácticas hoxe como a igrexa apostólica cedo 
realmente fixo. 
 

A Biblia ensina a probar todas as cousas 
 

Moitos non considerar coidadosamente o que igrexa que frecuentan.  Moitos cren 
que as reivindicacións dos xentíos ecuménicos e inter-relixiosos que todas as 
relixións levan ao mesmo sitio. Con todo, Xesús ensinou que a visión ampla (o 



"camiño máis fácil") era o camiño para a destrución e só a poucos solicitantes ía 
atopar o camiño estreito e axustado nesta época (Mateo 7: 13-14, NVI). 
 

Se se preocupou en probar ou non a súa igrexa é un verdadeiro cristián?  

A maioría da xente acepta que a relixión dominante súa cultura familia ou local 
acepta. Algúns, con todo, vai facer cambios na súa vida. Algúns cambios están 
baseadas na emoción, algúns por conveniencia, e algúns na doutrina. Algúns 
escoller unha igrexa onde se senten máis cómodos. Outros escoller un con base 
na súa proximidade, da mocidade e / ou outros programas sociais, ou porque 
dalgún xeito podería avanzar unha carreira. 
 

O que ten que facer? 
 

O apóstolo Paulo escribiu (segundo protestantes e católicos aceptan traducións 
do Novo Testamento): 
 

Probe todas as cousas; retende o que é bo. (1 Tessalonicenses 5:21, KJV) 

Pero probar todas as cousas; retende o que é bo. (1 Tessalonicenses 5:21, 
Douay-Rheims-DRB) 

 

E non vos conformeis con este mundo, pero transformai-vos pola 
renovación da vosa mente, para que experimenteis cal sexa a boa, 
agradable e perfecta vontade de Deus. (Romanos 12: 2, NVI) 

E non vos conformeis a este mundo; pero ser reformado en novidade da 
súa mente, para que experimenteis cal sexa a boa, eo aceptable, e perfecta 
vontade de Deus. (Romanos 12: 2, DRB) 

 

Xa demostrou que a verdadeira igrexa cristiá é hoxe? Se pensas que pode ter, o 
que realmente utilizados os criterios que a Biblia utiliza? 
 

Cando comezou o Iniciar Igrexa? 
 

Para se ter unha idea mellor de onde a igrexa é hoxe, sería unha boa idea para ver 
onde empezou. En Mateo 16:18, Xesús dixo que construiría súa igrexa "sobre esta 
pedra" (que significa propio, Actos 4: 10-11; 1 Corintios 10: 4) e enviaría o Espírito 
Santo (Xoán 16: 7; cf. Xoán 14:26). Cando isto comezou? 
 

Comezou cincuenta días despois de que El resucitou. 
 



A igrexa cristiá comezou o día de Pentecostés c. 31 AD, que é cando o Espírito 
Santo foi enviado. Teña en conta o seguinte a partir do segundo capítulo do libro 
de Actos sobre como a Igrexa de Deus comezou: 
 

Cando o día de Pentecostés chegou a plenitude, estaban todos xuntos no 
mesmo sitio ... 4 E todos quedaron cheos do Espírito Santo e comezaron a 
falar noutras linguas, conforme o Espírito lles concedía que falasen. (Actos 
2: 1,4) 
 

Pero Pedro, levantando-se cos once, levantou a voz e díxolles: 

"Homes de Xudea e todos os que habitan en Xerusalén, sexa vos isto 
notorio, e escoitade as miñas palabras ... 22" Homes de Israel, escoitade 
estas palabras: Xesús de Nazaret, un home aprobado por Deus entre vós 
con milagres, prodixios e sinais, que Deus por el fixo no medio de vós, como 
vós mesmos ben saben - 23 a este, que foi entregado polo determinado e 
presciência de Deus, de tomar por mans sen lei, teñen crucificado e 
condenado á morte; 24 quen Deus resucitou, rompendo os grilhões da 
morte, pois non era posible que fose retido por ela ... 
 

"Polo tanto, que toda a casa de Israel sabe con certeza que Deus fixo este 
Xesús, a quen vós crucificaron, tanto Señor e Cristo." 
 

E, escoitando eles isto, eles foron cortados para o corazón, e díxolle a Pedro 
e aos demais apóstolos: "Irmáns, o que temos que facer?" 

 

Entón Pedro díxolles: 
 

"Arrependei-vos, e cada un de vós sexa bautizado en nome de Xesús 
Cristo para perdón dos pecados ;. E recibiredes o don do Espírito 
Santo39 Pois a promesa é para ti e para os seus fillos, ea todos os que 
están lonxe, tantos cantos o Señor noso Deus chamar ". 
 

E con moitas outras palabras daba testemuño e exhortaba os, 
dicindo: 41 Entón, os que lle aceptaron a palabra foron 
bautizados "sexa gardado desta xeración perversa."; e aquel día preto 
de tres mil almas foron engadidos a eles. 42 E perseveravam na 
doutrina e na comuñón dos apóstolos, na fracción do pan e nas 
oracións ... 47 louvando a Deus e caendo na graza de todo o pobo. E 



engadía o Señor á igrexa aqueles que ían sendo gardados. (Actos 
2:14, 22-24, 36-42, 47) 
 

Deus foi engadindo á igrexa. Observe aqueles en que foron arrepentir e ser 
bautizado. Así, só os que poderían facer as dúas cousas foron engadidos á 
verdadeira igrexa cristiá. Teña en conta que os fieis continuaron na doutrina dos 
apóstolos. Estas pistas poden axudar a entender a diferenza entre a verdadeira 
igrexa e os que simplemente afirman ser a igrexa de Cristo. 
 

Que é a Igrexa? 
 

A palabra do Novo Testamento traducido como "igrexa" vén do termo grego 
transliterado como "Ekklesia", significando A Biblia tamén ensina que a igrexa 
representa o corpo de Cristo "unha asemblea convocada.": 

 

E é a cabeza do corpo, da igrexa, que é o principio, o primoxénito de entre os 
mortos, para que en todas as cousas poida ter a preeminencia.(Colosenses 1:18)  

... Cristo, por mor do seu corpo, que é a igrexa (Colosenses 1:24) 
 

Así, na nosa busca para a verdadeira igrexa, estamos buscando un corpo de 
crentes fieis que continuaron coa fe e as ensinanzas de Xesús e os seus apóstolos 
orixinais. A igrexa é unha "casa espiritual" (1 Pedro 2: 5), e non está limitado a 
unha organización ou a entidade ao longo da historia. 
 

¿Que é un cristián verdadeiro? 
 

Un verdadeiro cristián é aquel que aceptou a chamada a Xesús, debidamente 
arrepentiron, foron bautizados, e realmente recibiu o Espírito Santo de Deus 
(Actos 2:38). Por suposto, moitos que non son certos cristiáns afirman que. 

Teña en conta que o apóstolo Paulo escribiu que o cristián ten o Espírito de Deus 
que habita dentro deles e que van levar un tipo de vida que os que non o fan: 
 

Pero non está na carne, pero no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita 
en vós. Agora, se alguén non ten o Espírito de Cristo, ese tal non é del.10 E, 
se Cristo está en vós, o corpo está morto a causa do pecado, pero o espírito 
vive por mor da xustiza. 11, o Espírito do que resucitou Xesús dos mortos 
habita en vós, Aquel que resucitou Cristo entre os mortos tamén dará vida 
aos vosos corpos mortais, polo seu Espírito que habita en vós. 
 



Polo tanto, irmáns, somos debedores - non á carne para vivir segundo a 
carne 13 Porque, se vive segundo a carne, morreredes ;. pero si polo Espírito 
facedes morrer as obras do corpo, viviredes. 14 Porque todos os que son 
guiados polo Espírito de Deus, eses son fillos de Deus. (Romanos 8: 9-14) 
 

Os que realmente non ten o Espírito de Deus son non é del. 

Os cristiáns deben amar e amosar o amor, pero non ser notado polo mundo: 
 

A relixión pura e Inmaculada diante do noso Deus e Pai é esta: visitar os 
orfos e as viúvas nas súas traballos, e gardar-se da corrupción do 
mundo.(Santiago 1:27) 
 

O apóstolo Pedro escribiu: 
 

Vostede, por tanto, amados, pois sabe que iso de antemán, teña coidado 
de non caer tamén da vosa firmeza, sendo levados co erro dos 
impíos; 18pero crecer na gracia e no coñecemento do noso Señor e Salvador 
Xesús Cristo. A el sexa a gloria, agora e para sempre. Amén. (2 Pedro 3: 17-
18) 
 

Cambiar de vida a través de crecemento espiritual é unha parte importante de ser 
un verdadeiro cristián. Ademais, os verdadeiros cristiáns entender que a 
verdadeira fe foi "falado contra toda a parte" (Actos 28:22), os seus líderes foron 
obxecto de denuncia de outras "autoridades" relixiosas por mor dos seus 
ensinamentos e de ensino (Actos 4: 1-21; 6: 9-14), e que os cristiáns verdadeiros 
propios serán suxeitos a persecución (Xoán 15:20). 
 

A Igrexa tarde de Deus evangelista Dibar Apartian escribiu: 
 

Hai que coraxe para ser un verdadeiro cristián! 
 

Os profetas do pasado eran homes de coraxe. Cando Deus dixo a Xosué 
para comezar a batalla para entrar na terra prometida, El ordenou: "Sexa 
forte e dunha boa coraxe" (JS 1: 6.). . 
 

Os apóstolos eran tamén homes de valor, especialmente despois de que 
eles recibiron o Espírito Santo de Deus. Non foi fácil para eles para cravar o 
Evanxeo no medio ameazas e persecucións continuas. Eles tiveron que elixir 
entre obedecer a Deus e obedecer home - entre unha entrada na gran 



porta ea unha estreita. Eles foron informados polas autoridades, "Estamos 
rigorosamente cobra non para ensinar ese nome, pero aquí encheu 
Xerusalén co seu ensino e pretende levar o sangue dese home enriba de 
nós" (Actos 5:28, RSV). A resposta Pedro e os outros apóstolos deron foi un 
dos fe e coraxe: "Temos que obedecer a Deus que ós homes" (versículo 29). 

Entender que un día pode ter que dar a mesma resposta aos que vos 
perseguen? 
 

Hebreos 11 é xeralmente coñecido como o capítulo da fe. E falar a fe que 
fai. Todas as persoas mencionadas nel viviu pola fe, pero que esixiu moita 
coraxe. (Boas novas, xaneiro de 1981) 
 

A verdadeira igrexa cristiá existiu desde o Pentecostés en Actos 2, como Xesús 
dixo que acontecería (Mateo 16:18; Apocalipse 2 e 3). 
 

Con todo, simplemente atopar a verdadeira igrexa cristiá non é suficiente. Hai que 
ser persoalmente un verdadeiro cristián: 
 

Pero ser cumpridores da palabra, e só non só oíntes, enganando-
vos. (Santiago 1:22) 
 

Pero Buscai primeiro o reino de Deus ea súa xustiza, e todas estas cousas 
vos serán engadidas. (Mateo 6:33) 
 

Os verdadeiros cristiáns teñen o espírito de Deus, amor práctica, é valente, e por 
moito tempo para o Reino de Deus. A verdadeira igrexa cristiá segue a ensinar iso 
e outros aspectos da fe orixinal (Judas 3). 
 

2. sinais que identifican a Igrexa Certa 
 

Agora que xa vimos que a verdadeira igrexa debe continuar, e manter a fe 
orixinal, agora imos ollar para algúns específicos sinais, pistas e doutrinas que 
axudan a identificar a verdadeira igrexa. 
 

Santificados pola verdade-A Palabra de Deus 
 

Xesús dixo que o sinal de que separou os verdadeiros cristiáns era que eles foron 
santificados pola verdade: 
 



Eles non son do mundo, así como eu non son do mundo. 17 Santifica-os en 
realidade. A túa palabra é a verdade. 18 Como ti me enviaste ao mundo, 
tamén eu os enviei ao mundo. 19 E por eles me santifico, para que tamén 
eles sexan santificados pola verdade. (Xoán 17: 16-19) 

 

A verdadeira clave para distinguir o verdadeiro igrexa cristiá de moitas das 
falsificacións é como cometido a igrexa realmente é a palabra de Deus. A maioría 
dos que profesan a Cristo forman parte de igrexas que obter un ou moito de súa 
doutrina a partir de fontes pagãs e outros que están en conflito coa palabra de 
Deus. Relixións concibiuse humanos con falsa humildade non son de certo valor 
espiritual (Colosenses 2:23). 
 

Mentres algúns prefiren confiar nas súas emocións para determinar unha igrexa 
axeitada, a palabra de Deus define un diferente nivel de Deus: 
 

Confío no Señor de todo o teu corazón e non se apoie no seu 
propio entendemento ;. 6 en todos os teus camiños, recoñece el, e el 
endireitará as túas veredas 7 Non sexa sabio aos seus propios ollos; Teme ó 
Señor e aparta-te do mal. (Proverbios 3: 5-7) 
 

El, que é de un corazón orgulloso excita contendas, pero o que confía no 
Señor será prosperou. 26 O que confía no seu propio corazón é insensato, 
pero o que anda sabios será entregado. (Proverbios 28: 25-26) 
 

É verdade da palabra de Deus que pode facer os seres humanos espiritualmente 
completo (2 Timoteo 3: 16-17). 
 

Teña en conta o seguinte: 
 

Porque a palabra do Señor é recta, e todos os seus traballo está feito en 
realidade. (Salmos 33: 4) 
 

"Porque eu, o Señor, amo o xuízo ... Vou dirixir o seu traballo de verdade, e 
farei con eles un pacto eterno. (Isaías 61: 8) 
 

A obra de Deus faise en realidade, ea igrexa que conduce este traballo baixo 
Cristo debe estar facendo iso en realidade. 
 



Os ministros de Deus son eloxiados por "a palabra da verdade" (cf. 2 Corintios 6: 
4-7), e non para a realización de tradicións dos homes que entran en conflito con 
escritura (cf. Marcos 7: 6-8; Mateo 15: 3-9 ). A igrexa cristiá realmente fiel pon a 
palabra de Deus sobre tradicións de doutrina. 
 

Así como Pedro e os outros apóstolos, os líderes da igrexa cristiá fiel que estar 
disposto a predicar a verdade, aínda que é impopular coas autoridades 
gobernamentais ou relixiosas (Actos 5: 27-32). 
 

Cal é o nome bíblico da Igrexa? 
 

Unha pista para a verdadeira igrexa cristiá é o nome. 
 

O nome bíblico predominante da verdadeira igrexa no Novo Testamento é 
normalmente traducido como "Igrexa de Deus" (Actos 20:28; 1 Corintios 1: 2; 
10:32; 11: 16,22; 15: 9, 2 Corintios 1 : 1; Gálatas 1:13; 1 Tessalonicenses 2:14; 2 
Tessalonicenses 1: 4; 1 Timoteo 3: 5,15). 
 

Aínda que algúns teñan suxerido que a "igrexa católica" era o nome orixinal é de 
referir que a primeira vez que cre que o termo "Igrexa Católica" ser usado non 
estaba se referindo a Roma. Foi usado en carta por Ignacio de Antioquía para a 
Igrexa de Deus que está en Esmirna. El especialmente tratado a "á Igrexa de 
Deus ...: a Igrexa que está en Esmirna, en Asia" (Carta de Ignacio aos 
Smyrnaeans, c 120 AD.). Grupos como a Igrexa Continuadade Deus (CCOG) son 
descendentes da Igrexa de Deus en Smyrna. E, ao contrario das igrexas greco-
romanas, temos os mesmos ensinos relacionados coa Semana Santa, sábado, 
milenio, Deus, etc., que os seus primeiros líderes tiveron. 
 

Ao longo da historia cristiá, a verdadeira igrexa normalmente usou unha versión 
da expresión "Igrexa de Deus" (ou "as igrexas de Cristo", cf. Romanos 16:16) aínda 
que moitas veces con outra palabra con el (cf. 1 Corintios 1: 2; 1 Timoteo 
3:15). Pero o Espírito de Deus, non un nome, é o certo criterio (1 Pedro 2: 5). 
 

Polo tanto, só ter o nome correcto non é necesariamente unha proba. Con todo, 
non o nome correcto tendería a ser un factor desqualificando: 
 

Coñezo as túas obras. Mira, eu teño posto diante de ti unha porta aberta, e 
ninguén a pode pechar; para ter un pouco de forza, gardaches a miña 
palabra, e non negaste o meu nome 9 Velaquí farei aos da sinagoga de 



Satanás, aos que se din xudeus e non son, pero menten -. en realidade eu 
farei que veñan, e adorar ante os pés, e saiban que eu vos 
amei. (Apocalipse 3: 8-9) 
 

Xesús dixo que a verdadeira igrexa cristiá non nega o seu nome, está composta de 
xudeus 'espirituais', ten un pouco de forza, e mantén a palabra Cristo.Pero teña 
en conta que Xesús tamén quedou claro que algúns que se din fieis non sería. 
 

Por que o nome "Igrexa Continuada de Deus"? 
 

Algunhas das igrexas do mundo descubriron o punto doutrinal da verdade sobre o 
nome bíblico para a Igrexa. Algúns adoptaron polo menos parte deste nome, e se 
chaman "A Igrexa de Deus." 
 

Con todo, é importante entender que o nome se quere para transmitir un 
significado. E se as varias "as Igrexas de Deus" deste mundo non están a 
recoñecer Deus como o seu Gobernante, non están completamente suxeitas a el 
ou a súa palabra, non están obedecendo a El, e non ten moitas das outras grandes 
probas neste para libreto, logo , a pesar de posuír o nome utilizado nas Escrituras, 
non son parte da verdadeira igrexa de Deus. 
 

Isto é consistente coa avisos na Biblia que chama esas persoas mentirosos que 
forman parte da "sinagoga de Satanás" (Apocalipse 3:10), así como aqueles sobre 
os falsos ministros que parecen transformarse en "ministros de xustiza" (2 
Corintios 11: 14-15). 
 

Dito isto, porque un número de organizacións mundanas reivindicar o nome da 
verdadeira igrexa - así como millóns de "professos" Cristiáns teñen 
indebidamente reivindicou o nome de Xesús Cristo (Mateo 7: 21-23) -cando 
querendo establecer esta fase da verdadeira igrexa de Deus, coa finalidade de 
dirixir os negocios de Deus nesta terra, non fomos capaces de incorpora-lo como, 
simplemente, "a Igrexa de Deus". como que non estaba dispoñible, así como a 
amosar a nosa conexión coa igrexa desde o inicio (Actos 2), escollemos o termo 
"Igrexa Continuada de Deus." 
 

Batalhar ea verdadeira fe 
 

Un sinal moi importante é que a verdadeira igrexa cristiá ten a fe orixinal que se 
entrega aos apóstolos. 



 

Observe un problema que o apóstolo Judas atopado e que dixo a fieis cristiáns a 
facer sobre el: 
 

Amados, mentres eu estaba moi dilixente para escribir-vos acerca da nosa 
común salvación, eu penso escrebe-vos exhortar-vos a batalhar pola fe que 
dunha vez por todas se entrega aos santos 4 Pois certos homes. Se 
introduciron con disimulo , que hai moito tempo foron marcados para este 
mesmo xuízo, homes impíos, que transforman a graza do noso Deus en 
lascívia e negan o único Señor Deus eo noso Señor Xesús Cristo. (Judas 3-4) 
 

Jude contou preto de dous grupos. Quen pola fe orixinal que era unha vez por 
todas se entrega aos santos, e os que estaban tentando mudalo de forma 
inadecuada. A verdadeira igrexa cristiá ten a fe entregado. Unha fe que é para 
continuarse aínda máis que profesan Cristo no século 21 en realidade non sabe o 
que os cristiáns orixinais realmente cría e practicaba (ver tamén o noso folleto 
libre, Historia Continuada da Igrexa de Deus). 
 

Esta é unha santa fe, mantendo o amor de Deus, e mirando cara a súa 
misericordia: 
 

Pero vós, amados, edificando vos na vosa fe Santísima, orando no Espírito 
Santo, 21 conservádenos vos no amor de Deus, esperando a misericordia do 
noso Señor Xesús Cristo para a vida eterna. (Judas 20-21) 
 

A Biblia amosa que os verdadeiros ministros deben predicar a palabra e soportar, 
non cambiar, certas doutrinas bíblicas: 
 

Crava a palabra! Estar preparado a tempo e fóra de tempo. Convencer, 
reprende, exhorta con toda longanimidade e ensino 3 Porque virá tempo en 
que non soportarán a sa doutrina, pero segundo os seus propios desexos, 
porque eles teñen comezón nos oídos, amontoarão para si doutores ;. 4e 
vai virar a escoitar á realidade, volvendo ás fábulas. 5 Mais ti, si sobrio en 
todo, sofre as penas, falo a obra dun evangelista, cumpre o teu 
ministerio. (2 Timoteo 4: 2-5) 
 

Algunhas das doutrinas fundamentais da igrexa cristiá son encontrados en 
Hebreos 6: 1-3. Estas doutrinas incluíndo arrepentimento, bautismo, imposición 
de mans, indo cara á perfección, a resurrección do xuízo mortos, e eterna foron 



ensinados polos apóstolos e dos primeiros cristiáns, esencialmente, como son 
agora ensinadas pola Igrexa Continuada de Deus. 
 

Observe algo que Xesús ensinou sobre a parte de Filadelfia da igrexa:  

... Para ... a igrexa en Filadelfia ... 8 ... ten pouca forza, gardaches a miña 
palabra, e non negaste o meu nome ... 11 Velaquí, veño sen 
demora!Retende o que ten, para que ninguén tome a túa 
coroa. (Apocalipse 3: 7,8,11) 
 

Xesús está ensinando que se debe manter as verdades bíblicas e non se permiten 
ser enganado por outras persoas que non teñen o mesmo compromiso coa 
Palabra de Deus. A verdadeira Igrexa de Deus é para soster firmemente as 
verdades bíblicas, non acepta consellos de igrexas que van contra a verdadeira fe, 
nin ser desencorajados a facer o traballo por mor dos homes. O século 21, é o resto 
da porción Philadelphia da verdadeira igrexa cristiá que fai deste o mellor (ver 
capítulo 4 para algúns detalles). 
 

Observe algo do Apóstolo Xoán: 
 

O que era desde o principio, o que escoitamos, o que vimos cos nosos ollos, 
o que temos contemplado, e as nosas mans apalparam, respecto do Verbo 
da vida - 2 a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testemuño e vos 
anunciamos a vida eterna, que estaba co Pai e nos foi manifestada - 3 o que 
vimos e escoitamos, iso vos anunciamos, para que tamén vós teñades 
comuñón con; ea nosa comuñón é co Pai e co seu Fillo Xesús Cristo. 4Estas 
cousas escribimos, para que a vosa alegría sexa completa. (1 Xoán 1: 1-4) 
 

Nótese que John dixo que ensinou o que aprendeu desde o principio. O certo é 
que non cambiar. 
 

O Apóstolo Xoán ensinou a respectar, para continuar, na doutrina de Cristo: 
 

Quen transgride e non permanece na doutrina de Cristo non ten 
Deus. Quen permanece na doutrina de Cristo ten o Pai eo Fillo. (2 João 9) 
 

Unha permanece na que a doutrina non cambiando a con doutrinas que contradin 
a Biblia. 
 



O apóstolo Xoán tamén informou sobre a diferenza entre os fieis e os que 
reivindicou ser fiel: 
 

Filhinhos, esta é a última hora; e, como ouvistes que vén o anticristo, xa 
moitos anticristos xurdiron, polo que coñecemos que é a última 
hora 19Saíron de nós, pero non eran de nós .; porque, se fosen dos nosos, 
permanecerían connosco; pero saíron que se manifeste, que ningún deles 
eran de nós. (1 Xoán 2: 18-19) 
 

Teña en conta que o apóstolo Xoán escribiu que os que foron fieis seguirían os 
seus ensinos e prácticas, pero os que eran anticristos non ía continuar nesas 
prácticas. 
 

Aínda que existen moitas prácticas do cristianismo orixinal que foron perdidos 
polos greco-romanos, quizais debe ser interveu aquí que unha das modificacións 
máis antigo documentado do prácticas e ensinanzas do Apóstolo Xoán ten que 
ver coa data ea observancia da Pascua . Esta foi un cambio que varias igrexas 
greco-romanas introducido a principios do século 2º e causou 
controversia (Historia de Eusebio Igrexa, Libro V, capítulos 23-24). 
 

Eles negáronse a manter a Pascua o 14 de Nisan como Xesús, o apóstolo Xoán, e 
outros líderes da igrexa fieis historicamente fixeron (a maior parte dos que se 
negou a 14ª cambiou a un domingo). A principios do século 2º, a Igrexa de Deus D. 
Policarpo de Esmirna concluíu que "moitos" tiña "falsa doutrina" e referiuse a súa 
fe como a vaidade / inútiles (Carta de Policarpo aos Filipenses). 
 

A principios do século 3º, dos greco-romanos desenvolveuse en Igrexa de Deus 
bispo Serapião de Antioquia referida como unha "confederación 
mentir"(Epístola de Serapião para Caricus e Ponticus). 
 

Aínda que as igrexas greco-romanas afirman tanto Policarpo e Serapião como a 
súa propia (e Serapião ao parecer foi sucedido en Antioch por líderes greco-
romanas infieis), a realidade é que eles (e os que fielmente asociado 
ecclesiastically), realizada de Igrexa de Deus, e doutrinas non greco-romana. 
Aínda que houbese moitos outros cambios polas igrexas infieis, os estudiosos en 
xeral coinciden en que o apóstolo Xoán mantidos Pascua o 14. Polo tanto, esta 
doutrina é unha forma de dicir facilmente quen escoitou as escrituras, desde os 
que non puideron seguir nas prácticas do Apóstolo Xoán e os que con el. A data 
da Pascua cambiou para o domingo converteuse en universalmente decretado 



cando o emperador pagán Constantino máis tarde obrigado a 
cuestión. Constantino non era un verdadeiro cristián. Mesmo cando non fora 
bautizado en calquera fe cristiá profesa, el declarouse un bispo secular e forzou a 
edición de domingo de Pascua para ser finalizado no Consello de Nicea en 325 dC 
Cando Constantino morreu, foi enterrado nun tipo de deus-sol de grave . Aqueles 
que querían permanecer fiel á práctica bíblica non estaba oín-lo ou decreto do 
Consello. Tamén tiña moitos asasinado despois de Nicea. 
 

Ao longo da historia houbo dous grupos básicos, un que realizou a fe orixinal, 
mentres que o outro principal que alegou, pero non o fixo. 
 

E sobre "sucesión apostólica"? Preto do inicio do século 3º, a Tertuliano, logo 
Roman-apoiando escribiu sobre dous grupos (Esmirnenses e romanos) que 
reivindicaron lazos cos apóstolos (de Tertuliano Liber de praescriptione 
haereticorum. Capítulo 32), pero só un deles era e mantívose fiel e outro non.Un 
grupo reivindicou sucesión de Roma, e outro que alegou que a partir de Smyrna (a 
través do Apóstolo Xoán a Policarpo para Thraseas, etc.). 
 

Tanto como a sucesión apostólica vai, pode ser importante entender que non hai 
instruccións da Biblia sobre a verdadeira Igrexa ter un Colexio de Cardeais, nin un 
Pontifex Maximus. Ambos estes son restos paganismo. Segundo a Enciclopedia 
Católica, o título Pontifex Maximus non foi aprobada polos bispos romanos ata 
finais do século 4, mentres que o Colexio Cardinalício non forman oficialmente ata 
o século 11. Que Roma agora forma para seleccionar o seu líder arriba 
simplemente non formaba parte da fe orixinal. 
 

Aínda que a Biblia amosa que Deus non adoitan traballar a través dun líder 
humano superior, este líder é aquel que foi unxido con aceite (2 Corintios 01:21; 1 
Timoteo 4:14; 5:22; 2 Timoteo 1: 6) e que mostra os froitos que demostran que o 
liderado (Mateo 7: 15-20; 1 Timoteo 3: 1-7). Quizais hai que esquecer que é só a 
verdadeira Igrexa de Deus que pode probar a través primeiros rexistros 
contemporáneos que tiveron sucesión directa dos apóstolos orixinais. Mesmo 
Jerome observou que o apóstolo Xoán ordenado Policarpo de Esmirna (de 
Jerome De viris Illustribus. Capítulo 17). Greco-romanos tenden a confiar en 
'lendas' final para as súas reivindicacións sobre Pedro e os seus informes 
contraditorios sobre Linus e Clemente, ademais de cambiar doutrinas. Moitos 
máis detalles sobre a sucesión apostólica e as crenzas da igrexa cristiá orixinal son 
incluídos na nosa libreto libre, A Historia Continuada da Igrexa de Deus. 



1. Cal Igrexa ía continuar? 
 

Miles de Igrexas e millóns de persoas 

 

Existen miles de grupos con maiores diferenzas doutrinais que afirman ser parte 
da igrexa de Cristo. Moitos deles están seriamente falando unidade 
ecuménica. Dous millóns de persoas están acreditados para ser parte destas 
igrexas. É unha igrexa enorme a verdadeira igrexa cristiá? 

Un feito, sorprendente, pero é verdade, é que, aínda que a maioría das persoas 
parecen asumir que todos alegaron igrexas cristiás obter as súas crenzas e 
doutrinas da Biblia, a realidade é que case todas as igrexas que afirman ser cristiás 
miúdo dependen non bíblica e tradicións pagás para as súas crenzas!  

Case ninguén vai ensinar as verdades completas da Biblia como que moitas veces 
vai contra as súas tradicións de confort, a cultura, e / ou a sociedade. 

Realmente pode identificar a verdadeira igrexa cristiá? 

Existen probas fáciles para axudar a eliminar falsas igrexas? Se está disposto a 
abrir a súa mente e corazón para descubrir esas probas, sinais, e pistas, a resposta 
será revelada e vai entender por que é importante saber onde a verdadeira igrexa 
cristiá é hoxe e por iso debemos ter o celo de actuar neste momento no plan de 
Deus. 

Descubra o que a Biblia ensina e descubrir por si mesmo. Benvido a súa viaxe para 
a verdadeira Igrexa de Deus. 

 

Xesús ensinou que a súa igrexa continuaría 

 

Xesús ensinou que a súa igrexa continuaría ata o final deste ano: 

... Edificarei a miña igrexa, e as portas do inferno non prevalecerán contra 
ela. (Mateo 16:18, Nova Versión King James en todo salvo indicación en contrario)  



... Edificarei a miña igrexa, e as portas do inferno non prevalecerán contra 
ela. (Mateo 16:18, New American Bible, pór para fóra pola Conferencia 
Episcopal dos Estados Unidos) 

"Toda a autoridade foime dada no ceo e na terra., Polo tanto, facede 
discípulos de todas as nacións, bautizando os en nome do Pai e do Fillo e do 
Espírito Santo, 20 ensinando os a gardar todas as cousas que eu teño 
mandado, e velaí que estou convosco todos os días, ata a consumación dos 
séculos ". (Mateo 28: 18- 20) 
 

Nin a morte (Hades / mundo dos mortos), nin tempo (o fin desta idade) 
prevalecerán contra a verdadeira igrexa cristiá. As ensinanzas de Xesús probar 
que debe haber un grupo (ou varios grupos), que constitúe a verdadeira igrexa ao 
longo de toda a era da igrexa. Esta igrexa ía ensinar todo o que Xesús ordenou 
(Mateo 28: 19-20) a quen o Pai chamaría (Xoán 6:44) en todo o mundo.  

Xesús tamén ensinou sobre a historia da verdadeira igrexa cristiá, con 
antelación. El fixo iso nas mensaxes que deu para as igrexas en 2 e 3 capítulos rd do 
Libro da Apocalipse. 
 

A Biblia, escritos relixiosos e historia secular poden amosar o que a igrexa post-
apostólica apostólico e fiel inicio cría, os únicos candidatos reais para que a 
verdadeira igrexa, en toda a era da igrexa, serían os que mantiveron os mesmos 
ensinanzas e prácticas (cf . Jude 3). 
 

Dende a era da igrexa non rematou, como Xesús aínda non volveu, a verdadeira 
igrexa debe existir. Pero onde? 
 

A pesar do feito de que houbo moitos apóstata, hai realmente só dúas 
posibilidades para a verdadeira igrexa de Cristo no século 21: é tanto un altamente 
greco-romana grupo influenciado por unha ou máis igrexas, ou que é unha igrexa 
ou grupo de igrexas dalgún outro, máis verdadeiramente apostólica e bíblica, 
fonte (cf. Apocalipse 2, 3, e 17). 
 

Para aqueles de nós que cren que a Biblia, non hai outras opcións. O único 
candidato real (s) para a verdadeira igrexa sería un ou máis grupos que aínda 
teñen os mesmos ensinanzas e prácticas hoxe como a igrexa apostólica cedo 
realmente fixo. 
 

A Biblia ensina a probar todas as cousas 
 



Moitos non considerar coidadosamente o que igrexa que frecuentan.  Moitos cren 
que as reivindicacións dos xentíos ecuménicos e inter-relixiosos que todas as 
relixións levan ao mesmo sitio. Con todo, Xesús ensinou que a visión ampla (o 
"camiño máis fácil") era o camiño para a destrución e só a poucos solicitantes ía 
atopar o camiño estreito e axustado nesta época (Mateo 7: 13-14, NVI). 
 

Se se preocupou en probar ou non a súa igrexa é un verdadeiro cristián?  

A maioría da xente acepta que a relixión dominante súa cultura familia ou local 
acepta. Algúns, con todo, vai facer cambios na súa vida. Algúns cambios están 
baseadas na emoción, algúns por conveniencia, e algúns na doutrina.  Algúns 
escoller unha igrexa onde se senten máis cómodos. Outros escoller un con base 
na súa proximidade, da mocidade e / ou outros programas sociais, ou porque 
dalgún xeito podería avanzar unha carreira. 
 

O que ten que facer? 
 

O apóstolo Paulo escribiu (segundo protestantes e católicos aceptan traducións 
do Novo Testamento): 
 

Probe todas as cousas; retende o que é bo. (1 Tessalonicenses 5:21, KJV) 

Pero probar todas as cousas; retende o que é bo. (1 Tessalonicenses 5:21, 
Douay-Rheims-DRB) 

 

E non vos conformeis con este mundo, pero transformai-vos pola 
renovación da vosa mente, para que experimenteis cal sexa a boa, 
agradable e perfecta vontade de Deus. (Romanos 12: 2, NVI) 

E non vos conformeis a este mundo; pero ser reformado en novidade da 
súa mente, para que experimenteis cal sexa a boa, eo aceptable, e perfecta 
vontade de Deus. (Romanos 12: 2, DRB) 

 

Xa demostrou que a verdadeira igrexa cristiá é hoxe? Se pensas que pode ter, o 
que realmente utilizados os criterios que a Biblia utiliza? 
 

Cando comezou o Iniciar Igrexa? 
 

Para se ter unha idea mellor de onde a igrexa é hoxe, sería unha boa idea para ver 
onde empezou. En Mateo 16:18, Xesús dixo que construiría súa igrexa "sobre esta 
pedra" (que significa propio, Actos 4: 10-11; 1 Corintios 10: 4) e enviaría o Espírito 
Santo (Xoán 16: 7; cf. Xoán 14:26). Cando isto comezou? 



 

Comezou cincuenta días despois de que El resucitou. 
 

A igrexa cristiá comezou o día de Pentecostés c. 31 AD, que é cando o Espírito 
Santo foi enviado. Teña en conta o seguinte a partir do segundo capítulo do libro 
de Actos sobre como a Igrexa de Deus comezou: 
 

Cando o día de Pentecostés chegou a plenitude, estaban todos xuntos no 
mesmo sitio ... 4 E todos quedaron cheos do Espírito Santo e comezaron a 
falar noutras linguas, conforme o Espírito lles concedía que falasen.  (Actos 
2: 1,4) 
 

Pero Pedro, levantando-se cos once, levantou a voz e díxolles: 

"Homes de Xudea e todos os que habitan en Xerusalén, sexa vos isto 
notorio, e escoitade as miñas palabras ... 22" Homes de Israel, escoitade 
estas palabras: Xesús de Nazaret, un home aprobado por Deus entre vós 
con milagres, prodixios e sinais, que Deus por el fixo no medio de vós, como 
vós mesmos ben saben - 23 a este, que foi entregado polo determinado e 
presciência de Deus, de tomar por mans sen lei, teñen crucificado e 
condenado á morte; 24 quen Deus resucitou, rompendo os grilhões da 
morte, pois non era posible que fose retido por ela ... 
 

"Polo tanto, que toda a casa de Israel sabe con certeza que Deus fixo este 
Xesús, a quen vós crucificaron, tanto Señor e Cristo." 
 

E, escoitando eles isto, eles foron cortados para o corazón, e díxolle a Pedro 
e aos demais apóstolos: "Irmáns, o que temos que facer?" 

 

Entón Pedro díxolles: 
 

"Arrependei-vos, e cada un de vós sexa bautizado en nome de Xesús 
Cristo para perdón dos pecados ;. E recibiredes o don do Espírito 
Santo39 Pois a promesa é para ti e para os seus fillos, ea todos os que 
están lonxe, tantos cantos o Señor noso Deus chamar ". 
 

E con moitas outras palabras daba testemuño e exhortaba os, 
dicindo: 41 Entón, os que lle aceptaron a palabra foron 
bautizados "sexa gardado desta xeración perversa."; e aquel día preto 
de tres mil almas foron engadidos a eles. 42 E perseveravam na 



doutrina e na comuñón dos apóstolos, na fracción do pan e nas 
oracións ... 47 louvando a Deus e caendo na graza de todo o pobo. E 
engadía o Señor á igrexa aqueles que ían sendo gardados. (Actos 
2:14, 22-24, 36-42, 47) 
 

Deus foi engadindo á igrexa. Observe aqueles en que foron arrepentir e ser 
bautizado. Así, só os que poderían facer as dúas cousas foron engadidos á 
verdadeira igrexa cristiá. Teña en conta que os fieis continuaron na doutrina dos 
apóstolos. Estas pistas poden axudar a entender a diferenza entre a verdadeira 
igrexa e os que simplemente afirman ser a igrexa de Cristo. 
 

Que é a Igrexa? 
 

A palabra do Novo Testamento traducido como "igrexa" vén do termo grego 
transliterado como "Ekklesia", significando A Biblia tamén ensina que a igrexa 
representa o corpo de Cristo "unha asemblea convocada.": 

 

E é a cabeza do corpo, da igrexa, que é o principio, o primoxénito de entre os 
mortos, para que en todas as cousas poida ter a preeminencia.(Colosenses 1:18)  

... Cristo, por mor do seu corpo, que é a igrexa (Colosenses 1:24) 
 

Así, na nosa busca para a verdadeira igrexa, estamos buscando un corpo de 
crentes fieis que continuaron coa fe e as ensinanzas de Xesús e os seus apóstolos 
orixinais. A igrexa é unha "casa espiritual" (1 Pedro 2: 5), e non está limitado a 
unha organización ou a entidade ao longo da historia. 
 

¿Que é un cristián verdadeiro? 
 

Un verdadeiro cristián é aquel que aceptou a chamada a Xesús, debidamente 
arrepentiron, foron bautizados, e realmente recibiu o Espírito Santo de Deus 
(Actos 2:38). Por suposto, moitos que non son certos cristiáns afirman que. 

Teña en conta que o apóstolo Paulo escribiu que o cristián ten o Espírito de Deus 
que habita dentro deles e que van levar un tipo de vida que os que non o fan: 
 

Pero non está na carne, pero no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita 
en vós. Agora, se alguén non ten o Espírito de Cristo, ese tal non é del.10 E, 
se Cristo está en vós, o corpo está morto a causa do pecado, pero o espírito 
vive por mor da xustiza. 11, o Espírito do que resucitou Xesús dos mortos 



habita en vós, Aquel que resucitou Cristo entre os mortos tamén dará vida 
aos vosos corpos mortais, polo seu Espírito que habita en vós. 
 

Polo tanto, irmáns, somos debedores - non á carne para vivir segundo a 
carne 13 Porque, se vive segundo a carne, morreredes ;. pero si polo Espírito 
facedes morrer as obras do corpo, viviredes. 14 Porque todos os que son 
guiados polo Espírito de Deus, eses son fillos de Deus. (Romanos 8: 9-14) 
 

Os que realmente non ten o Espírito de Deus son non é del. 
Os cristiáns deben amar e amosar o amor, pero non ser notado polo mundo: 
 

A relixión pura e Inmaculada diante do noso Deus e Pai é esta: visitar os 
orfos e as viúvas nas súas traballos, e gardar-se da corrupción do 
mundo.(Santiago 1:27) 
 

O apóstolo Pedro escribiu: 
 

Vostede, por tanto, amados, pois sabe que iso de antemán, teña coidado 
de non caer tamén da vosa firmeza, sendo levados co erro dos 
impíos; 18pero crecer na gracia e no coñecemento do noso Señor e Salvador 
Xesús Cristo. A el sexa a gloria, agora e para sempre. Amén. (2 Pedro 3: 17-
18) 
 

Cambiar de vida a través de crecemento espiritual é unha parte importante de ser 
un verdadeiro cristián. Ademais, os verdadeiros cristiáns entender que a 
verdadeira fe foi "falado contra toda a parte" (Actos 28:22), os seus líderes foron 
obxecto de denuncia de outras "autoridades" relixiosas por mor dos seus 
ensinamentos e de ensino (Actos 4: 1-21; 6: 9-14), e que os cristiáns verdadeiros 
propios serán suxeitos a persecución (Xoán 15:20). 
 

A Igrexa tarde de Deus evangelista Dibar Apartian escribiu: 
 

Hai que coraxe para ser un verdadeiro cristián! 
 

Os profetas do pasado eran homes de coraxe. Cando Deus dixo a Xosué 
para comezar a batalla para entrar na terra prometida, El ordenou: "Sexa 
forte e dunha boa coraxe" (JS 1: 6.). . 
 



Os apóstolos eran tamén homes de valor, especialmente despois de que 
eles recibiron o Espírito Santo de Deus. Non foi fácil para eles para cravar o 
Evanxeo no medio ameazas e persecucións continuas. Eles tiveron que elixir 
entre obedecer a Deus e obedecer home - entre unha entrada na gran 
porta ea unha estreita. Eles foron informados polas autoridades, "Estamos 
rigorosamente cobra non para ensinar ese nome, pero aquí encheu 
Xerusalén co seu ensino e pretende levar o sangue dese home enriba de 
nós" (Actos 5:28, RSV). A resposta Pedro e os outros apóstolos deron foi un 
dos fe e coraxe: "Temos que obedecer a Deus que ós homes" (versículo 29). 

Entender que un día pode ter que dar a mesma resposta aos que vos 
perseguen? 
 

Hebreos 11 é xeralmente coñecido como o capítulo da fe. E falar a fe que 
fai. Todas as persoas mencionadas nel viviu pola fe, pero que esixiu moita 
coraxe. (Boas novas, xaneiro de 1981) 
 

A verdadeira igrexa cristiá existiu desde o Pentecostés en Actos 2, como Xesús 
dixo que acontecería (Mateo 16:18; Apocalipse 2 e 3). 
 

Con todo, simplemente atopar a verdadeira igrexa cristiá non é suficiente. Hai que 
ser persoalmente un verdadeiro cristián: 
 

Pero ser cumpridores da palabra, e só non só oíntes, enganando-
vos. (Santiago 1:22) 
 

Pero Buscai primeiro o reino de Deus ea súa xustiza, e todas estas cousas 
vos serán engadidas. (Mateo 6:33) 
 

Os verdadeiros cristiáns teñen o espírito de Deus, amor práctica, é valente, e por 
moito tempo para o Reino de Deus. A verdadeira igrexa cristiá segue a ensinar iso 
e outros aspectos da fe orixinal (Judas 3). 
 

2. sinais que identifican a Igrexa Certa 
 

Agora que xa vimos que a verdadeira igrexa debe continuar, e manter a fe 
orixinal, agora imos ollar para algúns específicos sinais, pistas e doutrinas que 
axudan a identificar a verdadeira igrexa. 
 

Santificados pola verdade-A Palabra de Deus 



 

Xesús dixo que o sinal de que separou os verdadeiros cristiáns era que eles foron 
santificados pola verdade: 
 

Eles non son do mundo, así como eu non son do mundo. 17 Santifica-os en 
realidade. A túa palabra é a verdade. 18 Como ti me enviaste ao mundo, 
tamén eu os enviei ao mundo. 19 E por eles me santifico, para que tamén 
eles sexan santificados pola verdade. (Xoán 17: 16-19) 

 

A verdadeira clave para distinguir o verdadeiro igrexa cristiá de moitas das 
falsificacións é como cometido a igrexa realmente é a palabra de Deus. A maioría 
dos que profesan a Cristo forman parte de igrexas que obter un ou moito de súa 
doutrina a partir de fontes pagãs e outros que están en conflito coa palabra de 
Deus. Relixións concibiuse humanos con falsa humildade non son de certo valor 
espiritual (Colosenses 2:23). 
 

Mentres algúns prefiren confiar nas súas emocións para determinar unha igrexa 
axeitada, a palabra de Deus define un diferente nivel de Deus: 
 

Confío no Señor de todo o teu corazón e non se apoie no seu 
propio entendemento ;. 6 en todos os teus camiños, recoñece el, e el 
endireitará as túas veredas 7 Non sexa sabio aos seus propios ollos; Teme ó 
Señor e aparta-te do mal. (Proverbios 3: 5-7) 
 

El, que é de un corazón orgulloso excita contendas, pero o que confía no 
Señor será prosperou. 26 O que confía no seu propio corazón é insensato, 
pero o que anda sabios será entregado. (Proverbios 28: 25-26) 
 

É verdade da palabra de Deus que pode facer os seres humanos espiritualmente 
completo (2 Timoteo 3: 16-17). 
 

Teña en conta o seguinte: 
 

Porque a palabra do Señor é recta, e todos os seus traballo está feito en 
realidade. (Salmos 33: 4) 
 

"Porque eu, o Señor, amo o xuízo ... Vou dirixir o seu traballo de verdade, e 
farei con eles un pacto eterno. (Isaías 61: 8) 
 



A obra de Deus faise en realidade, ea igrexa que conduce este traballo baixo 
Cristo debe estar facendo iso en realidade. 
 

Os ministros de Deus son eloxiados por "a palabra da verdade" (cf. 2 Corintios 6: 
4-7), e non para a realización de tradicións dos homes que entran en conflito con 
escritura (cf. Marcos 7: 6-8; Mateo 15: 3-9 ). A igrexa cristiá realmente fiel pon a 
palabra de Deus sobre tradicións de doutrina. 
 

Así como Pedro e os outros apóstolos, os líderes da igrexa cristiá fiel que estar 
disposto a predicar a verdade, aínda que é impopular coas autoridades 
gobernamentais ou relixiosas (Actos 5: 27-32). 
 

Cal é o nome bíblico da Igrexa? 
 

Unha pista para a verdadeira igrexa cristiá é o nome. 
 

O nome bíblico predominante da verdadeira igrexa no Novo Testamento é 
normalmente traducido como "Igrexa de Deus" (Actos 20:28; 1 Corintios 1: 2; 
10:32; 11: 16,22; 15: 9, 2 Corintios 1 : 1; Gálatas 1:13; 1 Tessalonicenses 2:14; 2 
Tessalonicenses 1: 4; 1 Timoteo 3: 5,15). 
 

Aínda que algúns teñan suxerido que a "igrexa católica" era o nome orixinal é de 
referir que a primeira vez que cre que o termo "Igrexa Católica" ser usado non 
estaba se referindo a Roma. Foi usado en carta por Ignacio de Antioquía para a 
Igrexa de Deus que está en Esmirna. El especialmente tratado a "á Igrexa de 
Deus ...: a Igrexa que está en Esmirna, en Asia" (Carta de Ignacio aos 
Smyrnaeans, c 120 AD.). Grupos como a Igrexa Continuadade Deus (CCOG) son 
descendentes da Igrexa de Deus en Smyrna. E, ao contrario das igrexas greco-
romanas, temos os mesmos ensinos relacionados coa Semana Santa, sábado, 
milenio, Deus, etc., que os seus primeiros líderes tiveron. 
 

Ao longo da historia cristiá, a verdadeira igrexa normalmente usou unha versión 
da expresión "Igrexa de Deus" (ou "as igrexas de Cristo", cf. Romanos 16:16) aínda 
que moitas veces con outra palabra con el (cf. 1 Corintios 1: 2; 1 Timoteo 
3:15). Pero o Espírito de Deus, non un nome, é o certo criterio (1 Pedro 2: 5). 
 

Polo tanto, só ter o nome correcto non é necesariamente unha proba. Con todo, 
non o nome correcto tendería a ser un factor desqualificando: 
 



Coñezo as túas obras. Mira, eu teño posto diante de ti unha porta aberta, e 
ninguén a pode pechar; para ter un pouco de forza, gardaches a miña 
palabra, e non negaste o meu nome 9 Velaquí farei aos da sinagoga de 
Satanás, aos que se din xudeus e non son, pero menten -. en realidade eu 
farei que veñan, e adorar ante os pés, e saiban que eu vos 
amei. (Apocalipse 3: 8-9) 
 

Xesús dixo que a verdadeira igrexa cristiá non nega o seu nome, está composta de 
xudeus 'espirituais', ten un pouco de forza, e mantén a palabra Cristo.Pero teña 
en conta que Xesús tamén quedou claro que algúns que se din fieis non sería. 
 

Por que o nome "Igrexa Continuada de Deus"? 
 

Algunhas das igrexas do mundo descubriron o punto doutrinal da verdade sobre o 
nome bíblico para a Igrexa. Algúns adoptaron polo menos parte deste nome, e se 
chaman "A Igrexa de Deus." 
 

Con todo, é importante entender que o nome se quere para transmitir un 
significado. E se as varias "as Igrexas de Deus" deste mundo non están a 
recoñecer Deus como o seu Gobernante, non están completamente suxeitas a el 
ou a súa palabra, non están obedecendo a El, e non ten moitas das outras grandes 
probas neste para libreto, logo , a pesar de posuír o nome utilizado nas Escrituras, 
non son parte da verdadeira igrexa de Deus. 
 

Isto é consistente coa avisos na Biblia que chama esas persoas mentirosos que 
forman parte da "sinagoga de Satanás" (Apocalipse 3:10), así como aqueles sobre 
os falsos ministros que parecen transformarse en "ministros de xustiza" (2 
Corintios 11: 14-15). 
 

Dito isto, porque un número de organizacións mundanas reivindicar o nome da 
verdadeira igrexa - así como millóns de "professos" Cristiáns teñen 
indebidamente reivindicou o nome de Xesús Cristo (Mateo 7: 21-23) -cando 
querendo establecer esta fase da verdadeira igrexa de Deus, coa finalidade de 
dirixir os negocios de Deus nesta terra, non fomos capaces de incorpora-lo como, 
simplemente, "a Igrexa de Deus". como que non estaba dispoñible, así como a 
amosar a nosa conexión coa igrexa desde o inicio (Actos 2), escollemos o termo 
"Igrexa Continuada de Deus." 
 

Batalhar ea verdadeira fe 



 

Un sinal moi importante é que a verdadeira igrexa cristiá ten a fe orixinal que se 
entrega aos apóstolos. 
 

Observe un problema que o apóstolo Judas atopado e que dixo a fieis cristiáns a 
facer sobre el: 
 

Amados, mentres eu estaba moi dilixente para escribir-vos acerca da nosa 
común salvación, eu penso escrebe-vos exhortar-vos a batalhar pola fe que 
dunha vez por todas se entrega aos santos 4 Pois certos homes. Se 
introduciron con disimulo , que hai moito tempo foron marcados para este 
mesmo xuízo, homes impíos, que transforman a graza do noso Deus en 
lascívia e negan o único Señor Deus eo noso Señor Xesús Cristo. (Judas 3-4) 
 

Jude contou preto de dous grupos. Quen pola fe orixinal que era unha vez por 
todas se entrega aos santos, e os que estaban tentando mudalo de forma 
inadecuada. A verdadeira igrexa cristiá ten a fe entregado. Unha fe que é para 
continuarse aínda máis que profesan Cristo no século 21 en realidade non sabe o 
que os cristiáns orixinais realmente cría e practicaba (ver tamén o noso folleto 
libre, Historia Continuada da Igrexa de Deus). 
 

Esta é unha santa fe, mantendo o amor de Deus, e mirando cara a súa 
misericordia: 
 

Pero vós, amados, edificando vos na vosa fe Santísima, orando no Espírito 
Santo, 21 conservádenos vos no amor de Deus, esperando a misericordia do 
noso Señor Xesús Cristo para a vida eterna. (Judas 20-21) 
 

A Biblia amosa que os verdadeiros ministros deben predicar a palabra e soportar, 
non cambiar, certas doutrinas bíblicas: 
 

Crava a palabra! Estar preparado a tempo e fóra de tempo. Convencer, 
reprende, exhorta con toda longanimidade e ensino 3 Porque virá tempo en 
que non soportarán a sa doutrina, pero segundo os seus propios desexos, 
porque eles teñen comezón nos oídos, amontoarão para si doutores ;. 4e 
vai virar a escoitar á realidade, volvendo ás fábulas. 5 Mais ti, si sobrio en 
todo, sofre as penas, falo a obra dun evangelista, cumpre o teu 
ministerio. (2 Timoteo 4: 2-5) 
 



Algunhas das doutrinas fundamentais da igrexa cristiá son encontrados en 
Hebreos 6: 1-3. Estas doutrinas incluíndo arrepentimento, bautismo, imposición 
de mans, indo cara á perfección, a resurrección do xuízo mortos, e eterna foron 
ensinados polos apóstolos e dos primeiros cristiáns, esencialmente, como son 
agora ensinadas pola Igrexa Continuada de Deus. 
 

Observe algo que Xesús ensinou sobre a parte de Filadelfia da igrexa: 

... Para ... a igrexa en Filadelfia ... 8 ... ten pouca forza, gardaches a miña 
palabra, e non negaste o meu nome ... 11 Velaquí, veño sen 
demora!Retende o que ten, para que ninguén tome a túa 
coroa. (Apocalipse 3: 7,8,11) 
 

Xesús está ensinando que se debe manter as verdades bíblicas e non se permiten 
ser enganado por outras persoas que non teñen o mesmo compromiso coa 
Palabra de Deus. A verdadeira Igrexa de Deus é para soster firmemente as 
verdades bíblicas, non acepta consellos de igrexas que van contra a verdadeira fe, 
nin ser desencorajados a facer o traballo por mor dos homes. O século 21, é o resto 
da porción Philadelphia da verdadeira igrexa cristiá que fai deste o mellor (ver 
capítulo 4 para algúns detalles). 
 

Observe algo do Apóstolo Xoán: 
 

O que era desde o principio, o que escoitamos, o que vimos cos nosos ollos, 
o que temos contemplado, e as nosas mans apalparam, respecto do Verbo 
da vida - 2 a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testemuño e vos 
anunciamos a vida eterna, que estaba co Pai e nos foi manifestada - 3 o que 
vimos e escoitamos, iso vos anunciamos, para que tamén vós teñades 
comuñón con; ea nosa comuñón é co Pai e co seu Fillo Xesús Cristo. 4Estas 
cousas escribimos, para que a vosa alegría sexa completa. (1 Xoán 1: 1-4) 
 

Nótese que John dixo que ensinou o que aprendeu desde o principio. O certo é 
que non cambiar. 
 

O Apóstolo Xoán ensinou a respectar, para continuar, na doutrina de Cristo: 
 

Quen transgride e non permanece na doutrina de Cristo non ten 
Deus. Quen permanece na doutrina de Cristo ten o Pai eo Fillo. (2 João 9) 
 



Unha permanece na que a doutrina non cambiando a con doutrinas que contradin 
a Biblia. 
 

O apóstolo Xoán tamén informou sobre a diferenza entre os fieis e os que 
reivindicou ser fiel: 
 

Filhinhos, esta é a última hora; e, como ouvistes que vén o anticristo, xa 
moitos anticristos xurdiron, polo que coñecemos que é a última 
hora 19Saíron de nós, pero non eran de nós .; porque, se fosen dos nosos, 
permanecerían connosco; pero saíron que se manifeste, que ningún deles 
eran de nós. (1 Xoán 2: 18-19) 
 

Teña en conta que o apóstolo Xoán escribiu que os que foron fieis seguirían os 
seus ensinos e prácticas, pero os que eran anticristos non ía continuar nesas 
prácticas. 
 

Aínda que existen moitas prácticas do cristianismo orixinal que foron perdidos 
polos greco-romanos, quizais debe ser interveu aquí que unha das modificacións 
máis antigo documentado do prácticas e ensinanzas do Apóstolo Xoán ten que 
ver coa data ea observancia da Pascua . Esta foi un cambio que varias igrexas 
greco-romanas introducido a principios do século 2º e causou 
controversia (Historia de Eusebio Igrexa, Libro V, capítulos 23-24). 
 

Eles negáronse a manter a Pascua o 14 de Nisan como Xesús, o apóstolo Xoán, e 
outros líderes da igrexa fieis historicamente fixeron (a maior parte dos que se 
negou a 14ª cambiou a un domingo). A principios do século 2º, a Igrexa de Deus D. 
Policarpo de Esmirna concluíu que "moitos" tiña "falsa doutrina" e referiuse a súa 
fe como a vaidade / inútiles (Carta de Policarpo aos Filipenses). 
 

A principios do século 3º, dos greco-romanos desenvolveuse en Igrexa de Deus 
bispo Serapião de Antioquia referida como unha "confederación 
mentir"(Epístola de Serapião para Caricus e Ponticus). 
 

Aínda que as igrexas greco-romanas afirman tanto Policarpo e Serapião como a 
súa propia (e Serapião ao parecer foi sucedido en Antioch por líderes greco-
romanas infieis), a realidade é que eles (e os que fielmente asociado 
ecclesiastically), realizada de Igrexa de Deus, e doutrinas non greco-romana. 
Aínda que houbese moitos outros cambios polas igrexas infieis, os estudiosos en 
xeral coinciden en que o apóstolo Xoán mantidos Pascua o 14. Polo tanto, esta 



doutrina é unha forma de dicir facilmente quen escoitou as escrituras, desde os 
que non puideron seguir nas prácticas do Apóstolo Xoán e os que con el. A data 
da Pascua cambiou para o domingo converteuse en universalmente decretado 
cando o emperador pagán Constantino máis tarde obrigado a 
cuestión. Constantino non era un verdadeiro cristián. Mesmo cando non fora 
bautizado en calquera fe cristiá profesa, el declarouse un bispo secular e forzou a 
edición de domingo de Pascua para ser finalizado no Consello de Nicea en 325 dC 
Cando Constantino morreu, foi enterrado nun tipo de deus-sol de grave . Aqueles 
que querían permanecer fiel á práctica bíblica non estaba oín-lo ou decreto do 
Consello. Tamén tiña moitos asasinado despois de Nicea. 
 

Ao longo da historia houbo dous grupos básicos, un que realizou a fe orixinal, 
mentres que o outro principal que alegou, pero non o fixo. 
 

E sobre "sucesión apostólica"? Preto do inicio do século 3º, a Tertuliano, logo 
Roman-apoiando escribiu sobre dous grupos (Esmirnenses e romanos) que 
reivindicaron lazos cos apóstolos (de Tertuliano Liber de praescriptione 
haereticorum. Capítulo 32), pero só un deles era e mantívose fiel e outro non.Un 
grupo reivindicou sucesión de Roma, e outro que alegou que a partir de Smyrna (a 
través do Apóstolo Xoán a Policarpo para Thraseas, etc.). 
 

Tanto como a sucesión apostólica vai, pode ser importante entender que non hai 
instruccións da Biblia sobre a verdadeira Igrexa ter un Colexio de Cardeais, nin un 
Pontifex Maximus. Ambos estes son restos paganismo. Segundo a Enciclopedia 
Católica, o título Pontifex Maximus non foi aprobada polos bispos romanos ata 
finais do século 4, mentres que o Colexio Cardinalício non forman oficialmente ata 
o século 11. Que Roma agora forma para seleccionar o seu líder arriba 
simplemente non formaba parte da fe orixinal. 
 

Aínda que a Biblia amosa que Deus non adoitan traballar a través dun líder 
humano superior, este líder é aquel que foi unxido con aceite (2 Corintios 01:21; 1 
Timoteo 4:14; 5:22; 2 Timoteo 1: 6) e que mostra os froitos que demostran que o 
liderado (Mateo 7: 15-20; 1 Timoteo 3: 1-7). Quizais hai que esquecer que é só a 
verdadeira Igrexa de Deus que pode probar a través primeiros rexistros 
contemporáneos que tiveron sucesión directa dos apóstolos orixinais. Mesmo 
Jerome observou que o apóstolo Xoán ordenado Policarpo de Esmirna (de 
Jerome De viris Illustribus. Capítulo 17). Greco-romanos tenden a confiar en 
'lendas' final para as súas reivindicacións sobre Pedro e os seus informes 



contraditorios sobre Linus e Clemente, ademais de cambiar doutrinas. Moitos 
máis detalles sobre a sucesión apostólica e as crenzas da igrexa cristiá orixinal son 
incluídos na nosa libreto libre, A Historia Continuada da Igrexa de Deus. 

 

Podería a verdadeira Igrexa permanecer nun cidade? 

Foi a sede da verdadeira igrexa cristiá permanecer nunha cidade como Roma ou 
Constantinopla? Varios millóns parecen pensar así. 

Con todo, segundo o apóstolo Paulo, que era imposible. Teña en conta o que 
escribiu (un protestante e dúas traducións católicas da escritura móstranse a 
continuación): 

Porque non temos aquí cidade permanente, pero buscamos a que hai de 
vir. (Hebreos 13:14, NVI) 

Porque non temos aquí unha cidade permanente, pero buscamos a que hai 
de vir (Hebreos 13:14, Rheims NT). 

Non hai ningunha cidade permanente a nós aquí, nós estamos mirando 
para o que aínda está a ser. (Hebreos 13:14, Biblia de Xerusalén, BJ). 

Claramente Galicia está ensinando que non sería unha cidade permanente para os 
cristiáns, ata que a cidade que hai de vir ( "Nova Xerusalén" de Apocalipse 21: 
2). Así, Galicia está ensinando que ningunha cidade humana, incluíndo Roma, 
podería ser unha cidade da sede permanente para os crentes.  

Segundo o Novo Testamento, verdadeira doutrina (1 Timoteo 4:16, 2 Timóteo 3: 
14-16; Gálatas 2: 5; Colosenses 1: 21-23; Judas 3; Actos 14: 21-22) e amor 
fraternal (Filadelphia no orixinal grego, Hebreos 13: 1), e non unha localización 
xeográfica, deben seguir. A Igrexa Continuada de Deus continuou coas doutrinas 
apostólicas orixinais e se está traballando para practicar o amor de Filadelfia.  

Imos ollar máis para o que Xesús ensinou a futura dirección da Igrexa sobre 
localización: 

... E seredes odiosa a todos os homes para o meu nome, pero o que 
perseverar ata o fin, este será salvo 23 E cando vos perseguiren nunha 
cidade, fuxín a outra (Mateo 10: 22-23., DRB ). 

Vai ser universalmente odiado por causa do meu nome; pero quen 
perseverar ata o fin serán gardados 23 Se vos perseguiren nunha cidade, 



refuxiarse no seguinte .; e se vos perseguiren nunha iso, refuxiarse en 
outro. En verdade vos digo, non vai ir a rolda de as cidades de Israel antes 
de que o Fillo do Home ven. (Mateo 10: 22-23, BJ) 

Os cristiáns deben perseverar e permanecer firmes na fe. Xesús aínda non chegou 
e que quere que os cristiáns houbo en Palestina foron perseguido por todas as 
cidades en que a rexión xeográfica, sempre que Xesús dixo iso (as Cruzadas 
axudou a garantir isto). Por iso, Xesús foi, obviamente, referíndose a máis cidades 
que os que están na área de Palestina. (Por "cidades de Israel" iso inclúe as tribos 
de Israel que están dispersos por James 1: 1. E non só aqueles na área 
comunmente chamado de Israel ou de Palestina para os cristiáns a refuxiarse en) 

Polo tanto, con base no que Xesús eo Apóstolo Paulo ensinou, igrexas que 
reivindican unha cidade permanente, con sucesión apostólica por preto de 2.000 
anos non conseguiu a verdadeira igrexa cristiá. Con todo, unha vez que a historia 
demostra que a sede da verdadeira igrexa de Deus cambiou ao longo dos séculos 
desde orixinalmente en Xerusalén (Actos 2) para, posiblemente, en Antioquia 
(Actos 11:26) a Éfeso, Esmirna a Europa (varias cidades) a varios lugares en 
Norteamérica, este é un sinal de que un grupo como a Igrexa Continuada de Deus 
(que está baseado actualmente na rexión de cinco cidades de California) podería 
ser a verdadeira igrexa cristiá. 

Así, esta falta de unha "cidade permanente" tamén é unha "proba" que elimina a 
chamada "apostólica ve" desas igrexas que afirman a continuidade multissecular 
en Roma, Antioquia, Xerusalén, Alexandría, Constantinopla, e noutros lugares.  

Quizais debe ser mencionado que a Biblia condena especificamente a "gran 
cidade" que se sente en sete outeiros (Apocalipse 17: 9, 18). Roma e 
Constantinopla considéranse cidades "sete outeiros", onde como a rexión de 
cinco cidades de California non é. 

A garda do sábado foi ensino e era continuar 

Aínda que a maioría dos que profesan o cristianismo actuar como o domingo é o 
día de descanso para os cristiáns, que en ningún lugar é ensinada na 
Biblia. Domingo, en si, entrou no mundo cristián professo mediante compromisos 
con autoridades gobernamentais pagáns e adoración do sol-deus pagán. 

O Antigo Testamento ensina que o sábado do sétimo día era un sinal entre Deus 
eo seu pobo (Éxodo 31: 13-18). 



Pero o que dicir do Novo Testamento? O Novo Testamento mostra claramente 
que Xesús (Lucas 4:16, 21; 6: 6; 13:10), así como os apóstolos e os fieis (Actos 13: 
13-15, 42-44; 17: 1-4; 18 : 4; Hebreos 4: 9-11) mantivo o sétimo día de sábado (o 
que se chama sábado en calendarios inglés). 

Aínda que algúns din que este día de adoración substituida e non foi destinado a 
permanecer para os cristiáns, teña en conta o que o propio Novo Testamento 
realmente ensina (cunha protestante e dúas traducións católicas romanas 
mostrados abaixo): 

Queda, entón, un descanso sabático para o pobo de Deus; 10 para calquera 
que entrou no descanso de Deus, tamén descansa o seu propio traballo, así 
como Deus das súas 11 Imos, polo tanto, facer todos os esforzos para 
entrar nese descanso ,. para que ninguén caia, seguindo o seu exemplo de 
desobediencia (Hebreos 4: 9-11, Nova Versión Internacional). 

Hai aínda debe ser, polo tanto, un sétimo día de descanso reservado para 
o pobo de Deus, 10 desde a entrar no lugar de descanso, para descansar 
despois do seu traballo, como Deus fixo despois da súa. 11 Imos, entón, 
prema a fronte para entrar neste sitio de descanso, ou algúns dos que se 
pode copiar este exemplo de rexeitar a crer e perderse (Hebreos 4: 9-
11, BJ). 

. Polo tanto, non é deixar un sabbatisme para o pobo de Deus 10 Porque 
aquel que entrou no seu repouso, o mesmo tamén fixo descansou das súas 
obras, como Deus das súas 11 Imos acelerar, pois, entrar nese repouso 
.; para que ninguén caia no mesmo exemplo de incredulidade (Hebreos 4: 
9-11, o orixinal e auténtico Rheims do Novo Testamento do Anno 
Domini 1582). 

A historia mostra que a observancia do sábado foi mantido ao longo da historia, a 
pesar de condenas por parte das autoridades imperiais e consellos dos homes.  A 
respecto do sábado propagación da igrexa orixinal de Xerusalén para a Asia 
Menor, África, Europa e Asia nos primeiros séculos dC garda do sábado é 
documentado para ocorrer ao longo dos séculos e chegou á hemisferios 
occidental como moi tarde en 1600. 

Só unha igrexa que seguiu gardar o sábado ata o século 21 podería ser a verdadeira 
igrexa para o pobo de Deus segundo o Novo Testamento (Hebreos 4: 4 mostra ese 
descanso sabático está relacionada co sétimo día). 



Unha razón que moitos hoxe non entendo o que a Biblia Sagrada ensina sobre iso 
é que algúns tradutores teñen intencionalmente mal traducida 
ossabbatismos prazo gregas (ςαββατισμóς) atopados en Hebreos 4: 9. A KJV 
protestante e NKJV corrompen a tradución como fai a versión modificada do 
Rheims Novo Testamento, tamén coñecido como a versión Challoner (cambiou 
o século 18 th). Os tres traducen erróneamente a palabra como "descanso", tendo 
en conta que hai un termo distinto grega (transliterado 
como katapausin), traducido como "descanso" no Novo 
Testamento.Sabbatismos claramente se refire a un "descanso sabático" e 
estudiosos honestos todos admiten que . Por mor dos erros de tradución, a 
maioría hoxe non entenden que o sábado do sétimo día foi especialmente 
ordenado para os cristiáns no Novo Testamento. 

Os Días Santos e Plan de salvación de Deus 

En Xénese 1:14, Deus di que El fixo certas luces (como o sol ea lúa) para marcar os 
días / festivais de santos relixiosos (tradución da palabra de Deus),pero poucos 
que afirman Xesús mantelos. 

Festas de Deus e santas convocatorias están todos listados na Biblia, 
no capítulo 23 do libro de Levítico. Son o sétimo día do sábado, Pascua, os días de 
pans ázimos, Pentecostés, a Festa das Trompetas, o Día da Expiação, a Festa dos 
tabernáculos, eo último gran día. Aínda que moitos modernos ía chamalos de 
"xudeu", o certo é que Xesús, os seus discípulos, e os seus primeiros seguidores 
fieis mantivo a eles. Así, son mantidos por aqueles na IgrexaContinuada de 
Deus. Estes días Santos bíblicos apuntan a primeira ea segunda vinda de Xesús e 
axudar a amosar plan de salvación de Deus. 

Moitos modernos quedaría sorprendido ao entender que os primeiros cristiáns 
espera que case todos que xa viviu sería salvo e ser parte do reino eterno de 
Deus. Mesmo os primeiros partidarios greco-romanos, como Irineu de Lión, 
Orígenes de Alexandria, Gregório de Nissa, e Ambrosio de Milán ensinado polo 
menos porcións de que a doutrina. 

Parte da razón que esta doutrina foi "perdido" era que cada vez menos dos greco-
romanos adecuadamente manter os días santos bíblicos, especialmente despois 
cambiaron Pascua no século 2º. Case todos os días santos foron condenadas polo 
bispo ortodoxo Juan Crisóstomo, o emperador Teodosio (que declarou a pena de 
morte para quen se atrevería a seguir mantendo a data bíblica da Pascua), así 



como fixo o Consello de Laodicéia a finais do século 4º . Declaracións, así como 
persecucións, por Emperador pagán Constantino no inicio deste século, como 
"Imos, entón, non teñen nada en común coa multitude xudaica detestable", 
tamén desempeñou un papel. 

Outra razón para a perda de coñecemento do plan de salvación foi a condena de 
Origenism os días 5 e 6 º séculos. Aínda Orígenes tiña moitos fallos (mesmo nos seus 
entendementos salvación), el incluíu nos seus ensinos unha oportunidade para a 
salvación para os que non salva ou incorrigivelmente malos nesta idade. A 
doutrina católica romana do purgatorio parece ser adoptado como unha 
alternativa non-bíblico algún tempo despois Origenism foi condenado (aínda que 
os ortodoxos orientais e protestantes non aceptaron o purgatorio). 

Tradicionalmente, a Igrexa de Roma e as igrexas protestantes adoitan ensinar que 
agora é o único día de salvación e de que non todo salvo nesta idade vai queimar 
eternamente no Hades / Geena (aínda coas actuais movementos ecuménicos e 
inter-relixiosos suceder isto pode cambios). O Ortodoxa Oriental hai tempo tiña 
reservas sobre iso, e afirmaron que Deus podería salvar gran parte do resto da 
humanidade no momento do trono branco xuízo (cf. Apocalipse 20: 11-13), pero 
non está seguro (Florovsky G. os últimos cousas e os últimos acontecementos. C. 
1979. Folleto Missionário número E95h Santo Protección Russian Orthodox 
Church. Ánxeles). Parte da razón para a falta ortodoxa de seguro é que realmente 
non manter os días santos bíblicos nin comprenden o verdadeiro significado que 
teñen para os cristiáns. Días Santos axuda imaxe de Deus os plans de Deus para a 
humanidade. 

Nós, da Igrexa continua de Deus, manter os mesmos días santos bíblicos como 
Xesús, os seus discípulos, e os seus fieis seguidores, como a Igrexa Gentile-área de 
líderes Deus Policarpo de Esmirna e Melito de Sardes mantido. 

Manter os días santos bíblicos lembra os verdadeiros cristiáns de verdade plan de 
salvación e graza de Deus. A Igrexa Continuada de Deus entende como cada un 
dos días santos empate con plan de salvación de Deus (ver tamén o noso libro 
gratuito que ten que observar Días Santos de Deus ou festivos Demonic?) 

A Biblia ensina claramente que Xesús Cristo era o cordeiro pascual sacrificado por 
nós e que temos que manter esa festa co pan ázimo (1 Corintios 5: 7-8). Os Días 
de pans ázimos axuda cadro que estamos esforzarse para poñer o pecado ea 
hipocrisía das nosas vidas (cf. Mateo 16: 6-12; 23:28). 



Mesmo as igrexas greco-romanas recoñecer que Pentecostés, tamén coñecida 
como a festa das semanas (Levítico 23: 15-16) eo día das primicias (Número 
28:26), no Antigo Testamento, tiña un significado cristián. A idea de cristiáns 
sendo primicias confírmase no Novo Testamento (Santiago 1:18).No antigo Israel, 
houbo unha colleita pequena na primavera e unha colleita máis na caída.  A 
primavera Santo Día de Pentecostes, cando ben comprendido, axuda a imaxe que 
Deus só está chamando algúns agora a salvación (Xoán 6:44; 1 Corintios 01:26; 
Romanos 11:15) cunha colleita maior benvida máis tarde (Xoán 7: 37- 38). 

En xeral, as igrexas greco-romanas non manter os días santos bíblicos que se 
producen no outono. Se o fixesen, poden mellor entender que a Festa das 
Trompetas imaxes próximas intervencións castigo de Deus sobre a terra eo 
retorno de Xesús Cristo a través das sete trompetas da Apocalipse capítulos 8 e 9 
e 11: 15-19. Aínda que as igrexas Greco-romana en xeral coinciden en que as 
trompetas da Apocalipse ten a ver cos asuntos (algúns ven estas trompetas como 
alegórica), eles non ven razón para observar a Festa bíblica das Trompetas. 

O santo día seguinte caída é o Día da Expiação. No Antigo Testamento, este día 
incluíu unha cerimonia onde o chivo Azazel foi enviado ao deserto (Levítico 16: 1-
10), mentres cristiáns viron ese envío do bode Azazel afastado imaxes do tempo 
durante o milenio, cando Satanás sería obrigado a mil anos no pozo sen fondo 
(Apocalipse 20: 1-4). Isto significa que non será capaz de seducir e enganar 
durante ese tempo. 

A Festa dos tabernáculos imaxes abundancia espiritual e material que debería 
ocorrer durante o reinado milenar de Xesucristo, cando a xente van manter as leis 
de Deus, sen enganos de Satanás (Apocalipse 20: 1-6). Isto está en contraste co 
que está a suceder agora nun mundo enganado por Satanás (Apocalipse 12: 
9). Erro Satânico é parte da razón pola que a maioría dos que profesan o 
cristianismo foron enganados por falsos ministros (2 Corintios 11: 14-15). 

O último dos días santos bíblicos (Levítico 23: 36b) é moitas veces referida na 
igrexa de Deus círculos como o último gran día. Teña en conta o que Xesús 
ensinou sobre el: 

O último día, o gran día da festa, Xesús levantouse e clamou, dicindo: "Se 
alguén ten sede, veña a min e beba. 38 Aquel que cre en min, como di a 
Escritura, do seu interior fluirán ríos de auga viva. " (Xoán 7: 37-38) 



É a realización do último gran día que todos os que non tiveron a oportunidade de 
salvación vai realmente ter esa oportunidade, e case todos van aceptar esa 
oferta. 

Case todos os seres humanos que xa viviron serán gardados! 

A verdade bíblica é que, por mor do amor de Deus, Xesús veu a morrer por todos: 

Porque Deus amou o mundo de tal xeito que deu o seu único Fillo, para que 
todo aquel que nel cre, non se perda, mais teña vida eterna. Porque Deus 
non enviou o seu Fillo ao mundo para condenar o mundo, pero para que o 
mundo a través del puidese ser gardado. (Xoán 3: 16-17) 

Así que o Deus amoroso enviar o seu Fillo a morrer por un parente poucos ou do 
mundo? 

Os protestantes, que frecuentemente citan Xoán 3:16, tenden a ensinar que o 
mundo podería ser gardado, pero que a gran maioría que xa viviu sufrirá en 
tormento para sempre. É ese tipo de plan de salvación que un Deus que é 
onisciente e é o amor viría enriba con? Será que a Biblia apoiar a idea de que 
todos poden ser gardados agora? Se non, iso é xusto? 

Xa que Deus é onisciente e todopoderoso e amor (1 Xoán 4: 8,16), Deus tería 
predestinado a maioría dos que xa viviu ao tormento eterno?  

Non. 

Certamente Deus é sabio o suficiente para ter un plan que realmente funciona.  

Romanos 9: 14-15 afirma: 

"Que diremos, pois? Hai inxustiza da parte de Deus? Certamente que 
non! 15 Pois di a Moisés:" Terei misericordia de quen me aprouver ter 
misericordia, e terei compaixón de quen me aprouver ter compaixón. " 

Sabemos que Deus escolleu parte de Israel no Antigo Testamento para a salvación 
nesta idade, e poucos, se o houbera, outros. Se iso é todo, como é que o amor? 

A Biblia ensina que moitos foron intencionalmente cego nesta idade (Xoán 12: 37-
40). Aqueles que quedaron cegos nesta idade aínda teñen unha oportunidade (cf. 
Xoán 9:41; Isaías 42: 16-18). Teña en conta: 



Eu seguirei a facer unha obra marabillosa con este pobo ... 24 Estes tamén 
que erraron en espírito virán a ter entendemento, e os que se queixaron 
aprenderán doutrina. (Isaías 29: 14,24) 

Non hai parcialidade con Deus (Romanos 2:11). Haberá unha oportunidade para 
todos como "todos os confíns da terra verán a salvación do noso Deus" (Isaías 
52:10). 

Hai só un nome debaixo do ceo polo cal os seres humanos poden ser gardados 
(Actos 4:12) e que é Xesús Cristo (Actos 4:10). Sempre que a maioría da 
humanidade nunca escoitou falar a verdade sobre Xesús, e "toda a carne verá a 
salvación de Deus" (Lucas 3: 6), haberá unha oportunidade para que todos 
alcancen a salvación (Is 52:10, 56: 1) -Quere nesta idade ou idade para vir (cf. 
Mateo 12: 31-32; Lucas 13: 29- 30). Esta idade futuro vén despois da segunda 
resurrección (como os verdadeiros cristiáns no momento son levantadas na 
primeira resurrección por Apocalipse 20: 5-6) e inclúe o tempo do xuízo trono 
branco (Apocalipse 20: 11-12). Isaías (Isaías 65:20), así como a romana e ortodoxa 
católica Santo Irineu, ensinou que esa determinada idade para vir sería cerca de 
cen anos. 

O Novo Testamento mostra que o apóstolo Paulo observou días santos bíblicos 
(por exemplo, Actos 18:21, 20: 6,16, 27: 9, 1 Corintios 5: 7-8). Galicia condenou 
incorporar prácticas pagãs con observâncias bíblicos (1 Corintios 10: 20-23). O 
propio Paulo dixo preto do final da súa vida, que mantivo todas as prácticas 
xudeus necesarios para manter (Actos 28: 17-19). Isto tería que incluír todos os 
días santos últimos en Levítico 23. 

Como regra xeral, as igrexas greco-romanas non seguen o consello do Apóstolo 
Paulo a imitalo como imitou Cristo (1 Corintios 11: 1), e eles non manter todos os 
días santos bíblicos. 

Pola contra, as igrexas greco-romanas tenden a manter días dedicados a varias 
divindades pagãs (Saturno, Mitras, Pan, Ishtar, Diana, strenua, Janus, etc.) 
"remontado" con signos exteriores afirmou ser cristián. Os feitos da historia 
probar que os primeiros verdadeiros cristiáns non manter o Nadal, domingo de 
San Valentín, Pascua, o ascenso de Maria, etc. 

Será que o verdadeiro compromiso igrexa cristiá co paganismo? Se non, por que a 
maioría pensa que os grupos comprometedoras representan o certo 



cristianismo? Será que os chamados grupos cristiáns seguir as prácticas do que 
Xesús e os apóstolos fixeron? 

Certamente non os greco-romano-protestantes. Nin outros grupos, como a Igrexa 
de Xesucristo dos Santos dos Últimos Días (que engadiron libros adicionais coa 
Biblia), os batistas (que afirman que precedeu a Reforma, aínda comparten unha 
chea de doutrinas heréticas cos protestantes), os xudeus messiânicos (que 
ensinan tradicións dos homes semellantes ás Xesús condenou en Marcos 7: 6-13), 
e as Testemuñas de Jeová (que negan a divindade de Xesús Cristo). 

É só os grupos Sabbatarian Igrexa de Deus que manteñen os Días Santos que pode 
comezar a reclamar, con razón, pola fe orixinal e, eventualmente, ser 
considerados "os cristiáns de Filadelfia" neste momento. 

Resiste e condena os movementos ecuménicos e interrelixioso 

Moitos líderes relixiosos e políticos do século 21 está promovendo os movementos 
ecuménicos e inter-relixiosos. O movemento ecuménico tenta considerar que 
todos os credos cristiáns professos son iguais ante Deus, a Biblia advirte sobre os 
falsos ministros (2 Corintios 11: 14-15) e unha fe falsa "Misterio da Babilonia", 
que implica líderes políticos do mundo (Apocalipse 17: 1-9). Xesús non veu para 
traer a unidade internacional nesta idade, pero a división (Lucas 12:51).  Os 
cristiáns están a fuxir da Babilonia profetizado (ZC 2; 6-7; Apocalipse 18: 4) e ser 
inmaculadas polo mundo (Santiago 1:27). 

Máis e máis líderes tamén están promovendo o ecumenismo, incluíndo neste 
unidade inter-relixiosa, que esencialmente intenta dar a entender que todas as 
relixións son iguais ante Deus. Esta é unha falsidade flagrante, xa que é só a través 
do nome de Xesús que calquera pode ser gardados (Actos 4: 10-
12). Comprometer doutrinas, etc. coa finalidade da unidade é enganosa e 
incorrecta: Maldito quen fai a obra do Señor neglixentemente(Xeremías 48:10). 

Aqueles que promoven ecuménica / unidade relixiosa interrelixioso non parecen 
entender que tanto o Antigo eo Novo Testamento ensinan que a verdadeira 
unidade da fe non acontecer até despois de Xesús volver:  

Ata que todos cheguemos á unidade da fe e do coñecemento do Fillo de 
Deus, a home perfecto, a medida da estatura da plenitude de 
Cristo.(Efesios 4:13) 



"Cantar e Alegrádevos, ó filla de Sión! Porque velaquí, veño e habitarei no 
medio de ti", di o Señor. 11 "Moitas nacións únese ao Señor aquel día, e eles 
serán o meu pobo. e habitarei no medio de ti Entón vai saber que o Señor 
dos exércitos envioume a vostede 12 eo Señor vai tomar posesión de Xudá 
como a súa herdanza en Terra Santa, e aínda escollerá a Xerusalén 
(Zacarías 2 ...: 10-12) 

Observe hai unha verdadeira fe: 

Hai un só corpo e un único Espírito, como tamén fostes chamados nunha 
soa esperanza da vosa vocación; 5 nun só Señor, unha soa fe, un só 
bautismo; 6 un só Deus e Pai de todos, que está por riba de todos, e por 
todos e en todos vós. (Efesios 4: 4-6) 

Que unha fe é a verdadeira igrexa de Deus fe cristiá, non algún comprometida, 
entre relixioso, ecuménico, confusión Babilonia (Apocalipse 17) que Xesús vai 
destruír (cf. Apocalipse 19). 

En relación a verdadeira unidade cristiá, a Biblia amosa que haberá divisións na 
Igrexa de Deus (cf. Apocalipse 2 e 3) ata a volta de Xesús.  

Mentres na Igrexa continua de Deus, creo que debería haber relacións cordiais 
entre todos, na medida do posible (cf. Romanos 12:18), iso non significa que nós 
consideramos todas as relixións como equivalentes aos da verdadeira igrexa de 
Deus, o certo fe cristiá. Tamén seguimos o exemplo de Xesús e denunciar os que 
confían máis na tradición do que a Biblia (Marcos 7: 9-13). 

Sinais, probas e indicios 

En resumo, aquí está a lista de sinais, probas e pistas que axudan a identificar a 
verdadeira igrexa cristiá, xa que: 

1. Pon a palabra de Deus sobre tradicións dos homes e, polo tanto, non ten 
doutrinas que se opoñen á Biblia (cf. Mateo 15: 3- 9). 

2. Usa o nome bíblico "Igrexa de Deus" (por exemplo, Actos 20:28; 1 
Timoteo 3: 5). 

3. Afirma batalhar pola fe orixinal (Judas 3), mesmo baixo ameazas de 
persecución (por exemplo, Actos 5: 27-32). 

4. traza as súas doutrinas bíblicas ao longo da historia (cf. 1 Xoán 2: 6). 



5. Mantense a Pascua o 14 de Nisan (Levítico 23: 5; Mateo 26:18). 

6. coñeceu que os libros eran parte da Biblia, desde o tempo do Apóstolo 
Xoán (cf. 2 Timoteo 3: 16-17; Apocalipse 1: 9-19; 22: 18-19; Isaías 8:16). 

7. ensina a verdade sobre a Divindade (Romanos 1:20; Colosenses 2: 2,9).  

8. Ensina e mantén as leis de amor de Deus (1 Xoán 2: 4).  

9. Oponse a participación na guerra carnal neste mundo (Xoán 18:36; Lucas 
3:14). 

10. Foi perseguidos, pero nunca o perseguidor física (Xoán 15: 20-21; cf. 
18:36). 

11. Non se adoptará a sinais exteriores do paganismo en termos de 
costume eclesiástico ou edificios (cf. Dt 12: 29-30). 

12. predica o evanxeo integral do reino (Mateo 24:14; 28: 19-20). 

13. É un "pequeno rabaño" (Lucas 12:32; Romanos 11: 5; cf. Apocalipse 14: 
1-9). 

14. traza a súa situación física a través de varias cidades de chumbo 
(Hebreos 13:14) e as sete igrexas da Apocalipse capítulos 2 e 3.  

15. Ten o sinal da bíblica Sábado (Éxodo 31:13; Hebreos 4: 9). 

16. Comprende o plan de Deus da salvación a través de Xesús Cristo como 
retratado a través dos Días Santos (1 Corintios 5: 7-8; James 1:18) 

17. Ensina contra a observación de festivos pagáns (1 Corintios 10: 20-22). 

18. Non vai aliñar co tempo do fin Babylon ecuménica (Apocalipse 13: 4-10; 
18: 4) 

Só unha Igrexa Sabbatarian do grupo de Deus responde a todos estes criterios.  As 
igrexas greco-romanas non entender verdadeiramente Deus ou o plan de Deus 
nin representan a verdadeira igrexa cristiá. 

3. Que pasou durante Época do Novo Testamento? 

A excepción deste parágrafo de apertura en cursiva eo parágrafo de peche en 
cursiva, este capítulo foi escrito polo ex Igrexa tarde de Deus escritor Dr Herman 



Hoeh e foi publicado en 1985. Dr Hoeh dá a súa opinión sobre o que pasou coa 
verdadeira igrexa cristiá en tempos do Novo Testamento eo ascenso das igrexas 
infieis miúdo mencionan a KJV. 

Cristo dixo: "Eu edificarei a miña Igrexa" (Mateo 16:18). Fixo constrúe-lo - unha 
Igrexa, a misión de predicar e publicar o seu Evanxeo - a propia mensaxe que 
trouxo de Deus - a todo o mundo. 

Pero o que atopamos hoxe? Centos de diferentes e discordantes igrexas, todo 
fundados por homes, cada un profesar a ensinar a verdade, pero contradicindo e 
en desacordo con todos os outros. 

A Igrexa na profecía 

Mentres a maioría das persoas hoxe supoñer que a verdadeira Igrexa foi 
rapidamente para crecer grande, para facer unha organización poderosa, 
exercendo forte influencia sobre o mundo, facendo deste un mundo mellor, 
tornándose a influencia estabilizadora da civilización do mundo, en realidade, 
Cristo fundou súa Igrexa para ningunha tal finalidade. Na súa oración final para a 
súa Igrexa, Xesús orou: 

. "Eu rogo por eles non rogo polo mundo ... Pai Santo, garda no teu nome aqueles 
que me deches, para que sexan un como somos ... Deilles a túa palabra, eo 
mundo os odiou, porque non son do mundo, así como eu non son do mundo. non 
pido que os tires do mundo, pero que os gardes do maligno. eles non son de o 
mundo, así como eu non ser do mundo son "(Xoán 17: 9-16). 

Aqueles de súa igrexa son descritos como estranxeiros e peregrinos neste mundo 
- embaixadores de Cristo - que é estraña a este mundo - pero nunca estar do 
mundo. 

Esta verdadeira Igrexa de Deus estaba sendo perseguido - dispersos. "Se a min me 
perseguiron, tamén vos perseguirán a vós", dixo Xesús (Xoán 15:20)."Todos os 
que queren vivir piadosamente en Cristo Xesús serán perseguidos" (II Timoteo 
3:12). 

Na noite en que Xesús foi aprehendido a ser crucificado, El dixo: "Está escrito: 
Ferirei o pastor, e as ovellas se dispersarão" (Marcos 14:27). Despois que o Pastor, 
foi crucificado, as "ovellas" - A súa Igrexa - estaban a facer-se dispersa. 



Anteriormente, na mesma noite, Xesús dixo aos seus discípulos: "Vai ser 
espallados" (Xoán 16:32). 

Esta persecución e dispersión comezou cedo. Actos Nota 8: 1: ". Nese momento, 
unha gran persecución contra a igrexa que estaba en Xerusalén, e todos foron 
dispersos polas rexións de Xudea e Samaria, excepto os apóstolos"  

En ningún lugar hai ningunha profecía de que a única verdadeira Igrexa debe 
facer-se grande e poderoso, exercendo influencia neste mundo. Pola contra, 
Xesús chamouna de "pequeno rabaño" (Lc 12:32). Desprezado, perseguido, 
espalladas polo mundo - separar do mundo ... 

Non leu a maior parte da historia desta Igrexa. Mesmo os historiadores nunca 
souberon onde buscar a verdadeira Igrexa - xa que non saben o que a verdadeira 
Igrexa é. 

Ampla maioría enganado 

Por outra banda, no mundo, as profecías preditas apostasía, decepción e división.  

Xesús predixen o primeiro evento de vir sobre o mundo - gran decepción - 
culminando, nos nosos días, agora un pouco por diante, na gran tribulação.  

"Acautelai-vos," El dixo, "que ninguén vos engane Porque moitos virán no meu 
nome, dicindo: Eu son o Cristo, e enganarão a moitos." (Mateo 24: 4-5, Versión 
Autorizada). 

Observe con coidado: non se dos poucos que estaban a ser enganado, pero a 
moitos. Foi dos poucos que estaban a facer-se verdadeiros cristiáns! 

Xesús retratado esa mesma condición, cando dixo: "ancha é a porta e espazos o 
camiño que conduce á perdición, e son moitos os que entran por ela porque 
estreita é a porta, e axustado o camiño que leva á vida, e. son poucos os que a 
atopan "(Mateo 7: 13-14). 

Isto non é o que o mundo cre, non é? Probablemente isto non é o que xa escoitou 
falar e veña a asumir. Pero é o que Cristo dixo. Como ilusión a este mundo 
converteuse en! 

Satanás é retratado na Biblia como o deus deste mundo. Aparece, non como un 
demo, pero como un deus - como un anxo de luz. E en Apocalipse 12: 9, leu de 
"Satanás, que engana todo o mundo". 



Si, a moitos virían no nome de Xesús, proclamando que Xesús é o Cristo - si, 
cravando Cristo ao mundo. E, con todo, sen entender, enganando o mundo. 

Apóstolos sabían o que ía ocorrer 

Os apóstolos, instruídos directamente polo propio Xesús Cristo, alertou a igrexa 
sobre o afastamento da fe que comezan a ocorrer no fin do seu ministerio.  

Mal 20 anos despois da crucifixión de Xesús, o apóstolo Paulo, nunha das súas 
primeiras cartas inspirados, advertiu os cristiáns a non ser enganados por falsas 
pregações ou falsas cartas que pretenden ser dos apóstolos: "Que ninguén vos 
engane por calquera medio ; para ese día [o tempo da intervención de Deus nos 
asuntos humanos, cando Xesús Cristo volverá para gobernar as nacións] non virá 
a menos que a apostasía ven en primeiro lugar "(II Tesalonicenses 2: 3). 

En Actos 20: 29-30, o mestre dos xentís explica como a apostasía comezaría. El 
reuniu os anciáns (pastores) da igrexa en Éfeso para entrega-los mensaxes final 
sobre a súa responsabilidade sobre as congregacións locais. "Para", dixo Paul, "Sei 
que, despois da miña partida, lobos feroces penetrarão no medio de vós, que non 
aforrades o rabaño. E que, de entre vós mesmos se levantarán homes que falarán 
cousas perversas." Por que? "Para atraer os discípulos despois si." Para gañar 
unha secuencia persoal para si. Para iniciar novas denominacións! 

Incorporarse o pleno significado destes dous versos? Os anciáns ou ministros 
foron especialmente montados, porque inmediatamente despois Paul ía deixar 
Éfeso, que chegaría dentro das igrexas locais falsos ministros, lobos en pel de 
cordeiro, para facer unha presa de cristiáns. E aínda daqueles máis vellos que xa 
están no congregações da igrexa algúns queren perverter a doutrina de Xesús 
para garantir unha secuencia para si mesmos. 

Ao instruír o evangelista Timoteo, Galicia instruíu a "convencer, reprende, exhorta 
con toda longanimidade e ensino Pois haberá tempo en que non soportarán a sa 
doutrina, pero segundo os seus propios desexos." - Queres facer o que queiran - 
"... amontoarão para si doutores" - fomentar ministros que cravan o que queren 
escoitar - "e rexeitarán a escoitar á realidade, volvendo ás fábulas" (II Timoteo 4: 
2 -4). Iso foi nos días dos apóstolos e evangelistas. Moitos que fellowshipped nas 
congregacións locais da Igrexa primitiva, despois de preto de dúas xeracións, non 
soportarán a sa doutrina, porque realmente non tiña arrepentido e, polo tanto, 
nunca recibira o Espírito Santo. Eles followedteachers que, por unha cuestión de 



diñeiro, satisfeito seus desexos, cravando fábulas - as fábulas sedutoras de 
misticismo e adoración do sol que se engulindo o Imperio Romano.  

Cando Paulo escribiu a súa segunda carta aos Tesalonicenses, nacido de xentíos, 
el instruíu os sobre o "misterio da iniquidade", que "Acaso xa opera" (II 
Tesalonicenses 2: 7, AV). Aviso: Ensinamentos de ilegalidade estaban no traballo 
nos días de Galicia. O mundo romano estaba cheo de relixións de misterio que se 
orixinaron dos antigos misterios sol adorando. 

Moitos deles descubriron que ao incluír o nome de Xesús seus seguidores 
aumentou. 

Jude tiña de incluír na súa carta a advertencia de que cada cristián debería 
"batalhar pola fe que dunha vez por todas se entrega aos santos. Para certos 
homes se introduciron con disimulo, que hai moito tempo foron marcados para 
este mesmo xuízo, homes impíos, que se volven a graza do noso Deus en 
libertinaxe e negan o único Señor Deus eo noso Señor Xesús Cristo .... Estes son 
persoas sensuais, que causan divisións, non teñen o Espírito "(Judas 3-4, 19). Eles 
ensinaron a penitencia, non arrepentimento. 

Judas di que estes predicadores separou os seus seguidores desde o corpo de 
crentes. 

No momento en que João escribiu as súas epístolas, tiña esa nota triste para 
incluír sobre os que, á primeira introduciron furtivamente: "Saíron de nós, pero 
non eran de nós, porque si fosen dos nosos, permanecerían coa xente, pero 
saíron que se manifeste, que ningún deles eran de nós "(I Xoán 2:19).  

A pesar destas numerosas enganadores, chamados gnósticos, deixou a verdadeira 
Igrexa, tirando os discípulos despois si, os seus seguidores non durou máis do que 
algúns séculos. 

Houbo, con todo, unha apostasía aínda máis perigosa que se infiltrou na Igrexa 
verdadeira. 

Os verdadeiros cristiáns forzados a saír 

Pedro advertiu as igrexas que moitos serían enganados. Había falsos mestres 
entre os cristiáns que traerían en herexías ", e moitos seguirán as disolucións, dos 
cales o camiño da verdade será blasfemado" (II Pedro 2: 2). 



As cartas de Paulo foron torcidos para dar outro significado que o desexe (II Pedro 
3: 15-16). Pero en vez de deixar as congregacións locais e formar as súas propias 
seitas, como outros fixeran en principio, estes falsos predicadores mantívose 
dentro das congregacións e pronto comezou a expulsar os verdadeiros cristiáns.  

Na carta do Apóstolo Xoán a Gaio, lemos :. "Eu escribín para a igrexa, pero non 
Diótrefes, que gusta de ter entre eles a primacía, non nos recibe Polo tanto, se eu 
for, vou chamar a atención sobre as súas obras o que fai, proferindo contra nós 
palabras maliciosas. e non contento con iso, el mesmo non recibe os irmáns, e 
prohibe aqueles que desexan, poñendo-os para fóra da igrexa "(III Xoán 9-10). 

Os verdadeiros cristiáns, que por si só comprenderon a verdadeira Igrexa, estaban 
a ser posto fóra do visible, congregações organizadas! 

Estes foron os dispersos de quen Xoán dixo: "Por iso o mundo non nos coñece" (I 
Xoán 3: 1). 

O nome Christian estaba sendo arribado por líderes que se infiltraron na 
comuñón da Igrexa de Deus, capturou as congregacións locais e, en nome de 
Cristo, enganou a moitos a seguir "os seus falsos ensinanzas como se fose o 
Evanxeo de Cristo. (Hoeh H. Por Denominacións tantos. Boa revista Novas, maio 
de 1985) 

Para máis información sobre as separacións entre os verdadeiros cristiáns e outros 
que non foron verdadeiramente fiel, ver o noso libro gratis "A Historia Continuada 
da Igrexa de Deus." 

4. Cal Igrexa de Deus é o máis fiel? 

Unha vez que a Igrexa de Deus é a verdadeira igrexa cristiá, son todos estes 
grupos o mesmo? Hai decenas de grupos que afirman ser a Igrexa de Deus 
(incluíndo, mesmo, a Igrexa de Roma) e moitos deles reivindicando para mellor 
representar o resto de Filadelfia da Igrexa de Deus. 

Como ten que ir sobre como decidir cal deles? Hai probas, indicios e signos para 
axudar? 

Certamente hai. 



E mentres Deus chama a xente (Xoán 6:44), Tamén lles dá a capacidade de facer 
opcións. E escollendo a Igrexa dereita de Deus é moi importante. Isto é algo que 
eu aprendín coa experiencia. 

nalgúns Antecedentes 

Na miña adolescencia, eu entender que o verdadeiro nome da verdadeira igrexa 
era "Igrexa de Deus", así como algunhas das outras probas, indicios e signos neste 
folleto. Dentro dalgunhas semanas de saír da casa dos meus pais, eu pasou a ver 
un folleto que alistou a localización dun servizo "Igrexa de Deus", que foi realizada 
nun sábado. 

Entón, que o sábado eu asistir o que eu cría que ía ser unha verdadeira Igrexa de 
servizo de Deus. Pola contra, despois de preto de, posiblemente, a 100 ªvez que o 
pastor dixo "Xesús" en vas repeticións (sen sentido), podo entender que iso non 
podería ser a igrexa bíblica e verdadeira de Deus (cf. Mateo 6: 7), entón eu saín do 
servizo. 

A partir de entón, entender que era importante para elixir a "Igrexa de Deus" 
correcta para comuñón e apoio. 

Despois de aprender máis sobre o tema das Igrexas nos capítulos 2 e 3 de 
Apocalipse, eu concluíu tamén que a igrexa máis adecuada de Deus sería 
conectado á Igrexa de Deus de Filadelfia, que é discutido en Apocalipse 3: 7-13. 

Soños philadelphian e Crenzas 

Varios teólogos mantiveron a posición de que as igrexas referidos nos tres 
primeiros capítulos da Apocalipse representados non só igrexas real, pero tamén 
un esbozo de sete "eras" da historia da verdadeira igrexa desde o momento do 
Apóstolo Xoán ao retorno do Xesucristo. O máis fiel destas igrexas ao final, 
segundo as palabras de Xesús, era a porción Filadelfia. 

A era Philadelphia foi acreditado por algúns de comezar en 1933, baixo a 
dirección humana do falecido Herbert W. Armstrong (para máis detalles sobre a 
historia, consulte o folleto libre da historia continua da Igrexa de Deus) e que a 
súa predominio rematou preto na época de súa morte, en 1986 segundo a Biblia, 
porén, un remanescente daquela igrexa Filadelfia aínda precisaba de existir ata o 
final da era da igrexa (cf. Hebreos 13: 1; Apocalipse 3: 10-11). 



A formación da Igrexa Radio de Deus (que foi rebautizada despois a Igrexa 
Mundial de Deus) eo inicio da era de Filadelfia da Igrexa de Deus foi precedido por 
un soño proclamación de dúas partes que Herbert Armstrong cría que Deus deu a 
súa esposa e que foi posteriormente confirmada (A autobiografía de Herbert W. 
Armstrong, 1973, pp. 187,193-194). El cría que el cumpriu o que sería a primeira 
parte deste soño (Armstrong HW. Irmáns e carta de compañeiro de traballo, 28 
de novembro, 1956). 

Do mesmo xeito, a formación da Igrexa Continuada de Deus foi precedida por 
soños (dous para Bob Thiel e outro para Fesilafai Fiso Leaana) que foron 
confirmados posteriormente. Tamén están cumprindo a segunda parte do soño 
proclamación de Loma Armstrong. Ningún outro grupo COG realidade que 
pretende levar o resto da porción de Filadelfia do COG fixo estas afirmacións, a 
pesar do feito de que os soños son prometía ser un don do Espírito nos últimos 
días por Actos 2: 17-18 (para . información, consulte historia continua da Igrexa de 
Deus) Moitos Laodicéia actuar como os antigos saduceus e non aceptará como 
Deus traballa (Marcos 12: 23-32). 

No seu artigo de outubro de 1979 Plain Truth titulado 7 probas de certa igrexa de 
Deus, o falecido Herbert W. Armstrong alistou sete probas que sentiu a parte 
Philadelphia da verdadeira igrexa de Deus tería. Estes sabendo incluído / 
ensinanza 1) Quen é o que é Deus?, 2) O Goberno de Deus e Creación de Santo e 
carácter xusto, 3) Quen é o que é o home?, 4) A verdade sobre Israel, 5) O 
Verdadeiro Evanxeo, 6) o que e por que a Igrexa?, e 7) a Prioridade do Ensino do 
Reino do Reino de Deus. El sentiu que a entón Igrexa Mundial de Deus todo 
isto. Nós, da Igrexa Continuada de Deus facer tan ben. 

Especialmente en relación a aqueles que ensinan: 

1) A visión de que os primeiros cristiáns tiveron sobre a Divindade, 

2) O goberno de Deus (hierárquica co Pai como a máis alta autoridade e 
opera baixo as súas leis de amor) eo seu obxectivo de desenvolver carácter 
xusto (Romanos 5: 4; Mateo 5:48) coa axuda doutrinaria do seu ministerio 
(Efesios 4: 11-16), 

3) que Deus intencionalmente creados humanos fisicamente (Xénese 2: 7), 
e que aqueles que chama (Xoán 6:44) pode facer espirituais (1 Corintios 15: 
45-48) na familia de Deus (Efesios 3: 14-19) , 



4) A identidade israelí moderna e como que os lazos en a profecía (cf. Gn 
48, 49; 1 Reis 12: 19-20; James 1: 1; Xeremías 30: 7; Daniel 11:39), 

5) o evanxeo de Cristo do reino (Marcos 1: 14-15; Actos 1: 1-3), 

6) Que a igrexa fai o traballo de Deus (Mateo 24:14; 28: 19-20; Xoán 6:29; 
Apocalipse 3: 7-13; 1 Corintios 12: 1-31; 16: 9, 2 Corintios 6: 14-18; Efesios 
5: 25-32) en realidade (Salmo 33: 4; Isaías 61: 8; Xoán 17:17, 2 Timóteo 
2:15), 

7) A prioridade axeitada de proclamar o evanxeo do reino ao mundo como 
unha testemuña (Mateo 24:14) e do breve retorno do milenio (Apocalipse 
20: 4), ao ensinar discípulos todas as cousas que Xesús ordenou (Mateo 
28:19 -20). 

Nota: Despois da morte de Herbert Armstrong, o seu sucesor humana entrou 
apostasía e renunciou a maior parte da única igrexa de Deus doutrinas. A 
verdadeira igrexa continuou como moitos esquerda que organización e moitas 
outras organizacións, desde entón formado.Apostasía pasou desde o Novo 
Testamento veces (por exemplo, 1 Xoán 2: 18-19) e é unha das razóns polo que o 
seguimento verdadeira historia da igrexa cristiá pode ser difícil. 

Mentres moitos Igrexa de grupos de Deus teñen líderes que reivindican a maioría 
ou todos estes sete puntos, case todos non puideron verdadeiramente practicar 
puntos Herbert Armstrong 2, 6 e 7, e entender mal algúns dos outros. Polo menos 
un grupo que cre que é un líder en 6 e 7 anterior, consciente e intencionalmente, 
fixo que o anuncio con materiais que sabía que contiñan erros doutrinais que non 
eran a verdade. Esta vontade de difundir unha mensaxe falsa mostra que eles non 
están levando a fase final da obra de Deus, a obra de Deus debe ser feito en 
verdade por Salmo 33: 4. O Señor dixo: "Eu darei a súa recompensa en realidade" 
(Isaías 61: 8), e os que, conscientemente, publicar e distribuír erros doutrinais 
evidentemente non están aceptando a dirección do Señor.  

Moitos outros puntos de grupos de desconto 6 e 7. Con todo, aquí tamén é algo 
que Herbert W. Armstrong escribiu relacionadas cos puntos 6 e partes do punto 
7: 

En Mateo 28: 19-20, a orde de Deus é 1) ir e predicar o Evanxeo 
(compárese coa versión de Marcos, as mesmas palabras de Xesús, Marcos 



16:15);2) bautizar os que se arrepinten e cren; despois diso, 3) ensinarlles a 
observar os mandamentos "(Autobiografia Herbert W. Armstrong, p. 523). 

Propósito da igrexa, 1) proclamando a chegada do Reino de Deus para o 
mundo e 2) alimentar o rabaño. 

O "solitario" - o "Christian individual", que quere subir no reino algunha 
outra forma que por Cristo e seu camiño a través da súa igrexa - non está a 
ser adestrados de forma DE CRISTO DE FORMACIÓN, para gobernar e reinar 
con Cristo no seu reino! (O Misterio dos Séculos, p.270). 

Herbert Armstrong tamén ensinou ", con instalacións modernas para a 
comunicación de masa - a prensa, radio, televisión, incluso o teléfono a través do 
cal se pode chegar a outra en calquera parte do mundo en cuestión de minutos 
ou menos - pode chegar a máis xente, de lonxe, que todos os primeiros apóstolos 
do século combinados "(7 probas da verdadeira igrexa de Deus, Parte 6. Plain 
Truth, agosto de 1979). 

Nós, da Igrexa Continuada de Deus están utilizando 21 métodos do século XXI para 
a comunicación de masas, incluíndo a prensa, radio, televisión YouTube, o 
teléfono, e, por suposto, a Internet, que pode incluso ser máis rápido que as 
formas de comunicación de masas que Herbert Armstrong usado . Chegamos a 
varios millóns co evanxeo do reino e que o tipo de publicidade e proféticos 
verdades que Xesús dixo deberán ser os criterios para saber o verdadeiro do falso 
en Mateo 7: 15-18. 

En termos de verdades doutrinárias, Herbert Armstrong escribiu: "Polo menos 18 
verdades básicas e esenciais foron restaurados para a Igrexa certa, xa que" o ano 
1933 (O Misterio dos Séculos, 1985). Todas estas "verdades restauradas" son 
na declaración oficial de crenzas da Igrexa Continuada de Deus (dispoñible en liña 
en www.ccog.org). Isto non é o caso para a maioría (se non todos) dos grupos de 
cuxos líderes formaban parte da antiga Igrexa Mundial de Deus. Ademais, a 
maioría dos que afirman crer deles nin sequera usar a lista que o falecido Herbert 
W. Armstrong realmente deu (ver o seu sermón titulado Misión da Igrexa de 
Filadelfia Era, dada 17 de decembro de 1983), senón contar cunha lista preparada 
despois súa morte por un líder que non se pega a eses ensinanzas de Filadelfia 
(Deus restaurou estes 18 verdades :? Como grata é para eles Worldwide 
Novas, 25 de agosto de 1986). 



Xesús advertiu os Philadelphians para "soster o que tes, para que ninguén tome a 
túa coroa" (Apocalipse 3:11), e iso parece ten que incluír as verdades 
doutrinárias que foron restaurados para a parte de Filadelfia da Igrexa de Deus. A 
Biblia tamén advirte que as persoas que parecen ser os crentes "caen fóra" da 
verdade e á vez o que pasou no pasado, el volverá ocorrer no futuro (cf. Daniel 
11: 30-35; 1 Timoteo 4: 1 ). Algúns que xa afirmou ser Philadelphians non 
mantiveron firme para que o ensino sexa. 

A maioría dos grupos con líderes que formaba parte da antiga Igrexa Mundial de 
Deus non teñan colocado proclamación pública do Reino de Deus para o mundo 
como a súa verdadeira prioridade (Mateo 24:14; 28:19), non entender 
completamente todas as verdades restaurado, e non teñen valorado o certo 
dabondo; polo tanto, eles mostraron que non son os posuidores do que foi 
chamado de "Philadelphia manto" (autoridade de liderado). O grupo co referido 
manto tamén é representado pola "muller" de Apocalipse 12: 14-17. 

O libro de Hebreos ensina: 

O amor fraternal. (Hebreos 13: 1) 

Por que traer iso aquí enriba? Porque a palabra traducida como "amor fraternal" 
é a versión grega da palabra Filadelfia. Filadelfia era para continuar, mesmo neste 
tempo de Laodicéia, así como estar presente (nun grao) ao longo da historia da 
Igrexa de Deus. Philadelphians son persoas profundamente 
solidarias. Philadelphians coidar dos pobres e os non-alcanzados. 

Observe dúas características da igrexa verdadeiramente fieis que o apóstolo Paulo 
escribiu sobre: 

15 ... a casa de Deus, que é a igrexa do Deus vivo, columna e baluarte da 
verdade. (1 Timoteo 3:15) 

15 Busca presentarse te a Deus aprobado, como obreiro que non ten de 
que se avergoñar, que manexa ben a palabra da verdade. (2 Timoteo 2:15) 

O restante Philadelphia fieis, a "muller" de Apocalipse 12: 14-16, é o grupo que 
sempre se está traballando para manexar ben (discernir) a palabra da verdade e é 
a columna e firmeza da verdade. A razón que eu tiven que deixar a miña previa 
Igrexa de Deus organización é que varias veces rompe promesas e tamén, con 
coñecemento de causa e intencionalmente, continuou a enviar información 
impresas que eles sabían que non era certo (cf. Xeremías 48:10; Sl 33: 4 ; Salmo 



101: 6-7; Isaías 61: 8), que é detallada noutros lugares (por exemplo 
www.cogwriter.com). Polo tanto, iso me convenceu de que xa non podían 
representar mellor a restante Filadelfia da Igrexa de Deus e non pode ser usado 
por Deus (cf. Isaías 61: 8; Salmo 101: 7) para liderar o esforzo para cumprir Mateo 
24:14 , etc. polo que era necesario que a Igrexa Continuada de Deus a formarse. 

En relación a columna e firmeza da verdade vai, a Igrexa Continuada de Deus ten 
máis profundidade e detalles sobre a historia do inicio da Igrexa de Deus que 
calquera outro grupo da Igrexa de Deus. Estamos edificados sobre a base de 
Xesucristo, os apóstolos e os profetas (Efesios 2:20). Ensinarnos máis que os 
primeiros seguidores de Xesús ensinou que calquera outro grupo da Igrexa de 
Deus. Tamén nos esforzos para ensinar tódalas cousas que Xesús ordenou nosos 
sermóns e nos medios de comunicación (cf. Mateo 28: 19-20). Tamén dedicar 
unha cantidade significativa da nosa renda para os pobres (Gálatas 
2:10). Ademais, as nosas explicacións proféticas están en maior profundidade, e 
son máis bíblica, que calquera outra igrexa coñecida do grupo de Deus (cf. 2 
Pedro 1:19). 

What About Profecía? 

É importante profecía? 

Certamente. 

No primeiro sermón rexistrado, o que pasou despois de que un milagre (Actos 2: 
1-11), o Apóstolo Pedro amarre eventos de noticias a profecía bíblica (Actos 2: 14-
40). Parcialmente porque as persoas estaban conscientes dos acontecementos 
que Peter discutidos, atención moitos e miles foron convertidos (Actos 2:41).  

Aínda que os milagres non precedeu a maioría dos outros sermóns gravados no 
Novo Testamento, altofalantes intentou amarre eventos a profecía e doutras 
partes da Biblia para mellor acadar o seu público (por exemplo, Actos 17: 22-31). 

Pode ser importante entender que a primeira mensaxe que está rexistrado que 
Xesús predicou (o evanxeo do reino en Marcos 1:14) ea última mensaxe que 
Xesús deu (o Libro da Revelación) foron proféticas. Varias mensaxes que deu (por 
exemplo, Mateo 24, Lucas 21) estaban vinculados a eventos mundiais.  

Profecía é un sinal para os crentes: 



Así que as linguas son un sinal non para os crentes, pero para os incrédulos, 
mentres que a profecía é un sinal non para os incrédulos, pero para os 
crentes. (1 Corintios 14:22, Inglés Standard Bible)  

Polo tanto as linguas son un sinal, non para os crentes, pero para os 
incrédulos; pero profetizar non é para os incrédulos, pero para aqueles que 
cren (1 Corintios 14:22, NVI) 

A Biblia amosa que habería diferentes tipos de linguas (1 Corintios 12:28), e os 
nosos tradutores voluntarios e outros na Igrexa continua de Deus,axudar a encher 
esa. Pero teña en conta que o profetizar, que inclúe adecuadamente explicando 
profecía, se quere ser un sinal para os que cren. Nós, daIgrexa Continuada de Deus 
que comprender e explicar mellor moitos aspectos da profecía que outros grupos 
Cog. 

Quere isto dicir que a profecía é a característica máis importante da verdadeira 
igrexa? Non, o amor é (cf. 1 Corintios 13: 1,8). 

Con todo, a procura do amor tamén está ligada a profecía na Biblia (1 Corintios 
14: 1). Aqueles realmente ter o amor da verdade será aforrado dalgúns eventos 
profetizados segundo 2 Tessalonicenses 2: 9-12. 

Hoxe, enormes cambios sociais están ocorrendo. Moitos deles están profetizado 
na Biblia. Aínda que entre quizais un cuarto a un terzo de toda a Biblia está 
profético, a maioría dos grupos simplemente non entenden que a verdade sobre 
varias profecías clave na Biblia - profecías clave que Xesús pediu aos seus 
seguidores na fin de entender (por exemplo, Matthew 24:15; Marcos 13:14).  

Algúns, a pesar de afirmar crer na Biblia, sexa con desconto ou ignorar 
profecía. Pero iso non se quere que sexa o caso para os verdadeiros cristiáns: 

"Olle para a figueira, e para todas as árbores. 30 Cando xa están brotando, 
ves e saber por si mesmos que o verán está próximo. 31 Así tamén vós, 
cando virdes ocorrer estas cousas, sabede que o Reino de Deus é 
seguinte. 32 en verdade vos digo que, esta xeración de ningún xeito pasará 
ata que todas as cousas ocorran. 33 o ceo ea terra pasarán, pero as miñas 
palabras xamais pasarán. 

"Pero mirade por vós, para que os vosos corazóns se sobrecarregados con 
orgias, embriaguez, e dos coidados da vida, e aquel día veña sobre vós 
vez. 35 Para el virá como un lazo sobre todos os que habitan sobre a face da 



terra enteira. 36 Vigiai, pois, e "orar sempre que pode ser considerado digno 
escapar todas estas cousas que han de pasar, e estar en pé diante do Fillo 
do Home. (Lucas 21: 29-36) 

Teña en conta que Xesús ensinou que os seus seguidores terán sempre de prestar 
atención a eventos e profecías relacionadas co seu regreso. Xesús dixo varias 
veces seus seguidores para observar eventos mundiais que cumprirán as profecías 
noutras escrituras, como Mateo 24:42, 25:13; Marcos 13: 9,33,34,35,37 e 
Apocalipse 3: 3. Xesús espera que os seus seguidores para asistir. 

Xesús tamén ensinou que o Espírito Santo ", o Espírito da verdade," estaba a 
axudar aos fieis a comprender toda a verdade, ata proféticos: 

Eu aínda teño moitas cousas que dicir para ti, pero non pode soportar 
agora. Con todo, cando ... Espírito da verdade, veu, {o} vos guiará a toda a 
verdade; ... Ha dicir-lle as cousas que virán. (Xoán 16: 12-13) 

Tendo o Espírito Santo e debidamente guiados polo Espírito Santo nos axuda a 
entender a profecía. 

A Biblia tamén ensina: 

Non extingais Espírito. Non o desprezas as profecías. (1 Tessalonicenses 5: 
19-20) 

Con todo, moitos, incluíndo aqueles nos diversos Igrexa de grupos de Deus, non 
parecen crer que o Espírito de Deus está a traballar actualmente profeticamente 
agora. Moitos tamén tenden a desprezar as profecías bíblicas e, moitas veces, a 
súa explicación axeitada (s). 

Actualmente na terra, Deus ten o seu fiel e verdadeiros servos que están 
proclamando correctamente os avisos proféticos do fin dos tempos que precisan 
saír agora. 

A Biblia ensina: 

Certamente o Señor Deus non fai nada, sen revelar o seu segredo aos seus 
servos, os profetas. 8 Un león ruxiu! Quen non temerá? O Señor Deus 
falou! Quen non profetizará? (Amós 3: 7-8). 

A pesar diso, así como as ensinanzas do Novo Testamento sobre profetas (por 
exemplo, Actos 2: 17-20; Efesios 4.11; 1 Corintios 14), máis 21 Igrexa de grupos de 



Deus século non cren que actualmente existen os profetas e mal non comprenden 
elementos clave da profecía bíblica tempo do fin.  

Ademais, todos menos un da Igrexa de grupos de Deus (CCOG é a única 
excepción) que non aceptar que Deus ten polo menos un profeta de hoxe, 
escoitar individuos supostamente proféticas que claramente ensinadas erros 
proféticos e doutrinários, polo tanto, eles foron / son falsos profetas.  

A Igrexa Continuada de Deus é o líder de Filadelfia 

Os que desexen formar parte do remanente máis fiel de Filadelfia quere estar con 
un grupo da Igrexa de Deus que: 

1. Fai proclamar o evanxeo do reino como testemuña a súa prioridade 
(Mateo 24:14; 28: 19-20). 

2. Soporta irmáns pobres (Gálatas 2:10), incluíndo viúvas e orfos (Santiago 
1:27), particularmente en zonas máis pobres, como África e Asia. 

3. practica Verdadeiramente gobernanza bíblica (1 Corintios 12:28), 
incluíndo Mateo 18: 15-17. 

4. Ten a proclamación, doutrinal, profético, e amando froitas Xesús falou 
(Xoán 7: 16-20; 13:35; Lucas 4:18; 14:13; Mateo 24:14; 28: 19-20; 
Apocalipse 3 : 7-13). 

5. Aviso para os que pensan que son na Igrexa de non caer (1 Timoteo 4: 1). 

6. Ten dons espirituais, incluíndo a recibir soños, nos últimos días (Actos 2: 
17-18). 

7. Comprende os papeis históricos e actuais das igrexas de Apocalipse 2 e 3.  

8. Explica e entende profecía bíblica suficientemente ben (por exemplo, 
Daniel 11: 29-45; Mateo 24) para saber cando a fuxir (Mateo 24: 15-20; 
Apocalipse 3:10 e 12: 14-16) antes da gran tribulação (Mateo 24:21). 

O único grupo que mellor representa o remanente da porción Filadelfia da Igrexa 
de Deus (Apocalipse 3: 7-13), o século 21 é a Igrexa Continuada de Deus. 

Xesús advertiu Laodicéia que teñen un traballo morno e precisa arrepender-se ou 
afrontar as consecuencias (Apocalipse 3: 14-22). No lado profético, a realidade é 
que as igrexas de Laodicéia ten unha variedade de malentendidos proféticos.  



Desde Laodicéia representan a maior parte dos cristiáns no tempo do fin (eles 
representan a sétima igrexa ou grupo de igrexas en Apocalipse 1-3), debe haber 
razóns que non vai ver todo o que está a suceder profeticamente eo que será 
verdadeiramente levar ao inicio da gran tribulação. 

No ámbito das organizacións de Laodicéia que parecen ser parte da Igrexa de 
Deus, hai unha variedade de posicións proféticas que son realizadas que impedir-
los de saber cando a gran tribulação comeza. 

Dezaoito destas visións erróneas están listados abaixo: 

1. Moitos grupos de Laodicéia non ensinan oficialmente e / ou non cren na 
idea de eras da Igrexa relacionados coas Igrexas de Apocalipse capítulos 2 e 
3, aínda que, por veces, ensinar sobre as igrexas da Apocalipse. Moitos 
toman máis dun preterista view (pasado / histórico) destas igrexas, a pesar 
do feito de que moitas declaracións feitas a eles tiñan que ter futuras 
implicacións proféticas (por exemplo, Apocalipse 1:19; 2:22; 3: 3; 3:10) 
. Porque varios grupos non ensinan certos aspectos proféticas deste, moitos 
non ven os seus propios problemas e terá que pasar pola gran tribulação.  

2. Os grupos de Laodicéia non cren que o Evanxeo do Reino aínda que ser 
cravado no mundo como testemuña por Mateo 24:14, realmente non que 
unha alta prioridade facer, e / ou facelo dun xeito que demostra teñen 
amor insuficiente para a verdade (cf. Xeremías 48:10; Sl 33: 4), para que 
eles non teñen nin liderar o traballo de Filadelfia real. Como só os 
Philadelphians está prometido para ser protexida desde o momento do 
xuízo que virá sobre o mundo enteiro, Laodicéia non vai entender cando 
Mateo 24:14 está satisfeita ou cando a fuxir por Mateo 24:15. 

3. A amplamente difundida de vista Laodicéia é o ensino que a gran 
tribulação non pode comezar ata que o rei do Norte invade o Rei do Sur, en 
Daniel 11:40. Este punto de vista ten vistas ao feito de que desde a gran 
tribulação inclúe o tempo de angustia de Xacob (Xeremías 30: 7), el comeza 
con EEUU e os seus aliados anglosaxóns como Reino Unido sendo invadido 
(cf. Daniel 11:39). Algúns dos grupos se apegar a este erro secuencial, 
porque foi unha vez realizada polo falecido Herbert W. Armstrong, que 
cambiou a súa visión en 1979 (o tempo en que estamos agora.Report-Vol 
do Pastor Xeral. 1, N º 15, 20 de novembro de 1979). Sempre que o Rei do 
Norte ha eliminar os das fortalezas máis fortes (Estados Unidos, Canadá, 



etc.) en Daniel 11:39, antes de invadir o Rei do Sur, en Daniel 11:40, os que 
sustentan esa visión non vai sabe cando a gran tribulação comezará ata 
despois de ter comezado. 

4. Varios Laodicéia cren que a configuración final do poder da besta en 
Apocalipse 17: 12-13 debe consistir de exactamente dez ou once nacións 
actualmente definidos. Esta está errada, por moitas razóns, incluíndo o 
feito de que as palabras grego para 'nacións' non está nesas pasaxes e as 
pasaxes están dicindo dun tempo de dúas reestruturacións futuras. Reinos 
reorganizados non sempre permanecen no interior das fronteiras 
anteriores e que é susceptible de ser o caso no futuro. Aínda que a Unión 
Europea, que actualmente ten 28 membros e moitos membros potenciais, 
pode moi ben perder algúns países membros (como o Reino Unido), 
insistindo que a configuración final debe ter dez ou once nacións non é 
consistente coa Biblia. Ademais, a posición histórica da parte de Filadelfia 
do COG (baixo Herbert Armstrong) ensinado en polo menos unha ducia de 
documentos (Plain realidade, unha boa nova, o mundo de mañá, folletos, 
cartas compañeiro de traballo, Curso Bíblico por Correspondencia)  que os 
dez podería consistir dez nacións e / ou grupos de nacións (en oposición ás 
nacións individuais). A menos que o número redúcese a isto, os que insisten 
na configuración Besta tendo ou dez ou once nacións non, posiblemente, 
entender que a gran tribulação comezou, a menos que se arrepintan que 
vista. 

5. Varios grupos de Laodicéia non comprenden claramente Daniel 9:27, a 
segunda metade dos cales préndese coa Daniel 11:31 e as palabras de 
Xesús en Mateo 24:15 (tenden a crer Daniel 9:27 foi cumprida por 
Cristo). Aqueles que non entenden estas pasaxes non terá un preaviso 
axeitado do que está pasando, nin probablemente sabe cando a gran 
tribulação comeza. 

6. Un ou máis grupos tamén ensinan que a gran tribulação pode comezar 
co ano ou así. Como a gran tribulação non comeza ata preto de 3 anos e 
medio despois do 'acordo de paz' de Daniel 9:27 foi debidamente 
confirmada (e iso non aconteceu), non é posible para a gran tribulação 
comezar antes a 2019. sempre que o acordo é máis probable de ser 
confirmado na caída do ano (Levítico cf. 23:24; 1 Corintios 15:52), mesmo 
2019 é probable moi cedo. 



7. Certos grupos ensinan interpretacións inadecuadas dos 1335, 1290 e 
1260 días de Daniel 12 ou teñen outros problemas con pezas de que (a 
maioría dos grupos COG) que eles non van entender cando a gran 
tribulação será iniciado. 

8. A maioría dos grupos de Laodicéia non sabe Habacuque 2: 2-8 e non está 
a recibir correctamente este aviso a Estados Unidos e Reino Unido. Un 
grupo fixo ensino-lo, pero recuou por mor do que parece ser a política 
interior e un dos seus líderes crecentes. A crecente 'bomba reloxo' da 
débeda estadounidense é algo que ten que ser salientado e Habacuque 2: 
2-8 resalta a ameaza bíblica que iso supón. Debe ser proclamada e nós en 
CCOG están a facer iso. Moitos non entenden que Habacuque 2: 6 está 
relacionado co inicio da gran tribulação, e é unha das razóns para o ataque 
contra os descendentes endebedados das tribos de José. 

9. A maioría dos grupos de Laodicéia ten varias "heresias Elias. ' Debido a 
iso, non pode ser capaz de recoñecer o Elias final. Algúns pensan que debe 
ser Herbert Armstrong, a pesar do feito de que fose asasinado desde 16 de 
xaneiro de 1986 e que a morte descualifica-lo de acordo cos seus escritos 
sobre a final Elias (Misterio dos Séculos. 1985, p. 349). Algúns pensan que 
ou non hai Elijah a vir ou que é a igrexa e non unha persoa, o que vai contra 
as ensinanzas de Xesús sobre o tema en Marcos 9: 12-13. 

10. Moitos grupos de Laodicéia non entende as persecucións diferentes (e 
outros temas) a entrar en Daniel 7:25, 11: 30-39, Mateo 24: 9- 22 e 
Apocalipse 12: 14-17. Cando a onda profetizou de persecución atinxe 
inicialmente as Philadelphians principalmente, (e non deles), Laodicéia non 
verá esta persecución como proba de que a gran tribulação está a piques 
de comezar. A antiga Igrexa Radio de Deus (ver Coidado cos irmáns 
falsosBoa Nova, xaneiro 1960!) Aplicada especialmente as escrituras 
perseguindo de Daniel 11: 32-35 para a igrexa de Filadelfia tempo do fin 
como fai o CCOG actual. 

11. Un certo número de grupos de Laodicéia non ensinan que non é un 
lugar físico de seguridade a fuxir para (a pesar do que Apocalipse 12: 14-16 
ensina). Así, os que posúen esa visión non será inclinado a fuxir para un 
pouco antes do inicio da gran tribulação. 



12. A maioría dos laodicenses "independentes" non creo que precisan 
"reunir" antes da hora de fuxir, a pesar do que Sofonías 2: 1-3 ensina. Por 
iso, non é probable que eles van estar inclinado a fuxir xuntos cando un 
grupo que non forman parte do fai exactamente antes do inicio da gran 
tribulação (cf. Apocalipse 12: 14-17). 

13. Polo menos un grupo de Laodicéia cre erroneamente que a abominação 
da desolación de Daniel 11:31 prodúcese despois de que o Rei do Norte 
invade o Rei do Sur, en Daniel 11:40. Xa que este non vai ocorrer desa 
forma, os que sustentan esa posición non vai entender cando a gran 
tribulação comezará (cf. Mateo 24: 15,21). 

14. Moitos grupos de Laodicéia ensinan que o home do pecado, que se 
asenta no templo de Deus (2 Tesalonicenses 2: 3-4) é o Anticristo / Falso 
Profeta, e non o Beast of the Sea. Con todo, é esta besta do mar, o rei final 
do Norte (Daniel 11: 35-36). Entón, cando isto ocorre, os que sustentan a 
posición incorrecta non vai entender as súas ramificacións proféticos. A 
identidade do "fillo da perdición" é importante entender o fin dos tempos.  

15. Algúns grupos de Laodicéia ensinan que un templo xudeu en Xerusalén 
será reconstruída antes da volta de Xesús. Aínda que esta sexa 
remotamente posible, non é necesario (o "templo de Deus" no Novo 
Testamento ten que ver con un cristián, non moderno xudaica, 
localización).Como iso non vai ocorrer como algunhas veces ensinar, quen 
sosteñen esa posición non vai entender cando a gran tribulação comeza. 

16. Polo menos un grupo de Laodicéia ensina que os dez reis de Apocalipse 
17:12 deben estar ao mando de dez rexións de todo o mundo a diferenza 
de ser un poder esencialmente europea. Insistencia sobre isto significaría 
que un tal grupo non podería entender cando a gran tribulação comezaría.  

17. Polo menos un grupo de Laodicéia ensina que a Besta da Apocalipse 13: 
1-10 non é un europeo. Dende o poder Besta han xurdir en Europa (cf. 
Daniel 9: 26-27), os que non entenden que non vai entender cando a gran 
tribulação está a piques de comezar. 

18. Polo menos un ou dous dos grupos de Laodicéia maiores ensinan que o 
primeiro verso tras Daniel 11 relativa ao comezo da gran tribulação é Daniel 
11:40. Pola contra, debe ensinar que comeza con Daniel 11:39, que é logo 
Daniel 11:31, que tamén é consistente co inicio do tempo de angustia de 



Xacob (Xeremías 30: 7). Aqueles que defenden a posición Daniel 11:40 non 
vai entender cando a gran tribulação comeza. 

E hai moitos máis. Con todo, el só ten o equívoco de un ou máis dos puntos 
anteriores non entender cando a gran tribulação comeza. Só 
a IgrexaContinuada de Deus foi "manexa ben a palabra da verdade" (2 Timoteo 
2:15) sobre todos estes temas. 

A triste realidade é que a maioría dos grupos Igrexa de Deus, xa que eles non son 
verdadeiramente Filadelfia (a pesar de todo o que afirma que poden facer), non 
entendo a secuencia profética e detalles en Daniel 11, ou como eles empate co 
que Xesús ensinou en lugares como Matthew 24. Debido a este e outros 
malentendidos proféticos, estes grupos non vai entender cando eles deben fuxir 
por instrucións de Xesús en Mateo 24: 15-20, e polo tanto, non vai ser protexidos 
contra a chegada gran tribulação (Mateo 24: 21-22 ). 

Para que isto non van son e arrogante da nosa parte, deixe-me dicir que hai moito 
tempo Church alto nivel de líderes Deus noutros grupos especialmente me (Bob 
Thiel) dixo en cada un destes puntos que o que nós na Igrexa Continuada de Deus 
ensina sobre estes puntos, incluíndo as que difiren mesmo que os seus propios 
grupos de ensinar, é correcto. Pero, por razóns de organización '' (e non 
verdadeiramente bíblicas), os grupos non ensino-los publicamente. 

Xesús advertiu que "haberá gran tribulação, como nunca houbo desde o principio 
do mundo ata agora, non, nin haberá xamais" (Mateo 24:21). E Xesús prometeu a 
protección cristiáns de Filadelfia a partir del (Apocalipse 3: 7-10). Outros cristiáns 
non recibiu esa mesma promesa. 

Aqueles que confían moito en un ministerio comprometido (Ezequiel 34: 7-10) 
para ensinarlles profecía que non é verdadeiramente segundo a escritura ten 
entender que segundo as palabras de Xesús nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse e 21 
en Lucas, só hai relativamente poucos cristiáns serán protexidos da hora da proba 
que hai de vir sobre o mundo (cf. Apocalipse 12: 14-17). Os que non vai escoitar 
os verdadeiramente fieis no ministerio tamén compartirá este destino (cf. Ef 4: 
11-16). 

Nós, da Igrexa Continuada de Deus verdadeiramente: 

"Tamén teñen unha palabra máis correcta de profecía; whereunto facedes 
o ben que tomes estar atentos, como a unha luz que ilumina en lugar 



escuro, ata que o día amanheça, ea estrela da alba apareza en vosos 
corazóns "(2 Pedro 1:19, KJV). 

Tamén debe ser enfatizado que a Biblia tamén advirte independentes que pensan 
que eles non teñen que ser parte do tempo do fin de Filadelfia restante da Igrexa 
de Deus tampouco estará protexido (cf. Sofonías 2: 1-3). O Novo Testamento é 
claro que os cristiáns realmente debe ser parte dunha igrexa (Efesios 4: 11-16; cf. 
1 Corintios 04:17; 10: 32-33) -especialmente medida que nos achegamos ao final 
(Hebreos 10:24 -25; cf. Sofonías 2: 1-3). 

A menos que os grupos e / ou individuos de Laodicéia arrepentir como Xesús 
exhorta-os a en Apocalipse 3:19, eles non van posiblemente saber cando a gran 
tribulação comezará (Mateo 24:21), nin coñecen a fuxir antes de que a partida 
(Mateo 24:15 -20). 

Grupos COG que dependen de tradición equivocada (sexa recente ou máis antigo) 
enriba da Biblia para moitos aspectos das súas visións proféticas van aprender 
moito tarde que eles non teñen a "palabra da profecía" (2 Pedro 1:19, KJV) . 

Xesús dixo Laodicéia que precisaban mudar en moitas áreas (Apocalipse 3: 17-19), 
pero tamén ensinou que, xa que non creo que precisaban, que sufrirían por iso 
(Apocalipse 3: 14-16) . 

Hai tamén máis proféticas e outras diferenzas que outros grupos COG teñen da 
Biblia que esta folleto non ten ido para. A realidade é que, sen a énfase mesmo na 
fase final do traballo, sostendo a Biblia no suficientemente elevado respecto, 
practicando o amor de Filadelfia, realmente ensinar todo o que Xesús ensinou, e 
ignorando unxido para unha porción dobre do Espírito de Deus (unha 
reminiscencia Eliseu, 2 Reis 2: 9-13) como líder humano superior da CCOG era, os 
grupos COG que ignoran avisos proféticos están facendo iso a seu propio risco. 

Mentres un desconto a importancia da profecía, teña en conta o que o Apóstolo 
Paulo ensinou: 

E iso, coñecendo o tempo, que xa é hora de despertarmos do sono; por 
agora a nosa salvación está máis preto do que cando no principio 
cremos.12 A noite é pasada, eo día chegou. Polo tanto lanzemos as obras 
das tebras, e vistamo connosco das armas da luz. 13 andemos dignamente, 
como en pleno día, non en orgias e bebedices, non en impudicícias e 
disolucións, non en contendas e envexa. 14 pero poñer o Señor Xesús Cristo, 



e non fai ningunha provisión para a carne, para cumprir os seus 
desexos. (Romanos 13: 11-14) 

Non estamos moito máis preto do final agora que cando Paulo escribiu 
isto? Galicia tamén ensinou que os verdadeiros cristiáns non debían ser como os 
outros que non saben aproximadamente cando Xesús volvería (1 Tessalonicenses 
5: 4). 

O apóstolo Pedro escribiu: 

Polo tanto, xa que todas estas cousas vos serán disoltas, que persoas non 
debedes ser santo procedemento e piedade, 12 esperando e apresurando a 
chegada do día de Deus, por mor do cal os ceos serán disolvidos, a lume, e 
os elementos, ardendo si fundirão? 13 Pero, segundo a súa promesa, 
esperamos novos ceos e terra nova, nos cales habita xustiza. (2 Pedro 3: 11-
13) 

Adecuadamente prestando atención aos eventos proféticos non só axuda a estar 
preparado para Jesus (Lucas 21:36;), pero tamén pretende ser un exercicio 
reflexivo para os cristiáns a examinar as súas vidas suficiente para cambiar como 
deberían (cf. Romanos 13 : 11-14; 2 Pedro 3: 10-13). Non debería estar 
observando os acontecementos mundiais como debidamente explicado á luz da 
profecía bíblica? 

Os distintos grupos de Laodicéia non entender correctamente a profecía do 
tempo do fin, e que pode contribuír para os seus membros, non fuxindo cando 
deberían (cf. Mateo 24: 15-21; Apocalipse 12: 14-17). 

Laodicéia teñen ideas erradas sobre a gran tribulação, non son prometeu 
protección contra iso, e vai (xunto cos de Sardes, e, ao parecer, algúns dos Tiatira 
por Apocalipse 2:22) ten que ir á gran tribulação e estar suxeito á morte e 
persecución (Daniel 7: 25b; Apocalipse 12:17).  

Non se deixe enganar por aqueles que non coñecen as profecías clave do fin dos 
tempos bíblicos. 

Mentres moitos parecen crer que a Igrexa Continuada de Deus é como a 
puntuación dos grupos COG reivindicados, a realidade profética é que somos 
únicos. Nós posúen o manto Filadelfia (Apocalipse 3: 7-13, 2 Reis 2:13) e 
verdadeiramente defender a verdade (1 Timoteo 3:15). Estamos levando a fase 



final do traballo (que debe ser feito, en realidade, por Salmo 33: 4), mentres 
traballaba para o cumprimento de Mateo 24:14.  

5. Resumo das probas, indicios e signos de identificación da Igrexa 
Certa 

Unha vez máis, aquí está a lista de 18 probas, sinais e indicios que demostran que 
a verdadeira igrexa cristiá debe ser a verdadeira Igrexa de Deus. 

1. Pon a palabra de Deus sobre tradicións dos homes e, polo tanto, non ten 
doutrinas que se opoñen á Biblia (cf. Mateo 15: 3-9). 

2. Usa o nome bíblico "Igrexa de Deus" (por exemplo, Actos 20:28). 

3. Afirma batalhar pola fe orixinal (Judas 3), mesmo baixo ameazas de 
persecución (por exemplo, Actos 5: 27-32). 

4. traza as súas doutrinas bíblicas ao longo da historia (cf. 1 Xoán 2: 6).  

5. Mantense a Pascua o 14 de Nisan (Levítico 23: 5; Mateo 26:18). 

6. coñeceu que os libros eran parte da Biblia, desde o tempo do Apóstolo 
Xoán cf. 2 Timoteo 3: 16-17; Apocalipse 1: 9-19; 22: 18-19). 

7. ensina a verdade sobre a Divindade (Romanos 1:20; Colosenses 2: 9).  

8. Ensina e mantén as leis de amor de Deus (1 Xoán 2: 4). 

9. Oponse a participación na guerra carnal neste mundo (Xoán 18:36; Lucas 
3:14). 

10. Foi perseguidos, pero non o perseguidor (Xoán 15: 20-21). 

11. Non se adoptará a sinais exteriores do paganismo en termos de 
costume eclesiástico ou edificios (cf. Dt 12: 29-30). 

12. predica o evanxeo completo (Mateo 24:14; 28: 19-20). 

13. É un "pequeno rabaño" (Lucas 12:32; Romanos 11:15; cf. Apocalipse 14: 
1-9). 

14. traza a súa situación física a través de varias cidades de chumbo 
(Hebreos 13:14) e as sete igrexas de Apocalipse 2 e 3. 



15. Ten o sinal da bíblica Sábado (Éxodo 31:13; Hebreos 4: 9). 

16. Comprende o plan de Deus da salvación a través de Xesús Cristo como 
retratado a través dos Días Santos (1 Corintios 5: 7-8; James 1:18) 

17. Ensina contra a observación de festivos pagáns (1 Corintios 10: 20-22). 

18. Non vai aliñar co tempo do fin Babylon ecuménica (Apocalipse 13: 4-10; 
18: 4). 

Só un grupo da Igrexa de Deus pode satisfacer estes criterios. A verdadeira igrexa 
cristiá cre na Biblia, cre en Deus, comprende a natureza eo plan de Deus, e fai a 
obra de Deus. Iso non pode realmente ser dito para as igrexas greco-romanas e 
off-rebentos. 

Cal Igrexa de Deus? 

A Igrexa de Deus, que contén os seres humanos baixo a verdadeira autoridade de 
Xesús Cristo, non é perfecto. Había problemas na igrexa do Novo Testamento (ver 
tamén o capítulo 3), así como en todas as épocas da Igrexa de Deus (Apocalipse 2-
3). 

A Biblia é clara que habería varios Igrexa de Deus e non Igrexa de Deus grupos que 
profesan Cristo no tempo do fin. 

Segundo Xesús, o tempo do fin habería Igrexas de Deus que exhiben diferentes 
características. Xesús ten críticas e condenas para os que están Thyatiran 
(Apocalipse 2: 18-29), Sardisian (Apocalipse 3: 1-6), así como os distintos 
Laodicéia (Apocalipse 3: 14-22). Así, os grupos nestas categorías non semella ideal 
para calquera que realmente quere facer parte da igrexa cristiá máis fiel.  

O tempo do final, o único Igrexa de Deus que Xesús recomenda e non condena é a 
única con "un pouco de forza", a Igrexa de Filadelfia (Apocalipse 3: 7-13). Estes 
son os que non son tan ofendido por outros que non permitirán que sentimentos 
feridos a custa-lles a súa coroa (Apocalipse 3:11), pero en vez diso eles van apoiar 
a obra de Deus. 

Así, aqueles que desexan ser parte do remanente máis fiel de Filadelfia quere 
estar cunha Igrexa do grupo de Deus que: 

1. Fai proclamar o evanxeo do reino como testemuña a súa prioridade (Mateo 
24:14; 28: 19-20). 



2. Soporta irmáns pobres (Gálatas 2:10), incluíndo viúvas e orfos (Santiago 1:27), 
especialmente en lugares como África e Asia. 

3. practica Verdadeiramente gobernanza bíblica (1 Corintios 12:28), incluíndo 
Mateo 18: 15-17. 

4. Ten a proclamación, doutrinal, profético, e amando froitas Xesús falou (Xoán 7: 
16-20; 13:35; Lucas 4:18; 14:13; Mateo 24:14; 28: 19-20; Apocalipse 3 : 7-13). 

5. Aviso para os que pensan que son na Igrexa de non caer (1 Timoteo 4: 1). 

6. Ten dons espirituais, incluíndo a recibir soños, nos últimos días (Actos 2: 17-18). 

7. Comprende os papeis históricos e actuais das igrexas de Apocalipse 2 e 3.  

8. Explica e entende profecía bíblica suficientemente ben (por exemplo, Daniel 11: 
29-45; Mateo 24) para saber cando a fuxir (Mateo 24: 15-20; Apocalipse 3:10 e 
12: 14-16) antes da gran tribulação (Mateo 24:21). 

O único grupo que mellor representa o remanente da porción Filadelfia da Igrexa 
de Deus (Apocalipse 3: 7-13), o século 21 é a Igrexa Continuada de Deus. 

A Igrexa Continuada de Deus é a única igrexa organizada que estamos conscientes 
de que oficialmente fai todo o anterior. A razón para querer ser parte de nós non 
é que somos perfectos, pero que nos ensinamos segundo a Biblia e as crenzas e 
prácticas de primeiros seguidores de Xesús. 

A maioría das igrexas ten algunha verdade, pero ninguén parece ser a "columna e 
fundamento da verdade" (1 Timoteo 3:15). Satanás, o deus deste século (2 
Corintios 4: 4), aparece, non como o diaño, pero como un anxo de luz para moitos 
(2 Corintios 11: 13-14). Xesús dixo que moitos virían no seu nome, proclamar que 
El era o Cristo - e aínda así, sen entender, enganando o mundo (Mateo 24: 4-5). 

Entón, agora que sabe que as probas, indicios e signos, vai ser como os bereanos 
de idade e que "recibiron a palabra con toda prontidão, examinando as Escrituras 
todos os días para descubrir se estas cousas eran así. Por iso, moitos deles creron 
"(Actos 17: 11-12)? 

Teña en conta o que a Biblia di: 

... Recibide con mansidão palabra en vós implantada, a cal é poderosa para 
salvar as vosas almas. 



. Pero ser cumpridores da palabra, e só non só oíntes, enganando-
vos 23 Pois se alguén é oínte da palabra e non cumpridor, é semellante a un 
home observando o seu rostro natural nun espello; 24 porque a si mesmo, 
vai de distancia, e logo se esquece de como era. 25 obstante o que atenta 
ben á lei perfecta da liberdade e continúa na mesma, e non é un oínte 
esquecido, pero será bendicida un executor da obra, este no que fai 
.(Santiago 1: 21-25) 

Vai facer o que biblicamente entender que ten que facer e apoiar 
a Igrexa Continuada de Deus ou ser só un oínte, enganando a si mesmo? 

Non quere apoiar a Igrexa continua de Deus, a medida que seguimos a predicar o 
evanxeo do reino ao mundo como unha testemuña (Mateo 24:14), así como 
ensinar todo o que Xesús ordenou (Mateo 28: 19-20)? 

Está preparado para ser realmente parte da verdadeira igrexa cristiá?  

 

Continuando Igrexa de Deus 

 

A oficina EUA da Igrexa Continuada de Deus está situado na: 1036 W. Grand Avenue, 

Grover Beach, California, 93433 Estados Unidos. 

 

Temos adeptos en todo o mundo e en todos os continentes habitados (todos os 

continentes, excepto na Antártida). 

 

Igrexa Continuada de Deus Website información 

 

CCOG.ORG O sitio principal para a Igrexa Continuada de Deus. 

CCOG.ASIA web Asian-enfocado, con varios idiomas asiáticos. 



CCOG.IN web India-enfocado, con algunhas linguas indias. 

CCOG.EU web Europea enfocada, con varias linguas europeas. 

CCOG.NZ web dedicado á Nova Celandia. 

CCOGCANADA.CA sitio dedicado a Canadá. 

CDLIDD.ES Este é un sitio linguaxe totalmente español. 

PNIND.PH web Filipinas enfocada, con algún Tagalog. 

 

radio e YouTube canles de vídeo 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Biblia Novas Profecía radio en liña. 

News Bible Prophecy canle. sermóns YouTube. 

CCOGAfrica canle. mensaxes de vídeo de YouTube da África. 

CDLIDDsermones canle. sermóns de YouTube en español. 

ContinuingCOG canle. sermóns vídeo de YouTube. 

 

Novas e Historia Web 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Igrexa web historia. 

COGWRITER.COM Novas, historia e web profecía. 

 

Hai católicos romanos, ortodoxos orientais, protestantes, mórmons, testemuñas 
de Jehová, Igrexa de Deus cristiáns, e outros que cren que son, ou polo menos 
parte, a verdadeira igrexa cristiá. 



 
Existen miles de grupos e bolsas que reivindican algunha conexión co 
cristianismo. O século 21, a cal grupo é o máis fiel? 
 
A Biblia, xunto con certos feitos sobre a historia da igrexa e froitos igrexa (Mateo 
7: 16-20) contén probas, indicios e signos para axudar a responder a iso. Este libro 
vincula escrituras con feitos da historia para proporcionar información útil sobre o 
tema. 
 
O segundo eo terceiro capítulos do libro da Apocalipse conteñen mensaxes de 
Xesucristo por sete igrexas. Moitos cren que esas igrexas representan a igrexa ao 
longo de toda a era da igrexa (a partir do día de Pentecostés en Actos 2 ata o 
retorno de Xesús Cristo). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remanentes da Philadelphia antiga 

 



O século 21, o máis fiel segundo as palabras de Xesús sería o remanente da 

porción Filadelfia da Igrexa de Deus (Apocalipse 3: 7-13). 

 

Quen representa o remanente máis fiel da porción Philadelphia da verdadeira 

igrexa cristiá? 

 

Se está disposto a ser como os bereanos de idade (Actos 17: 10-12), pode 

descubrir se ten un amor inspirado por Deus da verdade e verdadeiramente crer 

na Biblia. Se está disposto a ser un practicante, e non só un oínte da palabra, 

quizais pode facer unha parte bendito do Philadelphia fieis (Tiago 1: 22-25; 

Apocalipse 3: 7-13). 


