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 Ang apostasiya ay palaging problema para sa bayan ng Diyos.

Sa Lumang Tipan, ang mga Israelita ay patuloy na tinatalikuran ang
kanilang tipan sa Diyos, iniiwan ang kanilang mga lugar ng pagsamba, at
pinapatay ang mga propetang ipinadala ng Diyos upang bigyan sila ng
babala sa kanilang pagtalikod.
Sa Bagong Tipan, sinabi ni Jesus na ang pagsikat ng mga huwad na
propeta ay magsasaad ng malapit na sa Kanyang pagbabalik.
Sa bawat liham na isinulat ni Pablo sa mga simbahan, kasama niya ang
isang babala tungkol sa mga huwad na guro na aakay sa mga tao palayo
sa tunay na ebanghelyo.
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Sa kanyang pagsasanay kina Timoteo at Tito na maging mga pastor,
sinabi ni Pablo na ang kanilang unang prayoridad ay protektahan ang
simbahan mula sa mga magtuturo ng anumang doktrina maliban sa
ibinigay sa kanya ni Jesucristo.
Tinapos ni Judas ang mga sulat ng apostol na may kaparehong pangaral
para sa mga mananampalataya: “Makipagpunyagi nang buong taimtim
para sa pananampalataya na minsan at magpakailanman ay ibinigay
sa mga banal. Sapagka't may ilang tao na nakapasok nang hindi
napapansin, na ginagawang kahalayan ang biyaya ng ating Diyos at
itinatanggi ang iisang Panginoong Diyos at ang ating Panginoong
Jesu-Cristo." Judas 1:3-4

 Kasaysayan ng Pitong yugto ng Panahon ng Simbahan:

Efeso: Apostolikong Simbahan (AD 33–100)
Smirna: Panahon ng Pag-uusig (AD 100–312)
Pergamum: Panahon ng Church-State Union (AD 312–590)
Tiatira: Ang Middle Ages (AD 590–1517)
Sardis: Repormasyong Protestante (AD 1517–1750)
Philadelphia: Paglago ng Simbahan/Mga Misyon (AD 1750– ngayon)
Laodicea: Panahon ng “Mas Mataas na Pagpuna” (AD 1900–Kapighatian)

Ang kapanahunan ng simbahan ay nagsimula sa Araw ng Pentecostes
at lumalago sa loob ng 2000 taon. Gayunpaman, habang milyon-milyon
ang maaaring sumapi sa relihiyon ng Kristiyanismo, maliit na porsyento
lamang ang tunay na tumanggap kay Jesucristo bilang kanilang
Tagapagligtas at Panginoon at bahagi ng Kanyang Simbahan.
Ang kapanahunan ng iglesya ay magtatapos sa Pagdagit ng mga
mananampalataya sa Filadelfia, at ang mga naiwan ay mapupunta sa
iglesya ng Laodicean, na sinabi ni Jesus na isusuka Niya sa Kanyang
bibig at sa kapighatian.

Kaya, gaya ng isinulat nina Jesus, Paul, Pedro, at Judas, ang mga nasa
tunay na simbahan ay dapat na laging magkaroon ng kamalayan sa mga
huwad na propeta; mga lobo na nakadamit ng tupa, na ang tanging
layunin ay akayin ang mga mananampalataya na wala pang espirituwal na
gulang palayo sa katotohanan at yakapin ang kasinungalingan ng diyablo.
Ayon sa mga nag-aaral ng kasaysayan ng simbahan, dito tayo nasa
propetikong timetable ng Diyos, at habang nakikita natin ang mga
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simbahang uri ng Philadelphia na lumiliit at ang mga uri ng simbahang
Laodicean ay lumalaki, alam nating malapit na tayo sa katapusan ng
panahon ng simbahan.

"Ang pag-unawa ay hindi pag-alam sa pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali,
ngunit sa halip ang pagkakaiba sa pagitan ng tama at halos tama!"

Charles Haddon Spurgeon
 

1. Ang mga Huwad na Guro ay mga Manlilinlang – 2 Corinto 11:13 –
 “Sapagkat ang mga taong ito ay mga bulaang apostol, mga
manggagawang magdaraya, na nagpapakunwaring mga apostol ni
Cristo.”

Ang pangunahing katangian ng isang huwad na guro ay ang kanilang
pagiging mapanlinlang.
Itinatago nila ang kanilang tunay na intensyon sa pamamagitan ng
pagkukunwari bilang mga tunay na lingkod ni Kristo, handang gawin ang
lahat ng kanilang makakaya upang makatulong sa katawan ng simbahan.
Kapag nakuha na nila ang tiwala at pagtitiwala ng mga tao, hindi lamang
nila niloloko ang mga nasa loob ng simbahan sa pamamagitan ng pag-
akay sa kanila palayo sa tunay na ebanghelyo, ginagamit din nila ang
kanilang mapang-akit na alindog at mapanlinlang na karisma upang akayin
ang mga nasa labas ng simbahan na maniwala sa kanilang maling
ebanghelyo, nangangako sa kanila ng kalusugan, kayamanan, at
kasaganaan kung susundin nila ang kanilang pormula ng
pananampalataya at mamumuhay ayon sa kanilang mga prinsipyo ng
buhay.

2. Ang mga Huwad na Guro ay Sakim – 2 Pedro 2:1-3 – “Ngunit may
lumitaw din na mga bulaang propeta sa gitna ng mga tao...marami
ang susunod sa kanilang kahalayan, at dahil sa kanila, ang daan ng
katotohanan ay lalapastanganin, at sa kanilang kasakiman, sila ay
magsasamantala. sa mga maling salita."

Ang mga lalaking ito ay hindi mga magnanakaw at tulisan na pumapasok
sa simbahan at nagnanakaw ng mga ikapu at mga handog.
Ang kanilang pamamaraan ay upang pagsamantalahan ang mga tao sa
pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga maling aral at walang laman
na mga pangako upang manipulahin sila sa pagbibigay sa kanila ng pera
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upang suportahan ang kanilang ministeryo, na napupunta lamang sa
kanilang mga bulsa.
Marahil ang pinakadakilang iskandalo noong nakaraang siglo ay ang kay
Jim at Tammy Faye Bakker, na nanloloko ng sapat na pera mula sa mga
taong hindi pa gulang sa espirituwal upang itayo ang pinakamalaking
evangelical empire na nakilala sa mundo.
Noong Enero 1987, tumayo si Jim Bakker sa harap ng kanilang mga
tagasuporta upang masimulan ang kanyang huling ngunit pinakamalaking
proyekto, "The Crystal Palace Ministry Center," na kumpleto sa isang
auditorium na may 30,000 upuan, at isang studio sa telebisyon na may
5,000 upuan, sa halagang higit sa 100 milyong dolyar. Kung ito ay itinayo
ito na sana ang pinakamalaking gusali ng simbahan sa mundo.
Gayunpaman, sa loob ng ilang araw, nalantad ang pangangalunya ni Jim
Bakker, at Siya at si Tammy Faye ay inaresto sa mga kaso ng maling
pamamahala sa pananalapi.
Nang kunin ni Dr. Jerry Falwell ang mga ministeryo ng PTL, tinawag niya
itong "Isa sa mga pangunahing ministeryo ng himala ng siglo -
walang katulad nito na nagawa sa 2000-taong kasaysayan ng
Simbahan."
Nang matuklasan ni Dr. Falwell ang panlilinlang, sinabi niyang ginawa ng
mga Bakker ang PTL bilang isang "Scab and cancer on the face of
Christianity, isang kalamidad na walang kapantay sa nakalipas na
2000 taon."
Alin ang mas masahol pa, para sa mga Bakker na linlangin ang libu-
libong tao o para sa libu-libong tao na mahina sa espirituwal, sila ay
malinlang ng dalawang tao?

3. Ang mga huwad na Guro ay makasanlibutang pag-iisip – 1 Juan 4:5 –
 “Sila ay sa sanglibutan, sila ay nagsasalita tungkol sa sanglibutan,
at ang sanlibutan ay nakikinig sa kanila.”

Ang mga huwad na guro at huwad na propeta ay mga pasimula sa
Antikristo.
Ang kanilang mga isipan ay "nakakulong" sa "mga pita ng laman, ang
pita ng mga mata, at ang kapalaluan ng buhay" na hindi sila
makapagsalita sa iba tungkol sa mga kasalanan ng laman, baka mawalan
sila ng pinansiyal na suporta ng mga nasasangkot. sa parehong mga
kasalanan.
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Ang mga nasasangkot sa kilusang "Word of Faith" ay hindi nakakarinig ng
tunay na ebanghelyo dahil ang kanilang mga pinuno ay hindi nangangaral
ng tunay na ebanghelyo.
Gayunpaman, ang mga huwad na gurong ito ay hindi magtatagumpay
kung hindi sila susuportahan ng mga taong, dahil sa kanilang kasakiman,
ay naiinggit sa mga makalupang bagay na ipinagmamalaki ng mga huwad
na guro.
Tinanong si Joel Osteen kung naniniwala siyang maliligtas ang mga
sangkot sa ibang relihiyon. Sinabi ni Osteen, “ Hindi ko alam kung mali
sila – alam kong mahal nila ang Diyos, at nakikita ko ang katapatan
ng kanilang pananampalataya, ngunit sa palagay ko hahatulan ng
Diyos ang puso ng isang tao.”
Tinanong si Osteen kung ginamit niya ang salitang "mga
makasalanan." Sabi ni Osteen, “ Hindi ko – alam ng karamihan na
kasalanan ang ginagawa nila, kaya gusto naming sabihin sa kanila
kung paano sila magbabago.”
Kaya, ang lahat ng mga pananampalataya ay humahantong sa langit, at
ang kasalanan ay hindi na nahuhulog sa kaluwalhatian ng Diyos, ngunit sa
halip, nahuhulog sa pinakamabuting buhay natin ngayon.
Mahigit 50,000 katao ang nagtitipon upang makinig sa kaniyang
pangangaral, at ang kaniyang broadcast ay magagamit sa mahigit 100
bansa. Sinusuportahan siya ng mga taong walang espirituwal na pag-
unawa upang malaman na sila ay sumusunod sa isang huwad na guro na
ginamit ang kanyang ministeryo upang maging isa sa pinakamayayamang
tao sa Amerika, na may netong halaga na mahigit 50 milyong dolyar.

4. Ang mga Huwad na Guro ay Hindi Tunay na Naligtas – 1 Juan 2:19 –
 “Sila ay umalis sa atin, ngunit hindi sila sa atin; sapagka't kung sila
ay kasama natin, sila ay patuloy na kasama natin. Ngunit lumabas
sila upang maging malinaw na hindi sila sa atin.”

Ang pagtalikod sa katotohanan ay hindi maibabalik:
Hebrews 6:4-6 – “Ito ay imposible para sa mga minsang naliwanagan,
at nakatikim ng makalangit na kaloob, at naging mga kabahagi ng
Banal na Espiritu, at nakatikim ng mabuting salita ng Diyos at ng mga
kapangyarihan ng panahong darating. , kung sila'y tumalikod, upang
sila'y panibagong muli sa pagsisisi."
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Hebreo 10:26-27 – “Sapagkat kung tayo ay nagkasala nang sinasadya
pagkatapos nating tanggapin ang kaalaman ng katotohanan, wala
nang natitira pang hain para sa mga kasalanan, kundi isang
nakakatakot na paghihintay sa paghuhukom.”
2 Pedro 2:20-21 , “Kung, pagkatapos nilang matakasan ang mga
karumihan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa
Panginoon at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo, sila ay muling
nangatali sa kanila at natalo, ang huling wakas ay lalong masama sa
kanila kaysa sa pasimula. ”

5. Tinatanggihan ng mga Huwad na Guro ang Tunay na Doktrina – 2
Timoteo 4:3 – “Darating ang panahon na ang mga tao ay hindi
magtitiis ng magaling na aral, kundi, sa pagkakaroon ng makati ng
mga tainga, sila ay mag-iipon para sa kanilang sarili, mga guro na
naaayon sa kanilang sariling mga hilig.”

Sa 2 Tesalonica 2:3 , sinabi ni Pablo na ang pangunahing tanda na
nagsasaad na malapit na tayo sa katapusan ng panahong ito ay isang
pandaigdigang pagtanggi sa katotohanan ng Salita ng Diyos at isang
malawakang pagtanggi kay Jesu-Kristo bilang Tagapagligtas na ipinadala
mula sa Diyos.
Bilang mga Kristiyano, dapat nating ipaglaban ang katotohanan sa
pamamagitan ng pag-alala nito at pananatiling tapat dito, pag-abot sa mga
nalinlang, at pagpapahinga sa ganap na soberanya ng Diyos.
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