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Jesus sade graven inte skulle råda mot hans kyrka. Vet du var den kyrkan är i 
dag? 
 
Är du säker? Är du villig att vara en riktig "doer" Christian och inte bara en 
åhörare? Kan du hantera sanningen om den sanna kristna kyrkan? 
 
Kan en liten och baktalade grupp bäst representerar den sanna kristna kyrkan i 
dag? 
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Skulle du vara beredd att "kämpa för den tro som en gång för alla levereras till 
de heliga" eller skulle du föredra en förfalskning? Skulle du lita på dina känslor 
eller Guds ord att bestämma? 
 
Kommer du verkligen tror kriterierna i Bibeln? Vet du vilka bevis, tecken och 
ledtrådar identifiera den verkliga och fortsatta Guds kyrka? 
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1. Vilken kyrka skulle fortsätta? 
 
Tusentals kyrkor och miljarder människor 
 
Det finns tusentals grupper med stora läro skillnader som gör anspråk på att vara 
en del av Kristi kyrka. Många av dem är allvarligt talar om ekumenisk enhet. Två 
miljarder människor tros vara en del av dessa kyrkor. Är en massiv kyrka den 
sanna kristna kyrkan? 
 
Ett faktum, häpnadsväckande, men sant, är att även om de flesta människor tycks 
tro att alla hävdade kristna kyrkor få sin tro och läror från Bibeln, är verkligheten 
den att nästan alla kyrkor som påstår sig vara kristna är ofta beroende icke-biblisk 
och hedniska traditioner för sin tro! 
 
Nästan ingen lär hela sanningar från Bibeln som ofta går emot deras tröstande 
traditioner, kultur, och / eller samhälle. 
 
Kan du verkligen identifiera den sanna kristna kyrkan? 
 
Finns det enkla bevis för att hjälpa dig att eliminera falska kyrkor? Om du är villig 
att öppna ditt sinne och hjärta för att upptäcka dessa bevis, skyltar, och ledtrådar, 
kommer svaret att avslöjas och du kommer att förstå varför det är viktigt att veta 
var den sanna kristna kyrkan är i dag och varför vi måste ha iver att agerar på 
denna punkt i Guds plan. 
 
Ta reda på vad Bibeln lär och ta reda på själv. Välkommen till din resa till Guds 
sanna kyrka. 
 
Jesus lärde att hans kyrka skulle fortsätta 
 
Jesus lärde att hans kyrka skulle fortsätta fram till slutet av denna ålder: 
 

... Skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall inte få makt över 
den. (Matt 16:18, New King James Version hela om inget annat anges) 
 
... Jag bygga min kyrka, och portar underjorden skall inte få makt över den. 
(Matt 16:18, New American Bible, tas ut av den amerikanska katolska 



biskopskonferensen ) 
 
   "All makt har getts till mig i himlen och på jorden. Därför ut och gör 
lärjungar av alla nationer, döp dem i Faderns och Sonens och den helige 
Andes namn, 20teaching dem att hålla allt vad jag har bjudit dig, och se, jag 
är med dig alltid, även till slutet av ålder ". (Matt 28: 18- 20) 

 
 
Varken död (Hades / dödsriket) eller tid (slutet av detta år) kommer att segra mot 
den sanna kristna kyrkan. Jesu läror visar att det måste finnas en grupp (eller flera 
grupper) som utgör den sanna kyrkan hela kyrkan ålder. Denna kyrka skulle lära 
allt som Jesus befallde (Matt 28: 19-20) till dem som Fadern skulle kalla (Joh 
06:44) över hela världen. 
 
Jesus undervisade också om historien om den sanna kristna kyrkan i förväg. Han 
gjorde detta i meddelandena han gav till kyrkorna i 2: a och 3: e kapitel i 
Uppenbarelseboken. 
 
Om Bibeln, religiösa skrifter, och sekulär historia kan visa vad den tidiga 
apostoliska och trogen efter apostoliska kyrkan trodde, den enda riktiga 
kandidater för den sanna kyrkan, hela kyrkan ålder, skulle vara de som höll 
samma läror och praxis (jfr . Jude 3). 
 
Eftersom kyrkan ålder inte har upphört, eftersom Jesus ännu inte har återvänt, 
måste den sanna kyrkan finns. Men var? 
 
Trots att det har funnits många avfälling, det finns egentligen bara två möjligheter 
för Kristi sanna kyrka i det 21-talet: det är antingen en mycket grekisk-romerska 
påverkat grupp av en eller flera kyrkor, eller det är en kyrka eller en grupp av 
kyrkor från någon annan, mer verkligt apostoliska och bibliskt, källa (jfr Upp 2, 3, 
& 17). 
 
För dem av oss som tror på Bibeln, det finns inga andra alternativ. Den enda 
verkliga kandidat (er) för den sanna kyrkan skulle vara en eller flera grupper som 
fortfarande har samma läror och praxis i dag som den tidiga apostoliska kyrkan 
faktiskt gjorde. 
 



Bibeln lär att bevisa Alla 
 
Många inte noga överväga vilken kyrka de deltar. Många tror anspråk de 
ekumeniska och interreligiösa publik som alla religioner leder till samma ställe. 
Ändå lärde Jesus att bred ansats (det "enkla sättet") var vägen till förstörelse och 
bara några sökande skulle hitta den raka och smala vägen i denna åldersgrupp 
(Matteus 7: 13-14, KJV). 
 
Skulle du bry sig om att bevisa om din kyrka är en sann kristen man? 
 
De flesta människor accepterar vad den dominerande religionen sin familj eller 
den lokala kulturen accepterar. Vissa kommer dock att göra ändringar i sin livstid. 
Vissa förändringar är baserade på känslor, en del av bekvämlighetsskäl , och en 
del på läran. Vissa väljer en kyrka där de känner det mest bekväma. Andra väljer 
en baserat på dess närhet, ungdom och / eller andra sociala program, eller på 
grund av något sätt skulle kunna föra en karriär. 
 
Vad ska du göra? 
 
Aposteln Paulus skrev (enligt protestantiska och katolska accepterade 
översättningar av Nya testamentet): 
 
 Bevisa allt; hålla fast det som är bra. (1 Tess 5:21, KJV) 
 

Men bevisa allt; hålla fast det som är bra. (1 Tess 5:21, Douay-Rheims bibel-
DRB) 

 
Och bli inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen 
av era tankar, så att ni kan pröva vad som är så bra och godtagbart och 
perfekt Guds vilja. (Rom 12: 2, Femte) 

 
Och bli inte efter den här världen; men reformeras i det nya i ditt sinne, så 
att ni kan pröva vad som är bra, och det acceptabla, och den perfekta Guds 
vilja. (Rom 12: 2, DRB) 

 
Har du visat var den sanna kristna kyrkan är idag? Om du tror att du kan ha, har 
du verkligen använt de kriterier som Bibeln använder? 



När började kyrkan sätt igång? 
 

För att få en bättre uppfattning om där kyrkan är i dag, skulle det vara en god idé 
att se där det började. I Matteus 16:18 Jesus sade att han skulle bygga sin kyrka 
"på denna rock" (som betyder själv, Apg 4: 10-11; 1 Kor 10: 4) och skulle skicka 
den helige Ande (Joh 16: 7; jfr Joh 14:26). När började detta börja? 

 
Det började femtio dagar efter det att han återuppstod. 

Den kristna kyrkan började på pingstdagen c. 31 e.Kr., vilket är när den helige 
Ande sändes. Lägg märke till följande från det andra kapitlet i Apostlagärningarna 
om hur Guds kyrka startade: 

När pingstdagen hade kommit var de alla samlade på ett ställe ... 4 Och de 
blevo alla uppfyllda av den helige Ande och började tala andra tungomål, 
efter som Anden ingav dem att tala. (Apg 2: 1,4) 

Men Peter, stå upp med elva, höjde sin röst och sade till dem: 

"Män i Judéen och alla som bor i Jerusalem, låt detta vara kända för dig, 
och lyssna på mina ord ... 22" Män av Israel, hören dessa ord: Jesus från 
Nasaret, en man som intygas av Gud till dig av mirakel, underverk och 
tecken som Gud gjorde genom honom mitt ibland er, som ni själva också 
vet - 23 honom, som levereras av den bestämda ändamål och förkunskap om 
Gud, har du tagit med laglösa händer, har korsfäst och dödad, 24 som Gud 
uppväckt ha löst smärtor döden, eftersom det inte var möjligt att han skulle 
hållas av den ... 
"Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att Gud har gjort 
denne Jesus, som ni korsfäste, både Herre och Kristus." 

När de hörde detta, var de skär i hjärtat, och sade till Petrus och de övriga 
apostlarna, "Män och bröder, vad skall vi göra?" 

Då sade Petrus till dem, 
"Omvänd er och låt var och en av er döpas i Jesu Kristi namn till 
syndernas förlåtelse,. Och du skall ta emot gåvan av den Helige 
Ande 39 För löftet är att du och dina barn, och alla som är långt borta, 
så många som Herren vår Gud kallar. " 

Och med många andra ord han vittnade och uppmanade dem, sade 41 Då de 
som tog emot hans ord döptes "räddas från detta vrånga släkte."; och den 
dagen med omkring tre tusen sattes till dem. 42 Och de fortsatte orubbligt i 
apostlarnas undervisning och gemenskap, i brödbrytandet och bönerna 
... 47 prisade Gud och var omtyckta av alla människor. Och Herren ökade 
församlingen dagligen de som sparas. (Apg 2:14, 22-24, 36-42, 47) 



Gud lägga till kyrkan varje dag. Lägg märke till de i det var att omvända sig och bli 
döpt. Således, bara de som kunde göra båda sattes till den sanna kristna 
kyrkan. Lägg märke till att de troende fortsatte i apostlarnas undervisning. Dessa 
ledtrådar kan hjälpa dig att förstå skillnaden mellan den sanna kyrkan och de som 
bara anspråk på att vara Kristi kyrka. 
 

Vad är kyrkan? 
 

Nya testamentets ord som översatts som "kyrka" kommer från det grekiska ordet 
transkriberas som "ekklesia", vilket innebär Bibeln lär också att kyrkan 
representerar Kristi kropp "en ropade församling." 

Och han är huvudet för kroppen, kyrkan, som är i början, den förstfödde 
från de döda, som i allt han kan vara den främste. (Kol 1:18) 

... Kristus, till förmån för hans kropp, som är kyrkan (Kol 1:24) 

Så, i vår strävan efter den sanna kyrkan, söker vi en kropp av troende som har 
fortsatt med tron och läror om Jesus och hans ursprungliga apostlar. Kyrkan är en 
"andlig hus" (1 Petr 2: 5), och är inte begränsad till en fysisk organisation eller 
företag genom historien. 
 

Vad är en sann kristen? 
 

En sann kristen är en som har accepterat samtalet till Jesus, korrekt omvände, 
döpt, och faktiskt fått Guds helige Ande (Apg 2:38). Naturligtvis, många som inte 
är sanna kristna hävdar att. 
Lägg också märke till att aposteln Paulus skrev att en kristen har Guds Ande 
bostad inom dem och att de kommer att leda en annan typ av liv än de som inte 
gör det: 

Men du är inte i köttet utan i Anden, om det verkligen Guds Ande bor i 
dig. Nu om någon inte har Kristi Ande, han är inte hans. 10 Och om Kristus är 
i dig, är kroppen död på grund av synden, men Anden är liv för 
rättfärdighetens skull. 11 Men om Ande honom som höjde Jesus från de 
döda bor i er, kommer han som har uppväckt Kristus från de döda också ge 
liv åt dina dödliga kroppar genom sin Ande som bor i dig. 

Därför, mina bröder, vi är gäldenärer - inte köttet, att leva efter köttet 13 Ty 
om du lever efter köttet kommer ni att dö,. men om genom Anden du 
dödas gärningar av kroppen, kommer du bor. 14 För så många som leds av 
Guds Ande, dessa är Guds söner. (Romarbrevet 8: 9-14) 

De som inte riktigt har Guds Ande är ingen av hans. 



Kristna är att älska och visa kärlek, men inte upptäckas av världen: 

Ren och obefläckad religion inför Gud och Fadern, är det att besöka 
föräldralösa och änkor i deras nöd, och att hålla sig obefläckad av 
världen.(James 1:27) 

Aposteln Petrus skrev: 

Du därför, älskade, eftersom du vet detta i förväg, akta dig så du också falla 
från din egen ståndaktighet, leds bort med felet av de onda, 18 men växer i 
nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Till honom tillhör 
äran både nu och för evigt. Amen. (2 Petrus 3: 17-18) 

Förändra sitt liv genom andlig tillväxt är en viktig del av att vara en riktig 
kristen. Även sanna kristna inser att den sanna tron har "talat mot överallt" (Apg 
28:22), har dess ledare varit föremål för uppsägning från andra religiösa 
myndigheter "på grund av deras läror och utbildning (Apg 4: 1-21; 6: 9-14), och att 
verkliga kristna själva kommer att bli utsatt för förföljelse (Joh 15:20).  

Den sena Guds kyrka evangelist Dibar Apartian skrev: 
 

Det krävs mod att vara en sann kristen! 
 

Profeter gammal var män mod. När Gud sa Josua att börja kampen för att 
komma in i det utlovade landet, befallde han, "Var stark och frimodig" (Josh 
1: 6.). . 
Apostlarna var också män mod, i synnerhet efter att de fått Guds helige 
Ande. Det var inte lätt för dem att predika evangeliet bland kontinuerliga 
hot och förföljelser. De var tvungna att välja mellan att lyda Gud och lyda 
människan - mellan inträde i stora porten och smal. De fick höra av 
myndigheterna, "Vi strikt debiteras du inte att undervisa i det namnet, men 
här har du fyllt Jerusalem med din undervisning och du tänker låta den 
mannens blod på oss" (Apg 5:28, RSV). Svaret Peter och de andra 
apostlarna gav var en av tro och mod: "Vi måste lyda Gud mer än män" 
(vers 29). 
Inser du att en dag kan du behöva ge samma svar till dem som förföljer er? 

Hebreerbrevet 11 är allmänt känt som kapitlet tro. Och tala om tro det 
gör. Alla personer som nämns däri levde av tro, men det krävs mycket 
mod.(Good News, januari 1981) 

Den sanna kristna kyrkan har funnits sedan pingsten i Apostlagärningarna 2, som 
Jesus sa att det skulle (Matt 16:18; Uppenbarelseboken 2 och 3). 

Men helt enkelt att hitta den sanna kristna kyrkan är inte tillräckligt. Man måste 
också personligen vara en sann kristen: 



Men vara ordets görare, och bara inte åhörare, bedra er. (James 1:22) 

Men först söka Guds rike och hans rättfärdighet, och alla dessa saker skall 
läggas till dig. (Matteus 6:33) 

Sanna kristna har Guds ande, öva kärlek, är modiga, och lång för Guds rike.  Den 
sanna kristna kyrkan fortsätter att lära det och andra aspekter av den 
ursprungliga tron (Judas 3). 
 

2. Tecken Identifiera sanna kyrkan 
 

Nu när vi har sett att den sanna kyrkan måste fortsätta, och behålla den 
ursprungliga tro, kommer vi nu titta på några specifika tecken, ledtrådar, och 
lärdomar som hjälper till att identifiera den sanna kyrkan. 
 

Helgade genom sanningen-Guds Ord 
 

Jesus sade det tecken som avskilde de sanna kristna var att de helgade av 
sanningen: 

De är inte av världen, precis som jag inte av världen. 17 Helga dem genom 
din sanning. Ditt ord är sanning. 18 När du har sänt mig i världen, jag också 
har skickat dem till 19 världen. Och för deras skull jag helga Själv att de också 
kan helgade av sanningen. (Joh 17: 16-19) 

En riktig nyckel för att skilja den sanna kristna kyrkan från många av 
förfalskningarna är hur begått kyrka är verkligen till Guds ord. De flesta som 
bekänner Kristus är en del av kyrkor som får en del av eller en stor del av sin lära 
från hedniska och andra källor som är i konflikt med Guds ord. Human-utarbetat 
religioner med falsk ödmjukhet är inte av verklig andlig värde (Kol 2:23). 

Medan vissa föredrar att lita på sina känslor för att fastställa en lämplig kyrka, 
Guds ord fastställer en standard-Guds: 

Lita på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd,. 6 I alla 
dina vägar erkänna honom, så skall han göra dina stigar 7 inte vara klokt i 
dina egna ögon; Frukta Herren och fly det onda. (Ordspråksboken 3: 5-7) 

Han som är en stolt hjärta uppväcker stridigheter, men den som litar på 
Herren kommer att framgång. 26 Den som förtröstar på sitt eget hjärta är en 
dåre, men den som går klokt kommer att levereras. (Ordspråksboken 28: 
25-26) 

Det är sanningen från Guds ord som kan göra människor andligt komplett (2 Tim 
3: 16-17). 
Lägg också märke till följande: 



För HERRENS ord är rätt, och alla hans arbete sker i sanning. (Ps 33: 4) 

"Ty jag, Herren, älskar rättvisa ... Jag kommer att styra sitt arbete i sanning, 
och kommer att göra med dem ett evigt förbund. (Jesaja 61: 8)  

Guds verk sker i sanning, och kyrkan som leder detta arbete under Kristus måste 
göra det i sanning. 
Guds tjänare är beröm av "sanningens ord" (jfr 2 Kor 6: 4-7), inte för att hålla 
traditioner av män som strider mot skriften (jfr Mark 7: 6-8; Matt 15: 3-9 ).De 
riktigt trogen kristen kyrka sätter Guds ord ovanför traditioner för läran. 
Som gjorde Peter och de andra apostlarna, måste ledarna för de troende kristna 
kyrkan vara beredd att predika sanningen även när det är impopulär med statliga 
eller religiösa myndigheter (Apg 5: 27-32). 
 

Vad är den bibliska namn i kyrkan? 
 

En ledtråd till den sanna kristna kyrkan är namnet.  

Den dominerande bibliska namn den sanna kyrkan i Nya Testamentet är normalt 
översätts som "Guds kyrka" (Apg 20:28; 1 Kor 1: 2, 10:32, 11: 16,22; 15: 9; 2 Kor 1 
: 1; Galaterbrevet 1:13; 1 Tess 2:14; 2 Tess 1: 4; 1 Tim 3: 5,15). 
Även om vissa har föreslagit att "katolsk kyrka" var det ursprungliga namnet, bör 
det påpekas att den första gången termen "katolsk kyrka" tros ha använts var inte 
med hänvisning till Rom. Den användes i ett brev av Ignatius av Antioch till Guds 
kyrka i Smyrna. Han riktar sig specifikt "i Guds kyrka ...: Kyrkan som är Smyrna, i 
Asien" (Ignatius "Brev till Smyrnaeans, c 120 AD.). Grupper som fortsatta Guds 
kyrka (CCOG) är ättlingar till Guds kyrka i Smyrna. Och till skillnad från de grekisk-
romerska kyrkor håller vi samma läror i samband med påsk, sabbaten, årtusende, 
Gudomen, etc. som dess tidiga ledare hade. 

Hela Christian historia, har den sanna kyrkan som normalt används en version av 
uttrycket "Guds kyrka" (eller "Kristi församlingar," jfr Rom 16:16) men ofta med 
ett annat ord med det (jfr 1 Kor 1: 2; 1 Tim 3:15). Men Guds Ande, inte ett namn, 
är de verkliga kriterier (1 Petr 2: 5). 
Därför bara ha rätt namn är inte nödvändigtvis ett bevis. Ännu inte har rätt namn 
skulle tendera att vara en diskvalificerande faktor:  

Jag känner dina gärningar. Se jag har förelagt dig en öppen dörr, och ingen 
kan stänga den; för du har en liten styrka, har hållit mitt ord, och har inte 
förnekat Mitt namn 9 faktiskt jag kommer att göra dem i Satans synagoga, 
som säger att de är judar och inte, men lögn -. ja jag kommer att göra dem 
komma och dyrka innan fötterna, och att veta att jag har älskat dig. (Upp 3: 
8-9) 



Jesus sade den sanna kristna kyrkan förnekar inte hans namn, består av "andliga" 
judar, har en liten styrka, och håller Kristus ord. Men märker att Jesus var också 
tydligt att vissa som påstår sig vara trogen inte skulle vara. 
 

Varför namnet "Fortlöpande Guds kyrka"? 
 

Några av världens kyrkor har upptäckt läropunkt sanningen om den bibliska namn 
för kyrkan. Några har antagit åtminstone en del av detta namn och kallar sig "The 
Guds kyrka." 

Det är emellertid viktigt att inse att ett namn är tänkt att förmedla innebörd. Och 
om de olika "Guds Kyrkor" i den här världen inte erkänner Gud som sin härskare, 
inte helt omfattas av honom eller hans ord, inte lyda honom, och inte har många 
av de andra stora bevis på detta booklet- sedan trots besitter namn används i 
Skriften, är de inte en del av Guds sanna kyrka. 

Detta ligger i linje med varningar i Bibeln som kallar sådana människor lögnare 
som är en del av "Satans synagoga" (Upp 3:10) samt de om falska ministrar som 
verkar förvandlas till "rättfärdighetens tjänare" (2 Kor 11: 14-15). 
Med detta sagt, eftersom ett antal världsliga organisationer anspråk på namnet 
på den sanna kyrka - precis som miljontals "bekännande" kristna felaktigt har lagt 
anspråk på Jesu Kristi namn (Matteus 7: 21-23) -När vill fastställa denna fas av 
Guds sanna kyrka, i syfte att bedriva verksamhet i Guds på denna jord, kunde vi 
inte införliva det som helt enkelt "The Guds kyrka." som det var inte tillgängliga, 
liksom till visar vår anslutning till kyrkan från början (Apg 2), valde vi begreppet 
"Continuing Guds kyrka." 
 

Hävdar att det är ytterst och den sanna tron 
 

En extremt viktig signal är att den sanna kristna kyrkan har den ursprungliga tro 
som levererades till apostlarna. 
Lägg märke till ett problem som aposteln Jude finns och vad han berättade trogna 
kristna att göra om det: 

Älskade, medan jag var mycket flitig att skriva till er om vår gemensamma 
frälsning, fann jag det nödvändigt att skriva till dig förmana dig att kämpa 
för den tro som en gång för alla levereras till de heliga. 4 För vissa män har 
smugit sig in obemärkt , som för länge sedan markerades ut för detta 
fördömande, ogudaktiga män, som vänder det vår Guds nåd till lösaktighet 
och förneka enda Herren Gud och vår Herre Jesus Kristus. (Jude 3-4) 



Jude berättade om två grupper. De som vill kämpa för den ursprungliga tron som 
en gång för alla levereras till de heliga, och de som försökte att ändra det 
olämpligt. Den sanna kristna kyrkan har den levererade tro. En tro som är att 
fortsätta, men de flesta som bekänner Kristus i det 21: a århundradet egentligen 
inte vet vad de ursprungliga kristna faktiskt trodde och praktiserade (se även vår 
gratis broschyr fortsätter History of the Guds kyrka). 
Det är en helig tro, hålla Guds kärlek, och tittar mot Hans nåd: 

Men du, älskling, bygga er upp på din mest heliga tro, bedjen i den helige 
Ande, 21 hålla er i Guds kärlek, letar efter nåd vår Herre Jesus Kristus till 
evigt liv. (Jude 20-21) 

Bibeln visar att riktiga ministrarna att predika ordet och uthärda, inte förändras, 
sanna bibliska läror: 

Förkunna ordet! Var redo i säsong och otid. Övertyga, tillrättavisa, förmana 
med allt tålamod och undervisning 3 För tillfället kommer, då de inte 
kommer att uthärda sunda läran, men enligt deras egna önskemål, 
eftersom de har kliar dem i öronen, kommer de samla åt sig lärare,. 4 och de 
kommer att vända sina öron bort från sanningen, och vridas åt sidan för att 
fabler. 5 Men du vara vaksamma på allting, uthärda lidanden, göra arbetet 
av en evangelist, uppfylla din tjänst. (2 Tim 4: 2-5) 

Några av de grundläggande läror i den kristna kyrkan finns i Hebreerbrevet 6: 1-
3. Dessa läror inklusive omvändelse, dop, handpåläggning, pågår mot perfektion, 
uppståndelse från de döda, och evig dom undervisades av apostlarna och de 
första kristna i huvudsak enligt de nu undervisas av fortsattaGuds kyrka. 

Lägg märke till något Jesus lärde om Philadelphia delen av kyrkan: 

... Till ... kyrkan i Philadelphia ... 8 ... du har en liten styrka, har hållit mitt 
ord, och har inte förnekat Mitt namn ... 11 Se, jag kommer snart! Håll fast 
det du har, att ingen kan ta din krona. (Upp 3: 7,8,11) 

Jesus undervisar att man ska hålla sig till de bibliska sanningar och inte låta sig 
vilseledas av andra som inte har samma engagemang för Guds ord. Sanna kyrka 
Gud är att hålla fast vid de bibliska sanningar, inte acceptera kyrko som går mot 
den sanna tron, eller avskräckas från att göra arbetet på grund av män. På 21-

talet, är det som är kvar av den Philadelphia delen av den sanna kristna kyrkan som 
gör detta det bästa (se kapitel 4 för vissa detaljer).  

Lägg märke till något från aposteln Johannes: 

Det som var från början, som vi har hört, som vi har sett med våra ögon, 
som vi har tittat på, och våra händer har hanterats, om Livets Ord - två liv 
manifesterades, och vi har sett, och vittna, och förklara för er att det eviga 



livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss - 3 det som vi har sett 
och hört förkunnar vi för er, att ni också kan ha gemenskap med oss; och 
verkligen vår gemenskap med Fadern och med hans Son Jesus Kristus. 4Och 
dessa saker som vi skriver till dig att din glädje kan vara full. (1 Joh 1: 1-4) 

Lägg märke till att Johannes sade han lära sig vad han lärt från början. Sanningen 
var att inte ändra. 
Aposteln Johannes lärde att följa, för att fortsätta, i Kristi lära: 

Den som överträder och inte håller fast vid läran om Kristus har inte 
Gud. Den som förblir i Kristi lära har både Fadern och Sonen. (2 Joh 9) 

Man förbliver i den läran genom att inte ändra det med läror som motsäger 
Bibeln. 
Aposteln Johannes rapporterade också om skillnaden mellan de troende och de 
som påstod sig vara trogen: 

Små barn, är det senaste timmen; och som ni har hört att Antikrist kommer, 
även nu många antikrister har kommit, genom vilken vi vet att det är den 
sista timmen 19 De gick ut från oss, men de var inte av oss. för om de hade 
varit av oss, skulle de ha fortsatt med oss; men de gick ut för att de skulle 
bli uppenbart, att ingen av dem var av oss. (1 Joh 2: 18-19) 

Lägg märke till att aposteln Johannes skrev att de som var trogna skulle ha följt 
hans läror och metoder, men de som var antikrister inte skulle fortsätta i dessa 
metoder. 
Även om det finns många metoder för original kristendom som gått förlorade av 
Greco-romarna, kanske det bör interjected här att en av de tidigaste 
dokumenterade förändringar från praxis och lärdomar av aposteln Johannes har 
att göra med datum och iakttagande av påsken . Detta var en förändring som olika 
grekisk-romerska kyrkor infördes av den tidiga 2: a-talet och det orsakade 
kontroverser (Eusebius 'Kyrkohistoria, bok V, kapitel 23-24). 
De vägrade att hålla påskhögtiden den 14: e Nisan som Jesus, aposteln Johannes, 
och diverse andra trogna kyrkoledare historiskt gjorde (huvuddelen av dem som 
vägrade den 14: e bytte till en söndag). I början av 2: a århundradet, Guds kyrka 
Bishop Polycarp av Smyrna drog slutsatsen att "många" hade "falsk lära" och han 
hänvisade till sin tro som fåfänga / värdelös (Polykarpos brev till filipperna). 
I början av 3: e-talet, många av Greco-romarna utvecklats till vad Guds kyrka Bishop 
Serapion av Antioch kallas en "liggande confederacy" (Serapion: sbrev till Caricus 
och Ponticus). 
Även om grekisk-romerska kyrkor hävdar både Polykarpus och Serapion som sina 
egna (och Serapion uppenbarligen lyckats Antioch av otrogna grekisk-romerska 



ledare), är det faktum att de (och de som de troget i samband med kyrkligt) höll 
till Guds kyrka, och inte grekisk-romerska läror. 
Även om det fanns många andra förändringar av de otrogna kyrkor, forskare i 
allmänhet överens om att aposteln Johannes höll påsken den 14: e. Därför är detta 
en doktrin ett sätt att enkelt säga till dem som lyssnat till skrifterna, från dem som 
inte fortsätta i den praxis för aposteln Johannes och de med honom. Den 
förändrade Påsken datum söndag blev allmänt påbjöd när den hedniska kejsaren 
Konstantin senare tvingade frågan. Constantine var inte en riktig kristen. Även när 
han inte hade döpts i någon bekände kristna tron, förklarade han själv en låg 
biskop och tvingade söndag påsken fråga som skall slutföras i rådet i Nicea år 325 
e.Kr. När Konstantin dog han begravdes i en solgud typ av grav . De som ville förbli 
trogen den bibliska praxis skulle inte lyssna på honom eller hans rådets 
förordning. Han hade också många mördades efter Nicea. 
 
Genom historien har det funnits två grundläggande grupper, en som höll den 
ursprungliga tron, medan den andra huvud en som påstod sig men gjorde det 
inte. 

Vad om "apostoliska successionen"? Nära början av 3: e-talet, skrev sedan Roman 
bärande Tertullianus av två grupper (Smyrnaeans och romare) som hävdade band 
till apostlarna (Tertullians Liber de praescriptione haereticorum. Kapitel 32), men 
bara en av dem var och har förblivit trogna och den andra var inte. En grupp 
hävdade följd från Rom, och andra som hävdade att det från Smyrna (genom 
aposteln Johannes till Polykarpus till Thraseas, etc.). 

Såvitt apostolisk succession går, kan det vara viktigt att inse att det inte finns 
någon instruktion i Bibeln om den sanna kyrkan har en kardinalskollegiet eller en 
pontifex maximus. Båda dessa är rester av hedendom. Enligt The Catholic 
Encyclopedia, var titeln Pontifex Maximus inte antagits av romerska biskopar fram 
till slutet av 4: e århundradet, medan kardinalskollegiet inte officiellt bilda tills 11-
talet. Vad Rom gör nu att välja sin högsta ledare helt enkelt var inte en del av den 
ursprungliga tron. 

Medan Bibeln visar att Gud har en tendens att arbeta igenom en topp mänsklig 
ledare, är denna ledare som blivit smord med olja (2 Kor 1:21; 1 Tim 4:14, 5:22, 2 
Tim 1: 6) och som visar de frukter som visar att ledarskap (Matt 7: 15-20; 1 Tim 3: 
1-7). Kanske bör nämnas att det bara är Guds sanna kyrka som kan bevisa genom 
tidiga samtidiga poster som den hade direkt följd av de ursprungliga 
apostlarna. Även Jerome noteras att aposteln Johannes ordinerade Polykarpus av 



Smyrna (Jerome De Viris illustribus. Kapitel 17). Den grekisk-romarna tenderar att 
förlita sig på sena legender "för sina påståenden om Peter och deras motstridiga 
rapporter om Linus och Clement, plus har förändrats läror. Många fler detaljer om 
apostolisk succession och tro i den ursprungliga kristna kyrkan ingår i vårt 
häfte den fortsatta kyrkans historia Guds. 

 

Guds Kyrka visste Bibeln från tidpunkten för aposteln Johannes 

 

Som kristen ledare visste alla böckerna i Bibeln från den tidpunkt den sista boken i 
Nya testamentet skrevs? 

Tja, det skulle logiskt vara aposteln Johannes. Inte bara är han tros ha varit den 
sista av de ursprungliga apostlarna att dö, han också tros ha skrivit de senaste 
böckerna i Bibeln, däribland Uppenbarelseboken (Uppenbarelseboken 1: 9-19). 

Även om de ursprungliga apostlarna fortfarande levde de skulle kunna 
tillhandahålla information som kristna behövde veta personligen och 
skriftligt.Men märker att avsikten (jfr Jes 08:16) var att Bibeln skulle hamna 
tillräcklig för kristna att vara andligt fullständig:  

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till 
bestraffning, till korrigering, till fostran i rättfärdighet, 17 som 
gudsmänniskan kan vara färdig, väl rustad för varje god gärning. (2 Tim 3: 
16-17) 

Skulle inte den kristna kyrkan som verkligen grundar sina läror på skrifterna 
känner dem så tidigt som möjligt (jfr Jesaja 08:16)? Eller skulle det ta århundraden 
av mänskligt-kallas kyrko att diskutera frågan som grekisk-romerska kyrkor har 
gjort? 

 

Historiska bevis och frågor 

 

Det finns ett gammalt dokument som kallas Harris fragment som säger att 
aposteln Johannes passerade "kanonerna" till en lärjunge hans namngav Polycarp 
(även känd som Polykarpus av Smyrna). Polycarp var inte en Judisk (hans namn är 



grekiska), och var förmodligen den mest inflytelserika Gentile i Guds sanna kyrka i 
det andra århundradet. Han var förmodligen den mest inflytelserika sann kristen 
ledare från 135 AD (när Jerusalem förlorade Judas, det sista judiska biskopen / 
Pastor) fram till sin död ett par decennier senare.  

Polykarpos brev till filipperna citerar eller anspelar på alla 27 böcker i Nya 
testamentet (Polykarpos brev till filipperna med nya testamentet bibliska 
Anteckningar. trinity tidning apologetik, juni 2008). I ett brev till sin bror 
Onesimus, Melito av Sardes (en efterföljare till Polycarp) direkt och indirekt listar 
39 böckerna i Gamla Testamentet som vi i den fortsatta Church of God 
fortfarande använder. Och Melito lista inte innehåller någon av de så kallade 
deuterokanoniska böckerna som den romerska och östra ortodoxa katolska 
kyrkor nu använder. 
Det finns också en arabisk dokument som i huvudsak anges att de trogna kristna i 
Jerusalem i början av 2: a-talet hade alla eller en del av den nya testamentet, men 
att de mindre trogna romerska bärande professorer i Kristus finns inte och att de 
förlitade sig på icke -inspired böcker (Pines S. judiska kristna de första 
århundradena av kristendomen enligt en ny källa, 1966). 
Guds kyrka från tiden för aposteln Johannes i Patmos (Uppenbarelseboken 1: 9) 
av Mindre Asien (sent första århundradet) fram till Polykarpus av Smyrna (andra 
århundradet) hade hela kanon skrift. Men de grekisk-romerska kyrkor diskuterade 
böckerna i århundraden, och ofta ingår icke-kanoniska dem i deras nya 
testamentet. Det var först efter samråd med de i Mindre Asien och Jerusalem 
(inklusive några i Church of God) att Greco-romarna kunde slutligen komma fram 
till rätt Nya Testamentets kanon. 
Skulle inte den sanna kristna kyrkan vet hela kanon från sin tidigaste början?  

Reformeringsprotestanter, som kom genom Rom, inte slutföra sina kanoner fram 
till 16-talet, vilket också är när de började, som de hade förlitat sig på olika romerska 
listorna innan. Inte heller den romerska kyrkan helt slutföra sin kanon tills 16-

talet rådet av Trent. Dessa böcker accepteras i rådet av Trent ingår böckerna i 
Gamla Testamentet som deras tidiga ledare, såsom Jerome (en läkare sin kyrka), 
inte anser vara sant skrift. Inte heller dagens protestanter eller de av oss i Guds 
sanna kyrka acceptera dem som skrift. 
För mer information, Bibeln News Prophecy magasin från fortsatta Church of God 
publicerade två dokumenterade artiklar i 2013 förklarar mer information om 
kanonisering av skrifterna. Dessa tidskrifter kan hittas på www.ccog.org hemsida, 
under fliken knappen Litteratur. 
 



Den sanna kyrkan vet sanningen om Gudomen 
 

Den sanna kristna kyrkan har alltid trott på Fadern, Sonen och den helige 
Ande. Tidiga kristna förstod att Bibeln lär fadern (t.ex. John 6:27, Kol 2: 2) och Son 
(t.ex. Joh 20: 28-29; Kol 2: 2) var gudomliga varelser (Kol 2: 9) och att den Helige 
ande var Guds kraft som kommer från Fadern (t.ex. Matteus 10:20) och Sonen 
(Filipperbrevet 1:19). 
I 381 e.Kr. Greco-romarna antog officiellt en annan syn på Gudomen (Romarna 
1:20; Kol 2: 9) om Andens personlighet. Även om vissa Greco-romarna trodde i 
Andens "personlighet" innan, de flesta åtminstone de "i öst", enligt The Catholic 
Encyclopedia, inte hade accepterat att inte heller treenigheten, även några 
decennier tidigare. Detta var en läro förändring som den stora majoriteten av 
Greco-Romans accepteras. Treenighetsläran också verkställas av en Imperial 
ediktet från förfölja kejsar Theodosius (som i huvudsak också påbjöd sedan 
reviderade grekisk-romersk tro som tro det romerska riket). 
 

Den sanna kyrkan lär inte Laglöshet-beslutet innebär bifall Guds lag 
 

I Gamla Testamentet, var det skrivet att Guds lagar skulle vara ett tecken mellan 
honom och de troende (Mos 6: 1-8). Medan vissa protestantiska ledare lär att de 
tio budorden gjordes bort med, var detta inte ställning Jesus, hans apostlar, och 
inte heller de tidiga kristna. 
Jesus varnade för att "ogräs" (ogräs) skulle planteras bland bröderna av fienden 
(Matt 13: 37-40). Jesus lärde att otrogna skulle träna "laglöshet" (Matt 13:41), 
men senare elimineras (Matt 13:42). Lägg märke till något annat som Jesus lärde: 

"Inte alla som säger till mig: 'Herre, herre' träder i himmelriket, men den 
som gör min Faders vilja i himlen. 22 Många kommer att säga till mig på den 
dagen," Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt 
namn och gjort många underverk i ditt namn "23 och då skall jag förklara för 
dem," jag har aldrig känt dig;?! avvika från mig, ni laglösa " (Matteus 7: 21-
23) 

Jesus tydligt undervisar att många skulle kalla honom "Herre" och även göra 
anspråk på att ha gjort underverk i hans namn, men att han skulle säga till dem 
som gjorde det, men praktiseras "laglöshet" att avvika. Således exakta profetior 
och demon exorcismer, av sig själva, är inte tecken att fokusera på icke-trogna 
grupper har ibland dem. 
Aposteln Paulus rapporterade att "laglöshetens hemlighet" redan hade börjat i 
hans dag (2 Tess 2: 7) och att människor bör inte luras "med tomma ord" för att få 



dem att inte lyda (Ef 5: 6). Att "mysterium" manifesteras av den grekisk-romarna 
när det gäller många aspekter av Guds lagar (de resonera kring dem). 
Sanna kyrka Gud upprätthåller Guds lag (1 Joh 5: 1-3). Den lär att Gud satte i 
rörelse lagar, att om lydde, skulle föra mänskligheten mycket bra, inklusive riklig 
välbefinnande och en produktiv hela liv. 

Sanna kyrka Gud förkunnar att Guds lag inte avskaffas, men har varit "upphöjd" 
och gjort "hedervärd" (Jesaja 42:21) och expanderas genom Jesus Kristus (Matt 5: 
17-48). 
Sanna kyrka Gud lär vad Bibeln lär: 

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. (Ps 119: 105) 

Min tunga skall tala om ditt ord, för alla dina bud äro rättfärdiga. (Ps 119: 
172) 

Den sanna kyrkan lär Guds tio budord lag är en av hans största gåvor till 
mänskligheten och att hans bud är rättfärdiga. Att hålla dem reflekterar 
kärlek."Nu syftet med budet är kärlek" (1 Tim 1: 5). 
Medan vissa av de grekisk-romerska kyrkor hävdar att tro att genom sitt 
godkännande av militaristiska "kristendom" och andra laglösa läror, de har, liksom 
fariséerna gamla (Matt 15: 3-9), motiverade kring Guds lag till godkänna metoder 
och traditioner som strider mot det. 

Johannes Döparen (Luk 03:14) och Jesus (Joh 18:36) lärde mot militaristiska 
deltagande i denna åldersgrupp. Alla verkliga forskare inser att tidiga kristna inte 
skulle delta i köttsliga krigföring. Church of God ledare som Melito av Sardis skrev 
mot den, medan Theophilus av Antioch skrev mot kristna ens titta våldsamma 
sporter. Den fortsatta Church of God fortfarande undervisar mot militaristiska 
deltagande och titta avsikt våldsamma sport i denna ålder.  

Även om militära deltagande dömdes så sent som den 3: e århundradet av den 
romerska biskopen och helgon Hippolytos, inom ett sekel av hans död, de grekisk-
romerska kyrkor ändrats på denna punkt. De gick senare så långt som att erbjuda 
"syndernas förlåtelse" under dekreten av Urban II i 1095 e.Kr. till dem som skulle 
kämpa i stridande religiösa korståg. 
Jesus sade, "Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och 
sanning" (Joh 04:24). Ändå Greco-Romans stöder användningen av olika avgudar 
och ikoner som de vördar. De tio budorden (Exodus 20: 4-6) och aposteln 
Johannes (1 Joh 5:21) varnade det som gjorde Melito av Sardes i den 
2:a århundradet. 
Även Hebreerbrevet bekräftar att sjundedagssabbaten åläggas för kristna 
(Hebreerbrevet 4: 1-9), de flesta som bekänner kristendomen resonera kring det. 



Aposteln Paulus varnade för att Satans ministrar bedrägligt tycks förvandlas till 
"rättfärdighetens tjänare" (2 Kor 11: 14-15). 
Kyrkohistoria, in och ut ur Bibeln, visar att de som gjorde det hade framgång i lura 
många. 
 

Den sanna kyrkan förföljdes, men aldrig förföljaren 
 

Jesus och aposteln Paulus lärde att sanna kristna skulle bli förföljda (Matteus 5: 
10-12; 10:23; 2 Tim 3:12). Även om det är sant att grekisk-romerska kyrkor inför 
förföljelser i sin historia, de skiljer sig från den sanna kristna kyrkan i att de också 
ofta fysiska förföljare. 
Den icke-militaristiska de sanna Guds Kyrkor genom historien har aldrig varit 
organiserad fysisk förföljare (även om kättare och avfällingar som påstod sig vara 
en del av dem kan ha). 
Bibeln lär att "Mystery det stora Babylon" var berusad på blod martyrer helgonen 
(Upp 17: 4-5), som det hjälpte orsak. Bibeln lär att sju hilled baserade "Mystery 
det stora Babylon" var intrasslad med världens regeringar i en ohelig allians som 
Gud fördömer (jfr Uppenbarelseboken 17: 1-9,18; 18: 1-10). 
På grund av kompromiss med köttsliga romerska och andra ledare, de grekisk-
romerska kyrkor inte bara genomfört olika ekonomiska förföljelser genom 
historien, de hade också sanna kristna dödades för att hålla samma metoder som 
Jesus och hans ursprungliga efterföljare hade, såsom att hålla sabbaten (Apg 13: 
13-15; 18: 4; Hebreerbrevet 4: 9), för att undvika bibliskt orent kött, och hålla 
Passover på 14: e. 
Protestantiska "reformers" också hade människor dödades som motsatte sig icke-
bibliska praxis barndop. 
Den grekisk-romarna förföljde även kristna för att hålla de ursprungliga bibliska 
läror som sanningen om gudomen, hålla de bibliska heliga dagar, vägrar att 
acceptera idoler / ikoner / korsningar, invändningar mot hedniska klänning 
grekisk-romerska präster, med tanke på Rom representerade slut -tid Babylon, 
undervisning Guds rike, invändningar mot icke-bibliska "sakramenten" och 
undervisning tusenåriga regering Jesus Kristus. 

Det kan också vara av intresse att notera att det finns faktiskt grekisk-romerska 
"privata profetior" som lär de Greco-romarna kommer att göra det igen i den sista 
tiden. 
Sanna kyrka Gud har länge förföljts av dem som påstås göra Guds tjänst.  Jesus 
varnade om detta i Johannes 16: 2-4. 
 



Passiv Grannlåt och Utseende 
 

Kyrkans historiker inse att de ursprungliga prästerskapet (diakoner / äldste / 
ministrar / presbyterer / biskopar / övervakare) inte ha den typ av unika 
identifierings plagg som de som nu används av den romerska och östra ortodoxa 
katolska präster. 
Den ursprungliga kristna ledare klädd som normala människor. Jesus själv hade 
påpekas av Judas (Mark 14: 43-46) eftersom han inte var klädd mycket 
annorlunda än andra. Medan man skulle förvänta sig en kristen ledare att klä på 
lämpligt sätt (jfr Matt 22: 11-14), de tidiga ledarna inte klä mycket annorlunda 
från allmänheten. 
Den grekisk-romerska präster bär ofta den typ av kläder som prästerna för 
solguden Mithras bar. Denna typ av klädsel antogs inte av den romerska och östra 
ortodoxa tills de påverkades av den hedniska kejsar Konstantin i den 4: e-talet (som 
var en anhängare av Mithras och även sätta Mithras 'bild på mynt efter hans 
påstådda konvertering). 
Vad om protestantiska ministrar? Tja, en del, liksom många av de anglikaner 
(Church of England), bär samma typ av dräkt som Greco-romarna. 
Och andra? Jo, den vita kragen som många ministrar bär inte kom från 
Bibeln. Även om moderna omvända vit krage rapporterades ha uppfunnits i 
den 19:e-talet, har det hävdats att sol-präster bar någon version av dem åtminstone 
så långt tillbaka som 1000 f.Kr. 
Ministeriet i kyrkorna Guds inte bära prästkragen liksom många av de Greco-
romarna gör. 
Vad om kyrkobyggnader? 

Det verkar som den första speciellt konstruerade kristna kyrkan byggdes i 
Jerusalem sten från den förstörda judiska tempel i 70-talet e.Kr. Här är 
en 4: eårhundradet mosaik representation av det: 



 
Guds kyrka på Jerusalem western kulle som kallas Mt. zion 

 

Ovanstående byggnaden tros ha byggts i 1: a århundradet och såg liknande judiska 
synagogor vid tidpunkten. Det hade räcken för säkerhet (Mosebok 22: 8), men det 
inte innehåller kors, obelisker eller kyrktorn. 

Crosses inte får antas av den grekisk-romarna för åtminstone 150 år efter Jesus 
återuppstod. Termerna ofta felöversatt i Nya Testamentet som "cross" och 
"korsfästelse" egentligen menar "pol" och "impalement," respektive i den 
ursprungliga grekiska. 
Steeples, som obelisker, var en falliska symbol samt en symbol för hedniska sol-
gudar. Lägga sådana symboler till en kristen byggnad skulle vara olämpligt för 
Guds folk (jfr Mosebok 12: 29-32). De verkligen i Church of God placera inte 
sådana symboler på byggnader. 
Detsamma gäller användningen av gargoyles på grekisk-romerska 
kyrkobyggnader. Gargoyles sägs skrämma onda andar borta från kyrkan. I 12:

 e talet, 
den katolska helgonet Bernard av Clairvaux var känd för att tala ut mot dem som 
avgudadyrkan, men många kända byggnader (som den katolska katedralen Notre 
Dame) har gargoyles på dem. 
Även om det kan vara en plats för att på lämpligt utsmyckade kyrkor (t.ex. en 
Kings 6), det är en fiktiv berättelse som jag skulle vilja säga här. I en av de "Indiana 
Jones" -filmerna, har flera människor som söker den bägare som Jesus drack 
påstås av under sin sista påsken (jfr Luk 22:20). En scen visade ett bord med 
många koppar. Den visade också olika skelett av människor som kom och försökte 
fel skål som enligt filmen, välja fel kopp och börjar lämna med det resulterade i 
döden. Huvudpersonen, Indiana Jones, efter att ha sett valet av koppar, både 



utsmyckade och slätt, började plocka upp en dyr visas en. Han förklarade sedan 
något till effekten av, "Jesus var en snickare och hans lärjungar var fiskare.  Det 
finns inget sätt han hade en juvel Gold Cup. "Så satte Indiana Jones ner den dyra 
koppen. Han plockade då det billigaste ser cup, som var rätt cup enligt filmen, och 
levde. 
Min poäng? 

Även om Indiana Jones berättelse är skönlitteratur, i verkliga livet, en del 
människor lägger alltför stor vikt vid yttre utseende i byggnader, TV 
presentationer, klänning, etc. I både Gamla och Nya Testamentet, Gud gör det 
klart att han inte döma efter utåt utseende som människor gör (1 Samuel 16: 7; 
Matteus 7: 21-23, 23: 27-28). Aposteln Paulus gjorde det klart att även om han 
valdes av Gud (Apg 9: 10-18), var han inte en särskilt bra talare (2 Kor 
10:10). Detsamma gällde Moses (Mos 4: 10-14) och Jeremia (Jer 1: 6). Paul, Moses 
och Jeremiah är alla bättre kända för sina skrifter. 

Kristna uppmanas att rätta dela sanningens ord (2 Tim 2:15) och förlita sig på 
skrifterna kriterier (Joh 5:39), som är Guds kriterier (jfr 2 Tim 3:16), och inte 
utanför utseende (2 Kor 10: 7-11), när man försöker att avgöra vem som talar 
sanning troget och som är den sanna kristna kyrkan. 
 

Den sanna kyrkan predikar det sanna evangeliet om Guds rike 
 

Jesus kom predika evangeliet om Guds rike: 

Jesus kom till Galileen och predikade evangeliet om Guds rike, 15 och sade 
Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära Omvänd er och tro 
evangelium. (Mark 1: 14-15, KJV) 

Jesus förväntade sina efterföljare att tro på rikets evangelium. Han talade om det i 
liknelser (t.ex. Matteus 13: 3-50, Mark 4: 2-12; Luk 13: 20-21) som många var inte 
redo att förstå mysterierna i Guds rike i denna åldersgrupp (Mark 4: 11; Matteus 
13: 10-11). 
Jesus lärde att hans efterföljare skulle vara involverad med att förkunna 
evangelium om riket samt: 

Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett 
vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. (Matt 24:14) 

Gå därför ut och gör lärjungar av alla nationer, döp dem i Faderns och 
Sonens och den helige Andes namn, 20 och lär dem att hålla allt vad jag har 
befallt er; Och se, jag är med er, ända till slutet av ålder. (Matt 28: 19-20) 



Predika evangeliet av Guds rike till världen som ett vittne betyder att vi ska nå alla 
nationer med riket meddelandet. Och för dem som kan svara att Gud kallar (Joh 
6:44), vi sedan strävar efter att lära alla att Jesus hade bjudit.  

Efter sin uppståndelse, Jesus undervisade sina lärjungar om Guds rike: 

Han presenterade också själv lever efter hans lidande av många ofelbara 
bevis, att bli sedd av dem under fyrtio dagar och talar om saker som hör till 
Guds rike. (Apg 1: 3) 

Apostlarna senare predikade samma budskap kommande världsregering av Guds 
rike (t.ex. Apg 19: 8), gör så fortfarande fortsatta Church of God.Predika 
evangeliet om riket har fört förföljelse i det förflutna och kommer också att utlösa 
en kommande förföljelse enligt många skrifter (Matteus 24: 9-14, Mark 13: 10-13; 
jfr Luk 21: 12-19; Daniel 11: 28-35). 
 
Den sanna och ursprungliga evangeliets budskap är den som ska undervisas i dag:  

Det förundrar mig att ni vänder sig bort så snart från honom som har kallat 
er i Kristi nåd, till ett annat evangelium, 7 som inte är en annan; men det 
finns några som besvärar dig och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men 
även om vi eller en ängel från himlen, förkunnar evangelium för er än vad vi 
har förkunnat för er, låt honom vara förbannad. 9 Som vi har sagt tidigare, 
så nu säger jag igen, om någon predikar något annat evangelium för er än 
vad du har fått, så vare han förbannad. 10 för jag nu övertala män, eller 
Gud? Eller ska jag försöka behaga män? För om jag glad fortfarande män, 
skulle jag inte vara en träl av Kristus. (Gal 1: 6-10) 

Många kommer inte att lära budskapet om evangeliet om riket som den skiljer sig 
från många traditioner och preferenser män. Jesus kommer igen för att uttala sig 
om jorden (jfr Luk 19: 11-12, Matthew 06:10, Uppenbarelseboken 5: 9-10; 20: 4-
6) och kommer att ge belöningen för hans heliga med honom (Jes 40 : 10; 62:11). 

Tyvärr, i stället för att lära vad Jesus lärde om evangeliet av kungariket, många i 
stället huvudsakligen undervisa om sin version av Jesu person (se även vår gratis 
broschyr evangelium Guds rike). Några främja idén att felaktigt internationellt 
samarbete kommer att leda till fred och välstånd på jorden.  

Dessutom är många tala om för folk att vända sig till en version av "Mary'-det är 
också ett falskt evangelium (Gal 1: 6-9). Bibeln lär att vända sig till Gud (Joel 2:13, 
Apg 26:20), och kyrkohistoria visar att de första kristna inte vända sig till eller 
vörda Jesu mor Maria (se även den fria häftet den fortsatta historia Guds kyrka). 



 

Var sanna kyrkan Tänkt att vara stor? 

 

Den romersk-katolska kyrkan är den största kyrkan med påstådda band till 
kristendomen. Även om det ibland inte hänvisar till sig själv som "Guds kyrka" är 
dess storlek ett bevis på att det är Guds sanna kyrka? 

Eller kan en liten grupp och / eller insamling av relativt små grupper faktiskt vara 
en fortsättning på den sanna kyrkan? 

På 21-talet, skulle Jesu sanna kyrka vara föraktas av världen eller vara en stor aktör i 
hög grad involverad i världens politiska scenen? 

Tja, Jesus och apostlarna lärde att den sanna kyrkan skulle vara små:  

Var inte rädd, du lilla hjord, ty det är din fars goda nöje att ge er riket. (Luk 
00:32) 

Jesaja ropar också om Israel: "Även om antalet barn Israel, vore såsom 
sanden i havet, kommer Kvarlevan sparas 28 Ty han kommer att avsluta 
arbetet och klippa det kort i rättfärdighet, eftersom Herren kommer att 
göra en. kort arbete på jorden (Rom 9: 27-28). 

Trots detta då, i den tid som det är en kvarleva enligt valet av nåd. (Rom 11: 
5) 

Jesus lärde specifikt att endast ett fåtal skulle hitta vägen till evigt liv i denna ålder 
som de flesta skulle gå den breda vägen som leder till förstörelse (Matteus 7: 13-
14; 20:16). Han lärde också att många skulle försöka komma in, men inte hitta det 
(Luk 13:24). 

Om en mycket liten kropp av troende skulle kunna vara den sanna och mest 
trogna kyrka, gör det inte meningsfullt att Gud arbetar främst genom relativt få 
under kyrkans ålder? De flesta bekännande kristna tvivlar tydligen detta faktum. 

Som profete, många har förbisett hur Gud verkar (Sakarja 4: 6-9; John 6:44) och 
"föraktade dagen av små saker" (Sakarja 4:10). 

 

Kan sanna kyrkan kvar i en stad? 



 

Var högkvarteren av den sanna kristna kyrkan att stanna kvar i en stad som Rom 
eller Constantinople? Flera miljoner tycks tro det. 

Men enligt aposteln Paulus, det var omöjligt. Lägg märke till vad han skrev (ett 
protestantiska och två katolska översättningar av skriften visas nedan): 

För här har vi ingen fortsatt stad, men vi söker en 
framöver. (Hebreerbrevet 13:14, Femte) 

För har vi inte här en permanent stad, men vi söker det som är att komma 
(Hebreerbrevet 13:14, Rheims NT). 

Det finns ingen permanent stad för oss här, vi letar efter en som är ännu 
inte. (Hebreerbrevet 13:14, New Jerusalem Bible, NJB). 

Klart Paulus undervisar att det inte skulle vara en permanent stad för kristna, tills 
staden som är att komma ( "Nya Jerusalem" i Uppenbarelseboken 21: 2). Således 
Paul undervisar att ingen människa staden, inklusive Rom, skulle kunna vara en 
permanent högkvarter "stad för troende. 

Enligt Nya Testamentet, sanna läran (1 Tim 4:16, 2 Tim 3: 14-16; Gal 2: 5; Kol 1: 
21-23, Jude 3; Apg 14: 21-22) och broderlig kärlek (filadelphia i den ursprungliga 
grekiska Hebreerbrevet 13: 1), inte en geografisk plats, är tänkt att 
fortsätta. Den fortsatta Guds kyrka har fortsatt med den ursprungliga apostoliska 
doktrinerna och strävar efter att praktisera Philadelphian kärlek. 

Låt oss titta närmare på vad Jesus lärde framtida ledarskap i kyrkan om plats: 

och du skall vara motbjudande för alla män för mitt namn, men han som 
ska hålla ut intill änden, han skall räddas 23 Och när de ska förfölja dig i 
denna stad, fly till en annan. (Matt 10: 22-23, DRB) . 

Du kommer att vara allmänt hatade på grund av mitt namn; men den som 
står fast till slutet sparas 23 Om de förfölja dig i en stad, ta sin tillflykt 
tillnästa. och om de förföljer er i att ta sin tillflykt till en annan. I sanning jag 
berätta för dig, kommer du inte har gått omgången av städerna i Israel 
innan Människosonen kommer. (Matt 10: 22-23, NJB) 

Kristna är att framhärda och fortsätta i tron. Jesus har ännu inte kommit och 
oavsett kristna har det varit i Palestina har jagats genom alla städer i det 



geografiska området sedan Jesus sade detta (korstågen bidragit till detta). Därför, 
Jesus uppenbarligen hänvisar till fler städer än de som är i området 
Palestina. (Med "Israels städer" detta inkluderar Israels stammar som hade blivit 
kringspridda per James 1: 1. Och inte bara de i området brukar kallas Israel eller 
Palestina för kristna att ta sin tillflykt i) 

Därför grundar sig på vad Jesus och aposteln Paulus lärde, kyrkor som hävdar en 
permanent stad med apostolisk succession för nära 2000 år kunde inte sann 
kristen kyrka. Men eftersom historien visar att huvudkontoret för Guds sanna 
kyrka har förändrats genom århundradena från ursprungligen i Jerusalem (Apg 2) 
att eventuellt i Antioch (Apg 11:26) till Efesus till Smyrna till Europa (olika städer) 
till olika platser i Nordamerika, är detta ett tecken på att 
en grupp, såsom fortlöpande Guds kyrka (som för närvarande är baserad i fem 
städer regionen California) kan vara sann kristen kyrka. 

Således är denna brist på ett "permanent stad" också en "bevis" som eliminerar 
så kallade apostoliska ser "av de kyrkor som hävdar flera talet kontinuitet i Rom, 
Antioch, Jerusalem, Alexandria, Konstantinopel, och på andra håll. 

Kanske bör det också nämnas att Bibeln fördömer särskilt den "stora staden" som 
sitter på sju kullar (Uppenbarelseboken 17: 9, 18). Rom och Konstantinopel anses 
vara "sju-hilled" städer, där de fem städer regionen i Kalifornien är inte. 

 

Sabbats Keeping lärdes och var att fortsätta 

 

Även om de flesta som bekänner kristendomen agera som söndag är vilodag för 
de kristna, är det ingenstans lärs ut i Bibeln. Söndag, själv, in i bekännande kristna 
världen via kompromisser med hedniska statliga myndigheter och hednisk 
solguden dyrkan. 

Gamla testamentet lär att den sjunde dagen sabbaten var ett tecken mellan Gud 
och Hans folk (Exodus 31: 13-18). 

Men hur är det Nya Testamentet? Nya testamentet visar tydligt att Jesus (Luk 
4:16, 21; 6: 6; 13:10) samt apostlarna och de troende (Apg 13: 13-15, 42-44, 17: 1-
4; 18 : 4; Hebreerbrevet 4: 9-11) höll den sjunde dagen sabbaten (som kallas 
lördag på engelska kalendrar). 



Även om vissa säger att denna dag för tillbedjan ändrades och var inte avsedd att 
förbli under kristna märke till vad Nya Testamentet själv faktiskt lär (med en 
protestantiska och två katolska översättningar nedan): 

Det återstår alltså en sabbats vila för Guds folk, 10 för alla som går in i Guds 
vila också vilar från sitt eget arbete, precis som Gud från sina 11 Låt oss 
därför göra allt för att komma in i den vilan,. så att ingen kommer att falla 
genom att följa deras exempel på olydnad (Hebreerbrevet 4: 9-11, New 
International Version). 

Det måste ändå, därför, en sjunde dagen vara reserverat för Guds 
folk, 10 sedan att komma in i stället för resten att vila efter ditt arbete, som 
Gud gjorde efter hans. 11 Låt oss då, tryck framåt för att gå in på denna 
plats vila, eller en del av er kanske kopiera exempel vägran att tro och 
försvinner (Hebreerbrevet 4: 9-11, NJB). 

. Därför finns det kvar en sabbatisme för Guds folk 10 Ty den som tas upp i 
hans vila, samma också hath vilade från sina verk, likasom Gud från 
hans 11 Låt oss skynda därför att komma in i den vilan. att ingen människa 
falla i samma exempel av klentrogenhet (Hebreerbrevet 4: 9-11, The 
Original och sanna Reims Nya testamentet av Anno Domini 1582). 

Historien visar att Sabbatshållande hölls genom historien, trots fördömanden från 
Imperial myndigheter och råd av män. Sabbatshållande spreds från den 
ursprungliga kyrkan i Jerusalem till Mindre Asien, Afrika, Europa och Asien i början 
av århundraden AD Sabbatshållande dokumenteras ha inträffat under 
århundraden och kom till västra halvklotet senast på 1600-talet. 

Endast en kyrka som fortsatte att hålla sabbaten fram till 21-talet kan vara den sanna 
kyrkan för Guds folk enligt Nya testamentet (Hebr 4: 4 visar denna sabbats resten 
är relaterad till den sjunde dagen). 

En anledning till att många idag inte förstår vad Bibeln lär om detta är att vissa 
översättare avsikt har felöversatt den grekiska termen sabbatismos(ςαββατισμóς) 
finns i Hebreerbrevet 4: 9. Den protestantiska KJV och NKJV ÖVERSÄTTA FEL det 
som gör den förändrade versionen av Reims Nya testamentet, även känd 
som Challoner version (ändras i 18-talet). Alla tre ÖVERSÄTTA FEL ordet som "vila", 
medan det finns en annan grekisk term (transkriberas som katapausin), översatt 
som "vila" i Nya testamentet. Sabbatismos hänvisar tydligt en "sabbats vila" och 
ärliga forskare kommer alla erkänna att . På grund av felöversättningar, mest i dag 



inser inte att den sjunde dagen sabbaten specifikt ålade för kristna i Nya 
testamentet. 

 

De Heliga Dagarna och Guds frälsningsplan 

 

I Genesis 1:14, säger Gud att han gjorde vissa lampor (som solen och månen) att 
markera de heliga dagar / religiösa festivaler (Guds ord översättning),men ändå få 
som hävdar Jesus hålla dem. 

Guds högtider och heliga sammankomster är listade i Bibeln i den 23: e kapitlet i 
boken av Leviticus. De är den sjunde dagen sabbaten, påsk, de Osyrade Brödets 
Dagar, Pingst, Basunhögtiden, Försoningsdagen, lövhyddohögtiden och den Sista 
Stora Dagen. Medan många nutida skulle kalla dem "judisk" faktum är att Jesus, 
hans lärjungar, och deras tidiga trogna höll dem.  Således är de hålls av dem i 
den fortsatta Guds kyrka. Dessa bibliska Heliga Dagarna pekar mot det första och 
andra ankomsten av Jesus och help visa Guds frälsningsplan.  

Många nutida skulle bli förvånad att inse att tidiga kristna förväntas att nästan 
alla som någonsin levt skulle sparas och vara en del av Guds eviga rike.Redan 
tidigt grekisk-romerska supportrar som Irenaeus av Lyon, Origenes av Alexandria, 
Gregorios av Nyssa, och Ambrosius av Milano lärt åtminstone delar av denna lära. 

En del av anledningen till att denna doktrin var "förlorade" var att färre och färre 
av de Greco-romarna skulle ordentligt hålla de bibliska heliga dagar, särskilt efter 
de ändrade påsken i 2: a århundradet. Nästan alla de heliga dagarna fördömdes av 
ortodoxa biskopen Johannes Chrysostomos, kejsar Theodosius (som förklarade 
dödsstraffet för dem som skulle våga fortsätta att hålla den bibliska datum påsk), 
samt gjorde rådet Laodicea i slutet av 4: eårhundradet . Uttalanden, liksom 
förföljelser, från hedniska kejsar Konstantin tidigare i detta århundrade, till 
exempel "Låt oss sedan har ingenting gemensamt med den avskyvärda judiska 
folkmassan," också spelat en roll. 

En annan orsak till förlust av kunskap om frälsningsplanen var fördömandet av 
Origenism i 5: e och 6: e århundraden. Medan Origenes hade många brister (även i 
hans frälsning överenskommelser), han ingår i hans undervisning en möjlighet till 
räddning för dem som inte sparas eller oförbätterligt onda i denna ålder. Den 
romersk-katolska läran om skärselden verkar ha antagits som en icke-biblisk 



alternativ gång efter Origenism dömdes (även östra ortodoxa och protestanter 
inte acceptera skärselden). 

Traditionellt, den romerska kyrkan och de protestantiska kyrkorna har tenderat 
att lära att det nu är den enda dag av frälsning och att alla inte sparas i denna 
åldersgrupp kommer att brinna för evigt i Hades / Gehenna (även med de 
nuvarande ekumeniska och interreligiösa rörelser pågår detta kan byta).Den östra 
ortodoxa har länge haft reservationer om det, och har sagt att Gud kunde rädda 
en stor del av resten av mänskligheten vid tidpunkten för den vita tronen dom (jfr 
Uppenbarelseboken 20: 11-13), men är inte säker (Florovsky G. de sista sakerna 
och de sista händelserna. C. 1979. Missionsblad # E95h Holy Protection rysk-
ortodoxa kyrkan. Los Angeles). En del av orsaken till den ortodoxa osäkerhet är att 
de inte riktigt vet håller de bibliska heliga dagar inte heller förstår den sanna 
innebörden att de har för kristna. Guds Heliga Dagarna hjälp bild Guds planer för 
mänskligheten. 

Vi i den fortsatta Guds kyrka hålla samma bibliska heliga dagar som Jesus, hans 
lärjungar, och deras trogna efterföljare såsom Gentile-området Guds kyrka ledare 
Polycarp av Smyrna och Melito av Sardis hålls. 

Att hålla de bibliska heliga dagar påminner sanna kristna i Guds sanna 
frälsningsplan och nåd. Den fortsatta Guds kyrka förstår hur vart och ett av de 
heliga dagarna ligger i linje med Guds frälsningsplan (se även vår gratis 
broschyr Om du observerar Guds heliga dagar eller Demonic Holidays?) 

Bibeln lär tydligt att Jesus Kristus var Påsklammet offrades för oss och att vi ska 
hålla den högtiden med osyrat bröd (1 Kor 5: 7-8). De Osyrade Brödets Dagar hjälp 
bild som vi ska sträva efter att sätta synd och hyckleri av våra liv (jfr Matt 16: 6-12; 
23:28). 

Även grekisk-romerska kyrkor inser att Pingst, även kallad festen veckor (Tredje 
Mosebok 23: 15-16) och dagen för förstlingen (Number 28:26) i Gamla 
Testamentet, hade Christian betydelse. Idén om kristna vara första skörden 
bekräftas i Nya testamentet (James 1:18). I det gamla Israel fanns en mindre skörd 
på våren och en större skörd i höst. Spring Heliga Dagen pingst, när det är rätt 
förstås, hjälper bild som Gud endast kräver några nu för räddning (Joh 06:44; 1 
Kor 1:26, Rom 11:15) med en större skörd kommer senare (Joh 7: 37- 38). 

I allmänhet gör de grekisk-romerska kyrkor inte hålla de bibliska heliga dagar som 
förekommer i höst. Om de gjorde det skulle de bättre inser att Basunhögtiden 



bilder Guds kommande straffa interventioner på jorden och Jesu Kristi återkomst 
via de sju trumpeter av Uppenbarelseboken kapitel 8 & 9 och 11: 15-19. Medan 
grekisk-romerska kyrkor allmänhet överens om att trumpeterna i 
Uppenbarelseboken har att göra med dessa frågor (vissa ser dessa trumpeter som 
allegorisk), ser de ingen anledning att följa den bibliska Basunhögtiden. 

Nästa Fall heliga dag är Försoningsdagen. I Gamla Testamentet, ingår denna dag 
en ceremoni där Asasel bocken skickades till öknen (Tredje Mosebok 16: 1-10), 
medan de kristna såg detta sändningen av Azazel get bort bilder tiden under 
årtusendet när Satan skulle bindas till tusen år i avgrunden (Uppenbarelseboken 
20: 1-4). Detta innebär att han inte kommer att kunna locka och lura under den 
tiden. 

Lövhyddohögtiden Pictures andliga och materiella överflöd som kommer att 
inträffa under tusenårsrike av Jesus Kristus när folk kommer att hålla Guds lagar, 
utan Satans bedrägerier (Uppenbarelseboken 20: 1-6). Detta står i kontrast till vad 
som händer nu i en värld lurad av Satan (Uppenbarelseboken 12: 9). Satanisk 
bedrägeri är en del av varför de flesta som bekänner kristendomen har blivit 
vilseledda av falska ministrar (2 Kor 11: 14-15). 

Den sista av de bibliska heliga dagar (Tredje Mosebok 23: 36b) hänvisas ofta till i 
Guds kyrka kretsar som den Sista Stora Dagen. Lägg märke till vad Jesus lärde på 
det: 

På den sista dagen, den stora dagen av högtiden, stod Jesus och ropade och 
sade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick. 38 Den som tror på mig, 
som Skriften har sagt, ut ur hans hjärta kommer strömmar av levande 
vatten. " (Joh 7: 37-38) 

Det är med uppfyllandet av den Sista Stora Dagen att alla som inte har haft 
möjlighet för räddning verkligen kommer att ha den möjligheten, och nästan alla 
kommer att acceptera erbjudandet. 

Nästan alla människor som någonsin levt sparas! 

Den bibliska sanningen är att, på grund av Guds kärlek, kom Jesus att dö för alla:  

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, att den som tror 
på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 17 Ty Gud sände inte sin son 
till världen för att döma världen, utan för att världen genom honom skulle 
sparas. (Joh 3: 16-17) 



Så gjorde kärleksfull Gud sända sin son att dö för en relativt få eller världen?  

Protestanter, som ofta citerar John 3:16, tenderar att lära att världen skulle kunna 
räddas men att de allra flesta som någonsin levat kommer att drabbas i plågor för 
evigt. Är det typ av frälsningsplan att en Gud som allvetande och kärlek skulle 
komma med? Bibeln stöder idén att alla kan sparas nu? Om inte, är det rättvist? 

Eftersom Gud är allvetande och allsmäktig och är kärlek (1 Joh 4: 8,16), skulle Gud 
har predestinerade de flesta som bodde någonsin till evig plåga?  

Nej. 

Visst Gud är klok nog att ha en plan som faktiskt fungerar. 

Rom 9: 14-15 säger: 

"Vad ska vi då säga? Finns det orätt med Gud? Absolut inte! 15 Han säger ju 
till Moses," Jag kommer att vara barmhärtig mot vem jag vill vara 
barmhärtig, och jag skall förbarma vem jag skall förbarma. " 

Vi vet att Gud valde en del av Israel i Gamla Testamentet för frälsning i denna 
ålder, och få, om några, andra. Om det kommer att bli allt, hur är det kärlek? 

Bibeln lär oss att många har avsiktligt förblindade i denna åldersgrupp (Joh 12: 37-
40). De som förblindade i denna åldersgrupp har fortfarande en möjlighet (jfr Joh 
9:41; Jesaja 42: 16-18). Lägg också märke till: 

Jag kommer återigen göra ett fantastiskt arbete Bland detta folk ... 24 Dessa 
också som felat i anden kommer att förstå, och de som klagade lär 
läran. (Jesaja 29: 14,24) 

Det finns ingen partiskhet med Gud (Rom 2:11). Det kommer att finnas en 
möjlighet för alla som "alla jordens ändar skall se huru vår Gud" (Jes 52:10).  

Det finns bara ett namn under himmelen varigenom människor kan sparas (Apg 
4:12) och det är Jesus Kristus (Apg 4:10). Eftersom de flesta av mänskligheten har 
aldrig hört sanningen om Jesus, och "allt kött kommer att se Guds frälsning" (Luk 
3: 6), kommer det att finnas en möjlighet för alla att uppnå frälsning (Jesaja 52:10, 
56: 1) -either i denna ålder eller ålder att komma (jfr Matt 12: 31-32; Luk 13: 29- 
30). Denna framtida ålder kommer efter den andra uppståndelsen (som sanna 
kristna vid den tiden höjs vid den första uppståndelsen per Uppenbarelseboken 
20: 5-6) och inkluderar tiden för den vita tronen dom (Uppenbarelseboken 20: 11-



12). Jesaja (Jesaja 65:20), samt romerska och ortodoxa katolska helgon Irenaeus 
lärde att detta viss ålder att komma skulle vara ungefär hundra år lång. 

Nya testamentet visar att aposteln Paulus observerade bibliska heliga dagar (t.ex. 
Apg 18:21, 20: 6,16, 27: 9; 1 Kor 5: 7-8). Paul fördömde införliva hedniska praxis 
med bibliska ceremonier (1 Kor 10: 20-23). Paul själv uppgav i slutet av sitt liv att 
han höll alla metoder judar som behövs för att hålla (Apg 28: 17-19). Det skulle ha 
varit tvungen att inkludera alla de heliga dagar som anges i Tredje Mosebok 23.  

Som regel inte de grekisk-romerska kyrkor inte följa aposteln Paulus förmaning att 
imitera honom när han imiterade Kristus (1 Kor 11: 1), och att de inte hålla alla de 
bibliska heliga dagar. 

Istället grekisk-romerska kyrkor tenderar att hålla dagar ägnas åt olika hedniska 
gudar (Saturn, Mithras, Pan, Ishtar, Diana, Strenua, Janus, etc.) "ompaketerade" 
med yttre grannlåt påstås vara kristna. De historiska fakta bevisar att tidiga sanna 
kristna inte hålla jul, söndag, hjärtans, påsk, uppstigningen av Mary, etc.  

Skulle den sanna kristna kyrkan kompromiss med hedendomen? Om inte, varför 
de flesta tror att de komprometterande grupperna representerar sann 
kristendom? Skulle så kallade kristna grupper följer praxis vad Jesus och 
apostlarna gjorde? 

Absolut inte den grekisk-romerska-protestantiska sådana. Inte heller andra 
grupper som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (som har lagt till ytterligare 
böcker till Bibeln), baptisterna (som hävdar att de föregås reformationen, men 
delar en hel del kätterska läror med protestanterna), de messianska judar (som 
undervisar traditioner män som liknar dem Jesus fördömde i Markus 7: 6-13), och 
Jehovas vittnen (som förnekar guden av den Jesus Kristus). 

Det är bara de Sabbatshållande Guds kyrka grupper som håller de Heliga Dagarna 
som kan börja med rätta anspråk på att kämpa för den ursprungliga tron och 
möjligen betraktas som "Philadelphian kristna" vid denna tidpunkt. 

 

Resist och fördömer de ekumeniska och Interfaith rörelser 

 

Många religiösa och politiska ledare i det 21: a århundradet är att främja 
ekumeniska och interreligiösa rörelser. Den ekumeniska rörelsen försöker att anse 



att alla p rofessed kristna religioner är lika inför Gud, men Bibeln varnar för falska 
ministrar (2 Kor 11: 14-15) och en falsk "Mystery babyloniska" tro som innebär att 
världens politiska ledare (Uppenbarelseboken 17 : 1-9). Jesus kom inte för att få 
internationell enighet i denna ålder, men division (Luk 00:51). Kristna att fly från 
profete Babylon (Sakarja 2, 6-7, Uppenbarelseboken 18: 4) och bli obesmittad av 
världen (Jakob 1:27). 

Fler och fler ledare också främja ekumenik, bland annat i detta en inter enhet, 
som i huvudsak försöker antyda att alla religioner är lika inför Gud. Detta är en 
uppenbar lögn eftersom det är endast genom Jesu namn att någon kan sparas 
(Apg 4: 10-12). Kompromissa läror, etc. för att enighet är bedräglig och 
fel: Förbannad är den som gör Herrens verk falskt (Jeremia 48:10). 

Sådana som främjar ekumeniska / inter religiös enhet inte verkar inse att både 
Gamla och Nya testamentet lär att den sanna enheten i tron inte sker förrän efter 
Jesus återvänder: 

tills vi alla kommer till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till en 
perfekt människa, till mått på resning av fullhet Kristus. (Ef 4:13) 

"Sjung och jubla, dotter Sion! Ty se, jag kommer och jag kommer att bo i 
mitt ibland er", säger Herren. 11 "Många nationer ska förenas med Herren 
på den dagen, och de skall bli mitt folk. och jag skall bo mitt ibland er Då 
kommer du att veta att Herren Sebaot har sänt mig till dig 12 och Herren 
träder Judah som hans arvedel i det heliga landet, och återigen välja 
Jerusalem (Sak 2...: 10-12) 

Observera att det är en sann tro: 

Det finns en kropp och en Ande, precis som du kallades i ett hopp om din 
kallelse; 5 en Herre, en tro, ett dop, 6 en Gud och Fader, som är framför allt, 
och genom allt, och i alla. (Ef 4: 4-6) 

Det ONE tron är Guds sanna kyrka kristna tron, inte någon äventyras, inter, 
ekumeniskt, babyloniska hopkok (Uppenbarelseboken 17) att Jesus kommer att 
förstöra (jfr Upp 19). 

Såvitt sann kristen enhet, visar Bibeln att det blir divisioner i Guds kyrka (jfr 
Uppenbarelseboken 2 och 3) tills Jesus kommer tillbaka. 

Medan vi i den fortsatta Guds kyrka tro att det bör finnas vänskapliga relationer 
bland alla så mycket som möjligt (jfr Rom 00:18), det betyder inte att vi anser att 



alla religioner som likvärdiga med Guds sanna kyrka, den sanna kristna tron.  Vi 
följer också Jesu exempel och kommer att fördöma de som förlitar sig mer på 
tradition än Bibeln (Mark 7: 9-13). 

 

Tecken, bevis och ledtrådar 

 

Sammanfattningsvis, här är en lista över tecken, bevis och ledtrådar som hjälper 
till att identifiera den sanna kristna kyrkan som det: 

1. Sätter Guds ord ovanför traditioner män och därmed har inte lagt läror 
som motsätter sig bibeln (jfr Matt 15: 3- 9). 

2. Använder bibliska namnet "Guds kyrka" (t.ex. Apg 20:28; 1 Tim 3: 5). 

3. gällande allvarligt för den ursprungliga tron (Judas 3), även under hot om 
förföljelse (t.ex. Apg 5: 27-32). 

4. spårar dess bibliska läror genom historien (jfr 1 Joh 2: 6). 

5. Håller påsken på 14: e Nisan (Tredje Mosebok 23: 5, Matt 26:18). 

6. Har känt vilka böcker var en del av Bibeln sedan tiden av aposteln 
Johannes (jfr 2 Tim 3: 16-17; Uppenbarelseboken 1: 9-19; 22: 18-19; Jes 
8:16). 

7. Lär sanningen om Gudomen (Romarna 1:20; Kol 2: 2,9). 

8. Undervisar och håller älskande Guds lagar (1 Joh 2: 4). 

9. motsätter sig deltagande i köttsliga krigföring i denna värld (Joh 18:36, 
Luk 03:14). 

10. Har varit förföljd, men aldrig den fysiska förföljare (Joh 15: 20-21; jfr 
18:36). 

11. Har inte antagit de yttre grannlåt av hedendom i fråga om kyrkliga 
klänning eller byggnader (jfr Mosebok 12: 29-30). 

12. predikar hela rikets evangelium (Matt 24:14, 28: 19-20). 



13. Är en "liten hjord" (Luk 00:32; Rom 11: 5; jfr Uppenbarelseboken 14: 1-
9). 

14. Spår dess fysiska plats genom flera ledande städer (Hebreerbrevet 
13:14) och de sju församlingarna i Uppenbarelseboken kapitel 2 & 3.  

15. Har tecknet för bibliska Sabbaten (Exodus 31:13; Hebreerbrevet 4: 9). 

16. förstår Guds plan för frälsning genom Jesus Kristus som före genom de 
Heliga Dagarna (1 Kor 5: 7-8; Jakob 1:18) 

17. Undervisar mot observation av hedniska helgdagar (1 Kor 10: 20-22). 

18. Kommer inte i linje med den sista tiden ekumeniska Babylon 
(Uppenbarelseboken 13: 4-10; 18: 4) 

Endast en Sabbatshållande Guds kyrka grupp uppfyller alla dessa kriterier. De 
Greco- romerska kyrkor inte riktigt förstår Gud eller Guds plan inte heller utgör 
den sanna kristna kyrkan. 

 

3. vad som hände under Nya testamentets tid? 

 

Annat än detta inledande stycket i kursiv stil och den avslutande punkt i kursiv stil, 
var detta kapitel skrivet av den sena tidigare Guds kyrka författare Dr. Herman 
Hoeh och publicerades 1985. Dr. Hoeh ger sin syn på vad som hände med den 
sanna kristna kyrkan i Nya testamentet gånger och ökningen av de otrogna kyrkor 
ofta citerar KJV. 

Kristus sade: "Jag ska bygga min kyrka" (Matt 16:18). Han byggde det - en kyrka i 
uppdrag att predika och att publicera hans evangelium - det mycket budskap han 
kom från Gud - till hela världen. 

Men vad hittar vi idag? Hundratals olika och ickeöverensstämmande kyrkor, alla 
grundades av män, var och påstår sig lära sanningen, men motsäger och oense 
med alla de andra. 

 

Kyrkan i profetian 



 

Medan de flesta människor idag antar att den sanna kyrkan var snabbt att växa sig 
stor, för att bli en mäktig organisation, utövar starkt inflytande på världen, vilket 
gör detta till en bättre värld, blir den stabiliserande inverkan av världens 
civilisation, faktiskt Kristus grundade sin kyrka utan sådant ändamål. I sin sista bön 
för hans en kyrka, Jesus bad: 

. "Jag ber för dem jag ber inte för världen ... Helige Fader, bevara genom Ditt 
namn dem som du har gett mig, att de kan vara en som vi är ... Jag har gett dem 
ditt ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, precis som jag 
inte av världen. jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen, men att du bör hålla 
dem från den onde. de är inte av världen, precis som jag inte av världen "(Joh 17: 
9-16). 

De av hans kyrka beskrivs som gäster och främlingar i denna värld - ambassadörer 
för Kristus - som är främmande för denna värld - men aldrig vara i världen. 

Detta Guds sanna kyrka skulle bli förföljd - utspridda. "Om de förföljt mig kommer 
de också att förfölja er", sa Jesus till sina lärjungar (Joh 15:20). "Alla som vill leva 
gudfruktigt i Kristus Jesus lider förföljelse" (II Tim 3:12).  

På natten Jesus greps att bli korsfäst, sade han, "Det är skrivet: 'Jag skall slå 
herden, och fåren skall skingras" "(Mark 14:27). Efter Han, Shepherd, korsfästes, 
"fåren" - hans kyrka - skulle bli spridda. 

Tidigare samma kväll, Jesus hade sagt till sina lärjungar: "Du kommer att vara 
utspridda" (Joh 16:32). 

Denna förföljelse och spridning började tidigt. Meddelande Apg 8: 1: ". På den 
tiden en stor förföljelse uppstod mot kyrkan som var i Jerusalem, och de var alla 
utspridda regionerna i Judéen och Samarien, utom apostlarna"  

Ingenstans finns det någon profetia som den enda sanna kyrkan skulle bli stor och 
mäktig, utöva inflytande i den här världen. Snarare Jesus kallade det "lilla 
hjorden" (Luk 00:32). Föraktade, förföljd, sprids av världen - skild från världen ... 

Du har inte läst mycket av historien om den kyrka. Även historiker har aldrig känt 
var att leta efter den sanna kyrkan - ty de vet inte vad den sanna kyrkan är. 

 



Bred majoritet lurade 

 

Å andra sidan, i världen, alla profetior förutsade avfall, bedrägeri och division.  

Jesus förutsade den allra första händelsen för att komma på världen - stora 
bedrägeri - klimax, i våra dagar nu bara framåt, i stor vedermöda.  

"Akta", sade han, "att ingen förvillar eder För många skall komma i mitt namn och 
säga: Jag är Messias 'och skola förvilla många." (Matteus 24: 4-5, auktoriserad 
version). 

Märker noga: Det var inte de få som skulle bli lurad, men många. Det var få som 
skulle bli sanna kristna! 

Jesus före samma villkor när han sade: "Wide är porten och bred är den väg som 
leder till fördärvet, och det är många som går in genom den Eftersom smal är 
porten och svårt är det sätt som leder till livet, och. det är få som tycker att det är 
"(Matt 7: 13-14). 

Det är inte vad världen anser är det? Förmodligen det är inte vad du har hört och 
komma att anta. Men det är vad Kristus sade. Hur lurade världen har blivit! 

Satan avbildas i Bibeln som guden av denna värld. Han verkar inte som en djävul, 
men som en gud - som en ljusets ängel. Och i Uppenbarelseboken 12: 9, du läste 
om "Satan, som bedrar hela världen." 

Ja, många skulle komma i Jesu namn, förkunnar att Jesus är Kristus - ja, predika 
Kristus till världen. Och ändå, utan att inse det, lura världen. 

 

Apostlarna visste vad som skulle hända 

 

Apostlarna, uppdrag direkt av Jesus Kristus själv, varnade kyrkan om avsteg från 
tron som skulle börja ske vid slutet av deras tjänst. 

Knappt 20 år efter Jesu korsfästelse, aposteln Paulus, i ett av sina första 
inspirerade bokstäver, varnade kristna inte luras av falska förkunnelse eller av 
falska brev som påstås vara från apostlarna: "Låt ingen bedra er på något sätt , ty 
den dagen [tiden för Guds ingripande i mänskliga angelägenheter, när Jesus 



Kristus kommer att återvända till regera nationerna] kommer inte såvida inte 
faller bort kommer först "(II Tess 2: 3). 

I Apostlagärningarna 20: 29-30, läraren av hedning förklarar hur avfallet skulle 
börja. Han samlade äldste (ministrar) kyrkans i Efesos att leverera dem ett sista 
meddelande om sitt ansvar över de lokala församlingarna. "För", säger Paul, "Jag 
vet, att sedan min avresa vilda vargar kommer in bland er, inte skona hjorden. 
Även bland er män kommer att stiga upp och förvränga sanningen." Varför? "Att 
dra bort lärjungarna efter sig." För att få en personlig följande för sig själva. Att 
starta nya valörer! 

Har du fånga den fulla betydelsen av dessa två verser? De äldre eller ministrar var 
särskilt sammansatt eftersom omedelbart efter Paul skulle lämna Ephesus, skulle 
det komma inom de lokala församlingar falska ministrar, vargar i fårakläder, för 
att göra ett byte av kristna. Och även från dessa äldre som redan finns i de 
församlingar vissa skulle förvränga läran om Jesus för att säkra en följande för sig 
själva. 

Instruera evangelisten Timothy Paul instruerade honom att "övertyga, 
tillrättavisa, förmana med allt tålamod och undervisning För det kommer en tid 
när de inte kommer att uthärda sunda läran, men enligt deras egna önskemål." - 
Vill göra vad de vill - "... de kommer att hopa upp för sig själva lärare" - 
uppmuntra ministrar som kommer att predika vad de vill höra - "och de kommer 
att vända sina öron bort från sanningen, och vridas åt sidan för att fabler" (II Tim 
4: 2 -4). Detta var i dagarna av apostlarna och evangelisterna. Många som 
fellowshipped i de lokala församlingarna i den tidiga kyrkan, efter cirka två 
generationer, inte fördraga den sunda läran, därför att de inte hade verkligen 
ångrat sig och därför hade aldrig fått den Helige Ande. De followedteachers som 
till förmån för pengar, glad deras önskemål genom att predika fabler - lockande 
fabler av mystik och soldyrkan som drabbat det romerska riket.  

När Paulus skrev sitt andra brev till icke-judiska födda Tess, instruerade han dem 
om "laglöshetens hemlighet" att "doth redan arbetar" (II Tess 2: 7, AV).Observera: 
lärdomar laglöshet var på arbete i Paulus tid. Den romerska världen var fylld med 
mysteriereligionerna som härrörde från de gamla sol dyrka mysterier.  

Många av dem fann att genom att inkludera namnet Jesus deras följande steg. 

Jude skulle omfatta i sitt brev förmaning att varje kristen bör "kämpa för den tro 
som en gång för alla levereras till de heliga. För vissa män har smugit sig in 



obemärkt, som för länge sedan markerades ut för detta fördömande, ogudaktiga 
män, som vrider vår Guds nåd till utsvävningar och förneka enda Herren Gud och 
vår Herre Jesus Kristus .... Dessa är sensuella personer, som orsakar splittring, som 
inte har Anden "(Jude 3-4, 19). De lärde bot, inte ånger. 

Jude säger dessa predikanter separerade sina anhängare från kroppen av troende. 

Vid tiden Johannes skrev sina brev, hade han denna sorgliga anteckning att 
inkludera om dem som i första kröp i obemärkt: "De gick ut från oss, men de var 
inte av oss, ty om de hade varit av oss, skulle de ha fortsatt med oss, men de gick 
ut för att de skulle bli uppenbart, att ingen av dem var av oss "(Joh 02:19).  

Även om dessa otaliga bedragare, så kallade gnostikerna, lämnade den sanna 
kyrkan, dra bort lärjungarna efter dem, deras följande inte pågå i mer än ett par 
hundra år. 

Det fanns dock en ännu farligare avfall som infiltrerat den sanna kyrkan. 

 

Sanna kristna tvingas ut 

 

Peter varnade kyrkorna som många skulle vilseledas. Det fanns falska lärare bland 
kristna som skulle föra i villoläror ", och många kommer att följa deras destruktiva 
sätt, på grund av vilka vägen för sanningen kommer att hädade" (II Peter 2: 2).  

Bokstäverna Paulus var vridna för att ge en annan innebörd än den avsedda (II 
Peter 3: 15-16). Men i stället för att lämna den lokala församlingar och bildar sina 
egna sekter, som andra hade gjort vid första, förblev dessa falska predikanter 
inom församlingarna och snart började utvisa de sanna kristna. 

I brevet av aposteln Johannes till Gaius, läser vi:. "Jag skrev till kyrkan, men 
Diotrefes, som önskar att vara den främste bland dem, inte tar emot oss därför 
om jag kommer, jag kommer att påminna hans gärningar som han gör, prating 
mot oss med skadliga ord. och inte nöja sig med att han själv inte ta emot 
bröderna, och förbjuder dem som vill, att sätta dem ut ur kyrkan "(III John 9-10). 

De sanna kristna, som ensam bestod den sanna kyrkan, höll på att lägga ut de 
synliga, organiserade församlingar! 

Dessa var de spridda dem varav John sa, "Därför vet inte världen oss" (Joh 3: 1). 



Namnet Christian var bärs bort av ledare som smugit sig in i kyrkans gemenskap 
Guds fångade de lokala församlingarna och i Kristi namn, lurade många i följande 
"deras falska läror som om det vore Kristi evangelium. (Hoeh H. Varför så många 
valörer. Goda nyheter tidningen, maj 1985) 

För mer information om separationerna mellan sanna kristna och andra som inte 
var riktigt trogen, se vårt häfte "Det fortsatta History of the Guds kyrka." 

 

4. Vilka Guds kyrka är den mest trogna? 

 

Eftersom Guds kyrka är den sanna kristna kyrkan, är alla sådana grupper 
samma? Det finns massor av grupper som påstår sig vara Guds kyrka (inklusive, 
även kyrkan i Rom) och många av dem som påstår sig bäst representerar 
Philadelphian kvarlevan av Guds kyrka. 

Hur ska du gå om att bestämma vilken? Finns det bevis, ledtrådar och tecken för 
att hjälpa dig? 

Visst finns det. 

Och medan Gud kallar människor (Joh 06:44), Han ger dem också möjlighet att 
göra val. Och att välja rätt Guds kyrka är mycket viktigt. Detta är något som jag har 
lärt mig av erfarenhet. 

 

några bakgrund 

 

I min sena tonåren, insåg jag att det rätta namnet på den sanna kyrkan var "Guds 
kyrka" samt några av de andra bevis, ledtrådar och tecken i denna broschyr. Inom 
några veckor efter att flytta ut ur mina föräldrars hus, råkade jag se ett flygblad 
som noterat platsen för en "Guds kyrka" tjänst som hölls på en lördag. 

Så att sabbaten jag deltog vad jag trodde skulle vara en sann kyrka God 
service. Istället efter ca eventuellt 100: e gången pastorn sa "Jesus" förgäves 
(meningslös) upprepning, insåg jag att det inte skulle kunna vara den bibliska och 
Guds sanna kyrka (jfr Matteus 6: 7), så jag gick ut av tjänsten.  



Från och med då insåg jag att det var viktigt att välja rätt "Guds kyrka" till 
gemenskap och stöd. 

Efter att lära sig mer om ämnet av kyrkorna i kapitlen 2 och 3 i 
Uppenbarelseboken drog jag också att den mest korrekta Guds kyrka skulle 
knytas till Guds kyrka i Philadelphia som diskuteras i Uppenbarelseboken 3: 7-13. 

 

Philadelphian drömmar och övertygelser 

 

Olika teologer har haft i det läge som kyrkorna som nämns i de tre första kapitlen 
i Uppenbarelseboken representerade inte bara riktiga kyrkor, men också en 
översikt över sju "epoker" historia av den sanna kyrkan från tiden av aposteln 
Johannes till återkomst Jesus Kristus. Den mest trogna av de kyrkor i slutet, enligt 
Jesu ord, var Philadelphia delen. 

Philadelphia era troddes av vissa ha börjat 1933 under mänsklig ledning i slutet av 
Herbert W. Armstrong (för mer information om historia, se den fria häftet den 
fortsatta History of the Church Guds) och att dess dominans slutade nära 
tidpunkten för sin död 1986. Enligt Bibeln, men en kvarleva av den Philadelphia 
kyrka fortfarande behövs för att existera fram till slutet av kyrkan ålder (jfr Hebr 
13: 1; Uppenbarelseboken 3: 10-11). 

Bildandet av Radio Guds kyrka (som senare döptes Worldwide Guds kyrka) och 
början av Philadelphia eran av Guds kyrka föregicks av en tvådelad proklamation 
dröm som Herbert Armstrong trodde Gud gav sin fru och att bekräftades senare 
(The Autobiography of Herbert W. Armstrong,1973, pp. 187,193-194). Han trodde 
att han uppfyllt vad som skulle vara den första delen av den drömmen (Armstrong 
HW. Bröder och Co-worker brev den 28 november 1956). 

På samma sätt var bildandet av fortsatta Guds kyrka föregås av drömmar (två till 
Bob Thiel och en annan till Fesilafai FISO Leaana) som senare bekräftades.  Vi är 
också uppfylla den andra delen av Loma Armstrongs proklamation dröm. Ingen 
annan sant COG grupp som hävdar att leda återstoden av Philadelphia delen av 
COG har gjort dessa påståenden, trots att drömmar är lovade att vara en gåva av 
Anden i de sista dagarna per Apg 2: 17-18 (för .detaljer, se fortsatta History of the 
Guds kyrka) Många Laodikeia agera som de gamla sadduceerna och kommer inte 
att acceptera hur Gud verkar (Mark 12: 23-32). 



I sin oktober 1979 enkla sanningen artikel med rubriken 7 Intyg Guds sanna 
kyrka, sen Herbert W. Armstrong listade sju bevis att han kände Philadelphia del 
av Guds sanna kyrka skulle ha. Bland annat veta / undervisning 1) Vem och vad är 
Gud ?, 2) Regeringen i Gud och skapelsen av Holy och rättfärdig karaktär, 3) Vem 
och vad är en människa ?, 4) Sanningen om Israel, 5) det sanna evangeliet, 6) Vad 
och varför kyrkan ?, och 7) prioritet undervisning av regeringstiden av Guds 
rike. Han ansåg att den, då, Worldwide Guds kyrka hade alla dessa. Vi i 
den fortsatta Guds kyrka gör det. 

 

Specifikt relaterade till dem vi undervisar: 

1) Uppfattningen att tidiga kristna hade på gudomen, 

2) Regeringen i Gud (hierarkisk med Fadern som högst i myndigheten och 
arbetar under hans kärleksfulla lagar) och hans mål att utveckla rättfärdiga 
karaktär (Rom 5: 4; Matt 05:48) med läro stöd från sin verksamhet (Ef 4: 11-
16), 

3) Att Gud avsiktligt skapade människor fysiskt (Genesis 2: 7) och att de han 
kallar (Joh 06:44) kan bli andliga (1 Kor 15: 45-48) i Guds familj (Ef 3: 14-19) 
, 

4) Identiteten hos moderna Israel och hur det hänger samman med profetia 
(jfr Moseboken 48, 49; 1 Kings 12: 19-20; Jakob 1: 1; Jeremia 30: 7; Daniel 
11:39) 

5) Kristi evangelium om riket (Mark 1: 14-15, Apg 1: 1-3), 

6) Att kyrkan gör Guds verk (Matt 24:14; 28: 19-20, John 6:29, 
Uppenbarelseboken 3: 7-13; 1 Kor 12: 1-31; 16: 9; 2 Kor 6: 14-18, Ef 5: 25-
32) i sanning (Ps 33: 4; Jesaja 61: 8, John 17:17; 2 Tim 2:15), 

7) En väl prioritet för att förkunna evangeliet om riket i världen som vittne 
(Matteus 24:14) och snart kommer årtusendet (Uppenbarelseboken 20: 4), 
medan undervisning lärjungar allt som Jesus befallde (Matt 28:19 -20). 

Obs: Efter döden av Herbert Armstrong, hans mänskliga efterträdare ingått avfall 
och avstått från de flesta av den unika Guds kyrka läror. Den sanna kyrkan 
fortsatte så många vänster som organisation och många andra organisationer har 



sedan bildats. Apostasy har hänt från Nya testamentet gånger (t.ex. 1 Joh 2: 18-
19) och är en anledning till varför spåra sann kristen kyrkohistorien kan vara svårt.  

Medan många Guds kyrka grupper har ledare som hävdar de flesta eller alla av 
dessa sju punkter, nästan alla har misslyckats med att verkligen öva Herbert 
Armstrongs punkterna 2, 6, och 7, och har missförstått några av de 
andra. Åtminstone en grupp som anser att det är en ledare i 6 & 7 ovan, medvetet 
och avsiktligt har gjort det proklamation med material det visste innehöll läro fel 
som inte var sant. Att viljan att sprida ett falskt budskap visar att de inte leder 
slutfasen av arbetet i Guds Guds verk måste göras SANNING per Psaltaren 33: 
4. Herren sade: "Jag kommer att styra sitt arbete i sanning" (Jes 61: 8), och de som 
medvetet publicera och distribuera doktrinära fel uppenbarligen inte acceptera 
Herrens riktning. 

Många andra grupper rabatt poäng 6 och 7. Men här är också något som Herbert 
W. Armstrong skrev i samband med punkterna 6 och delar av punkt 7: 

I Matteus 28: 19-20, Guds order 1) gå och predika evangeliet (jfr Mark 
version, samma Jesu ord, Mark 16:15); 2) döpa dem som omvänder sig och 
tror; sedan efter att tre) lär dem att hålla buden "(självbiografi av Herbert 
W. Armstrong, s. 523). 

Syftet med kyrkan, 1) förkunna det kommande Guds rike i världen och 2) 
att mata flocken. 

Den "ensamvarg" - den "enskilda kristna," som vill klättra upp i riket på 
något annat sätt än genom Kristus och hans väg genom hans kyrka - inte 
utbildas i Kristi SÄTT på utbildning för att regera med Kristus i hans 
rike! (Mystery of the Ages, p.270). 

Herbert Armstrong sade också, "med moderna faciliteter för masskommunikation 
- tryckpressen, radio, television, även telefon med vilken man kan nå varandra i 
någon del av världen inom några minuter eller mindre - kan nå fler människor i 
särklass än alla de första århundradet apostlarna kombinerade "(7 bevis för Guds 
sanna kyrka, Del 6. enkla sanningen, augusti 1979). 

Vi i den fortsatta Guds kyrka utnyttjar 21-talet metoder för masskommunikation 
inklusive tryckpressen, radio, YouTube-TV, telefon, och naturligtvis Internet, som 
även kan vara snabbare än de former av masskommunikation som Herbert 
Armstrong använde . Vi har nått flera miljoner med evangeliet om riket och har 



den typ av förkunnelse och profetiska sanningar som Jesus sade skulle vara 
kriterierna att veta den verkliga från det falska i Matteus 7: 15-18. 

När det gäller doktrinära sanningar, skrev Herbert Armstrong, "Minst 18 
grundläggande och viktiga sanningar har återställts till den sanna kyrkan 
eftersom" år 1933 (Mystery of the Ages, 1985). Alla dessa "återställda sanningar" 
är i det officiella uttalandet av föreställningar om den fortsatta Guds 
kyrka (tillgänglig online på www.ccog.org). Det är inte fallet för de flesta (om inte 
alla) av de grupper vars ledare var en gång en del av den gamla Worldwide Guds 
kyrka. Dessutom, de flesta som påstår sig tro dem inte ens använda listan som 
den sena Herbert W. Armstrong faktiskt gav (se hans predikan med 
titeln beskickning Philadelphia Church Era, med tanke på December 17, 1983), 
men i stället förlita sig på en lista utarbetas efter hans död av en ledare som inte 
håller fast vid de Philadelphian läror (Gud åter dessa 18 sanningar: Hur tacksam är 
du för dem Worldwide News den 25 augusti, 1986). 

Jesus varnade Filadelfia att "Håll fast det du har, att ingen kan ta din krona" (Upp 
3:11), och detta till synes skulle behöva innefatta läro sanningar som återställdes 
till Philadelphia del av Guds kyrka. Bibeln varnar också för att människor som 
verkar vara troende kommer "falla bort" från sanningen och medan det har hänt i 
det förflutna, det kommer återigen att ske i framtiden (jfr Daniel 11: 30-35; 1 Tim 
4: 1 ). Några som en gång påstod sig vara Filadelfia har inte hållit fast vid denna 
undervisning heller. 

De flesta grupper med ledare en gång en del av den gamla Worldwide Guds kyrka 
har inte placerats allmänheten utropandet av Guds rike till världen som sin sanna 
högsta prioritet (Matt 24:14, 28:19), inte till fullo förstår alla restaurerade 
sanningar, och har inte värderas sanningen nog; varför de har visat att de inte är 
innehavare av vad som har kallats "Philadelphia mantel" (ledarskap 
myndighet). Gruppen med manteln är också representerad av "kvinnan" i 
Uppenbarelseboken 12: 14-17. 

Hebreerbrevet lär: 

Låt broderlig kärlek fortsätta. (Hebr 13: 1) 

Varför ta upp det här? Eftersom ord som översatts som "broderlig kärlek" är den 
grekiska versionen av ordet Philadelphia. Philadelphia var att fortsätta, även i 
detta Laodicea tid, samt vara närvarande (till en viss grad) hela historien om Guds 



kyrka. Filadelfia är djupt vårdande människor. Filadelfia hand om de fattiga och de 
onådda. 

Lägg märke till två egenskaper hos verkligt trogna kyrka som aposteln Paulus 
skrev om: 

... Guds hus, som är kyrkan den levande Guden, pelare och grunden för 
sanningen. (1 Tim 3:15) 

Vara flitig att presentera dig själv godkänt till Gud, en arbetare som inte 
behöver skämmas, rätta dela sanningens ord. (2 Tim 2:15) 

De troende Philadelphia kvarleva, den "kvinnan" i Uppenbarelseboken 12: 14-16, 
är den grupp som alltid strävar efter att rätta dela (urskilja) sanningens ord och är 
pelare och grunden för sanning. Anledningen till att jag var tvungen att lämna min 
tidigare Guds kyrka organisation är att de upprepade gånger bröt löften och även 
medvetet och avsiktligt, fortsatte att skicka ut tryckt information som de visste 
var inte sant (jfr Jeremia 48:10, Psaltaren 33: 4 ; Psalm 101: 6-7; Jesaja 61: 8) som 
är detaljerad på andra ställen (t.ex. www.cogwriter.com). Därför övertalade detta 
mig att de inte längre bäst kan representera Philadelphia kvarlevan av Guds kyrka 
och kunde inte användas av Gud (jfr Jes 61: 8; Psalm 101: 7) för att leda arbetet 
med att uppfylla Matteus 24:14 , det är etc. varför det var nödvändigt för 
den fortsatta Guds kyrka bildas. 

När det gäller pelaren och grunden för sanning går, har fortsatta Guds kyrka mer 
djup och detaljer om historien om den tidiga kyrkan Gud än någon annan Guds 
kyrka grupp. Vi bygger på grunden för Jesus Kristus, apostlarna och profeterna (Ef 
2:20). Vi lär mer av vad de tidiga efterföljare Jesus lärde än någon annan Guds 
kyrka grupp. Vi har också strävat efter att lära ALLT Jesus befallt i våra 
predikningar och i media (jfr Matt 28: 19-20). Vi lägger också en betydande del av 
våra intäkter till de fattiga (Gal 2:10). Dessutom, våra profetiska förklaringar är 
mer ingående, och är mer bibliska än någon annan känd Guds kyrka grupp (jfr 2 
Petr 1:19). 

 

Vad Om Profetia? 

 

Är profetia viktigt? 



Säkert. 

I den första registrerade predikan, som skedde efter ett mirakel (Apg 2: 1-11), 
aposteln Petrus bundna nyhetshändelser in med bibliska profetior (Apg 2: 14-
40). Delvis eftersom människor var medvetna om de händelser som Peter 
diskuterade var många uppmärksammade och tusentals omvandlas (Apg 2:41).  

Även mirakel inte föregå de flesta andra inspelade predikningar i Nya 
Testamentet, gjorde högtalare försöka binda händelser till profetia och andra 
delar av Bibeln att bättre nå sina målgrupper (t.ex. Apg 17: 22-31). 

Det kan vara viktigt att inse att det första meddelandet som spelas in att Jesus 
predikade (evangelium om riket i Mark 01:14) och det sista meddelandet Jesus 
gav (Uppenbarelseboken) var profetiska. Olika meddelanden som han gav (t.ex. 
Matteus 24, Lukas 21) var knutna till kommande världshändelser.  

Profetian är ett tecken för troende: 

Således tungor är ett tecken inte troende, men för troende, medan 
profetian är ett tecken inte troende, men för troende. (1 Kor 14:22, 
engelska Standard Bible) 

Därför tungor är ett tecken, inte till dem som tror utan att otrogna; men 
profeterande är inte troende, men för dem som tror (1 Kor 14:22, Femte)  

Bibeln visar att det skulle vara olika typer av tungor (1 Kor 00:28), och våra 
frivilliga översättare och andra i den fortsatta Guds kyrka hjälpa till att fylla 
det. Men märker att profetior, som innefattar rätt att förklara profetia, är tänkt 
att vara ett tecken för de som tror. Vi i den fortsatta Guds kyrka förstår och 
förklarar bättre många aspekter av profetia än andra COG grupper.  

Betyder detta att profetian är den viktigaste egenskapen hos den sanna 
kyrkan? Nej, är kärleken (jfr 1 Kor 13: 1,8). 

Ändå är jakten på kärleken också samman med profetian i Bibeln (1 Kor 14: 1).  De 
verkligen har kärlek sanningen kommer att skonas från vissa profete händelser 
enligt 2 Tess 2: 9-12. 

Idag är stora samhällsförändringar sker. Många av dem är profeterade i 
Bibeln. Även om mellan kanske en fjärdedel till en tredjedel av hela Bibeln är 
profetiska, de flesta grupper helt enkelt inte förstå att sanningen om olika viktiga 



profetior i Bibeln - nyckel profetior som Jesus uppmanade sina efterföljare i 
slutändan att förstå (t.ex. Matthew 24:15, Mark 13:14). 

Några trots påstår sig tro på Bibeln, antingen rabatt eller förbise profetia. Men det 
är inte tänkt att vara fallet för sanna kristna: 

"Titta på fikonträdet och alla träden. 30 När de redan spirande, du ser och 
känner själva att sommaren är nu nära. 31 Så du också, när du ser dessa 
saker händer, vet att Guds rike är nära. 32 Sannerligen säger jag till dig, 
denna generation kommer ingalunda förgås, förrän allt ske. 33 himmel och 
jord skall förgå, men mina ord kommer inte på något sätt förgås. 

"Men sen eder för, så att era hjärtan tyngas med festande, fylleri, och bryr 
sig om detta liv, och den dagen kommer på dig oväntat. 35 Ty det kommer 
som en snara på alla dem som bor på framsidan av hela jorden. 36 Titta 
därför och be alltid att du kan räknas värdiga att undkomma alla dessa 
saker som kommer att passera, och stå inför Människosonen. " (Luk 21: 29-
36) 

Lägg märke till att Jesus lärde att hans efterföljare alltid kommer att 
uppmärksamma händelser och profetior i samband med hans återkomst. Jesus sa 
upprepade gånger sina efterföljare att titta på världens händelser som skulle 
uppfylla profetian i andra skrifter som Matthew 24:42, 25:13; Markus 13: 
9,33,34,35,37, och Uppenbarelseboken 3: 3. Jesus förväntar sig att hans 
efterföljare att titta på. 

Jesus lärde också att den Helige Anden "sanningens" skulle hjälpa de troende att 
förstå hela sanningen, även profetiska sådana: 

Jag har fortfarande mycket att säga till dig, men du kan inte bära dem 
nu. Men när ... sanningens Ande, har kommit, {det} guidar er med hela 
sanningen; ... Kommer att berätta vad som komma skall. (Joh 16: 12-13) 

Med den Helige Ande och korrekt leds av den Helige Ande hjälper oss att förstå 
profetian. 

Bibeln lär också: 

Inte släcka Anden. Förakta inte profetior. (1Thessalonians 5: 19-20) 



Men många, inklusive dem i de olika Guds församling grupper, inte verkar tro att 
Guds Ande arbetar för närvarande profetiskt nu. Många tenderar också att 
förakta bibliska profetiorna och, ofta, deras rätta förklaring (er). 

För närvarande här på jorden, har Gud Hans trogna och sanna tjänare som korrekt 
proklamera ändens tid profetiska varningar som måste gå ut nu.  

Bibeln lär: 

Sannerligen, Herren Gud gör ingenting, om han inte avslöjar sin hemlighet 
för sina tjänare profeterna. 8 Ett lejon har röt! Vem kommer inte 
frukta? Herren Gud har talat! Vem kan men profetera? (Amos 3: 7-8). 

Trots detta, liksom nytestamentliga läror om profeter (t.ex. Apg 2: 17-20, Ef 4:11; 
1 Kor 14), de flesta 21-talet Guds kyrka grupper tror inte att det för närvarande finns 
några profeter och de dåligt missförstå viktiga delar av sluttiden bibliska profetior.  

Dessutom alla utom en av Guds kyrka grupper (CCOG är ett undantag) som 
accepterar att Gud har åtminstone en profet i dag, har lyssnat på förment 
profetiska personer som uppenbarligen har lärt profetiska och doktrinära fel, 
varför de var / är falska profeter. 

 

Den fortsatta Guds kyrka är Filadelfia Ledare 

 

De som vill vara en del av de mest trogna kvarlevan av Philadelphia skulle vilja 
vara med en Guds kyrka grupp som: 

1. Gör förkunna evangelium om riket som vittne dess högsta prioritet (Matt 
24:14; 28: 19-20). 

2. Stöd för fattiga bröder (Gal 2:10), inklusive änkor och föräldralösa (James 
1:27), särskilt i fattigare regioner som Afrika och Asien. 

3. Verkligen praxis biblisk styrning (1 Kor 12:28), inklusive Matthew 18: 15-
17. 

4. Har tillkännagivandet, doktrinära, profetiska och kärleksfulla frukter 
Jesus talade om (Joh 7: 16-20, 13:35, Lukas 04:18, 14:13, Matt 24:14, 28: 
19-20; Uppenbarelseboken 3 : 13/07). 



5. varnar dem som tror att de är i kyrkan att inte falla bort (1 Tim 4: 1). 

6. Har andliga gåvor, bland annat ta emot drömmar, i de sista dagarna (Apg 
2: 17-18). 

7. förstår de historiska och nuvarande roller kyrkorna i Uppenbarelseboken 
2 och 3. 

8. förklarar och förstår bibliska profetior tillräckligt väl (t.ex. Daniel 11: 29-
45; Matteus 24) för att veta när man ska fly (Matt 24: 15-20; Upp 03:10, 12: 
14-16) före den stora vedermödan (Matt 24:21).  

Den grupp som bäst representerar återstoden av Philadelphia del av Guds kyrka 
(Uppenbarelseboken 3: 7-13) i det 21: a århundradet är den fortsattaGuds kyrka. 

Jesus varnade Laodikeia att de har en ljummen arbete och behöver omvända eller 
ta konsekvenserna (Uppenbarelseboken 3: 14-22). På den profetiska sidan, är 
verkligheten den att Laodiceas kyrkor har en mängd olika profetiska missförstånd.  

Eftersom Laodikeia utgör huvuddelen av de kristna i tiden till slutet (de 
representerar den sjunde kyrka eller grupp av kyrkor i Uppenbarelseboken 1-3), 
måste det finnas skäl att de inte kommer att se alla vad som händer profetiskt och 
vad kommer verkligen leda till början av den stora vedermödan.  

Inom Laodiceas organisationer som verkar vara en del av Guds kyrka, det finns en 
mängd olika profetiska positioner som hålls som kommer att hindra dem från att 
veta när stora vedermödan börjar. 

Arton av dessa felaktiga åsikter listas nedan: 

1. Många Laodikeia grupper inte officiellt undervisar och / eller inte tror på 
idén om kyrkans epoker i samband med kyrkorna i Uppenbarelseboken 
kapitel 2 och 3, även om de ibland undervisar om kyrkorna i 
Uppenbarelseboken. Många tar mer av en preterist (tidigare / historical) 
bakgrund av dessa kyrkor, trots det faktum att många uttalanden till dem 
måste ha framtida profetiska förgreningar (t.ex. Uppenbarelseboken 01:19, 
02:22, 3: 3; 3:10) . Eftersom olika grupper inte lär vissa profetiska aspekter 
av detta, inte många inte sina egna problem och kommer att behöva gå 
igenom den stora vedermödan. 

2. Laodiceas grupper som inte tror att det evangelium om riket behöver 
fortfarande predikas för världen som ett vittne per Matteus 24:14, 



egentligen inte göra det en hög prioritet, och / eller göra det på ett sätt 
som visar de har otillräcklig kärlek till sanningen (jfr Jeremia 48:10, 
Psaltaren 33: 4), så att de inte har eller skadar den verkliga Filadelfia 
arbete. Eftersom endast de Filadelfia utlovas att skyddas från timme av 
rättegången som kommer på hela världen, kommer Laodikeia inte förstå 
när Matteus 24:14 uppfylls eller när man ska fly per Matthew 24:15.  

3. En utbredd Laodicea uppfattning är läran att den stora vedermödan inte 
kan börja förrän Ki ng i norr invaderar King of the South i Daniel 
11:40.Denna uppfattning bortser från det faktum att eftersom den stora 
vedermödan omfattar tiden för Jakobs nöd (Jer 30: 7), börjar det med USA 
och dess anglosaxiska allierade som Storbritannien blir invaderade (jfr 
Daniel 11:39). Några av grupperna håller fast vid denna sekventiella fel, 
eftersom det var en gång innehas av den sena Herbert W. Armstrong, som 
ändrade hans uppfattning av 1979 (när vi är i, en nu pastor Allmänrapport-
Vol.., Nr 15, november 20, 1979). Eftersom kungen i norr kommer att 
eliminera de av de starkaste fästningar (USA, Kanada, etc.) i Daniel 11:39, 
innan invaderar King of the South i Daniel 11:40, de som har detta synsätt 
kommer inte vet när den stora vedermödan börjar förrän den har startat.  

4. Olika Laodikeia tror att den slutliga utformningen av Beast makt i 
Uppenbarelseboken 17: 12-13 måste bestå av exakt tio eller elva 
närvarande definierade nationer. Detta är fel av många skäl, bland annat 
det faktum att de grekiska villkoren för "nationer" är inte i dessa passager 
och passagerna berättar om en tid av två framtida 
omorganisationer. Omorganiserade riken inte alltid stanna inom tidigare 
gränserna och som sannolikt kommer att vara fallet i framtiden. Samtidigt 
som Europeiska unionen, som för närvarande har 28 medlemmar och 
många potentiella medlemmar, kan mycket väl förlora en del 
medlemsländer (som Storbritannien), att insistera på att den slutliga 
utformningen måste ha tio eller elva nationer är inte förenligt med 
Bibeln. Dessutom, den historiska position Philadelphia delen av COG (under 
Herbert Armstrong) lärs ut i åtminstone ett dussin dokument 
(enkla sanningen, Goda nyheter, morgondagens värld, häften, 
medarbetaren bokstäver, Bible Correspondence Course) att tio skulle kunna 
bestå av tio nationer och / eller grupper av länder (i motsats till enskilda 
länder). Om inte antalet reduceras till det kommer de som insisterar på 



Beast konfiguration med antingen tio eller elva nationer omöjligen inse att 
den stora vedermödan börjat om de ångra denna uppfattning.  

5. Flera Laodikeia grupper missförstår klart Daniel 9:27, den andra hälften 
ligger i linje med Daniel 11:31 och Jesu ord i Matteus 24:15 (de tenderar att 
tro Daniel 9:27 fullbordades av Kristus). De som missförstår dessa passager 
kommer inte att ha en ordentlig förvarning om vad som händer eller 
sannolikt veta när stora vedermödan börjar. 

6. En eller flera grupper lär också att den stora vedermödan kan börja med 
nästa år eller så. Som den stora vedermödan inte börjar förrän cirka 3 ½ år 
efter den "fredsavtalet" av Daniel 9:27 blivit behörigen bekräftats (och det 
har inte hänt ännu), är det inte möjligt för den stora vedermödan att börja 
före 2019. eftersom affären är mest sannolikt att bekräftas under hösten 
året (jfr Mosebok 23:24; 1 Kor 15:52), även 2019 är sannolikt för tidigt.  

7. Vissa grupper lär felaktiga tolkningar av 1335, 1290, och 1260 dagar i 
Daniel 12 eller har andra problem med delar av det (de flesta COG grupper) 
att de inte kommer att förstå när den stora vedermödan börjar.  

8. De flesta Laodikeia grupper förstår Habackuk 2: 2-8 och är inte riktigt få 
den varning ut till USA och Storbritannien. En grupp fick lära det, men har 
backade på grund av vad som verkar vara interna politik och en av dess 
stigande ledare. Den stigande "tidsinställd bomb" i USA skulden är något 
som måste påpekas och Habakkuk 2: 2-8 påpekar bibliska hot som detta 
innebär. Det bör förkunnas och vi i CCOG gör det. Många inser inte att 
Habackuk 2: 6 är relaterad till början av den stora vedermödan, och är en 
av anledningarna till attack mot skuldsatta ättlingar till Josefs stam.  

9. De flesta Laodikeia grupper har olika "Elijah irrläror." På grund av detta, 
kommer de inte att kunna känna igen den sista Elia. Vissa tror att han måste 
ha varit Herbert Armstrong, trots att han har varit död sedan 16 jan 1986 
och att döden diskvalificerar honom efter hans skrivande om den slutliga 
Elia (Mystery of the Ages. 1985, s. 349). Vissa tror att det antingen inte finns 
någon Elia att komma eller att han är kyrkan och inte en individ, vilket 
strider mot Jesu läror i ämnet i Markus 9: 12-13. 

10. Många Laodikeia grupper förstår inte de olika förföljelser (och andra 
frågor) att komma i Daniel 7:25, 11: 30-39, Matt 24: 9- 22, och 
Uppenbarelseboken 12: 14-17. När profete våg av förföljelse initialt träffar 



Filadelfia främst (och inte dem), kommer Laodikeia inte denna förföljelse 
som bevis på att den stora vedermödan är på väg att börja. Den gamla 
Radio Guds kyrka (se Se upp för falska bröder Good 
News,januari 1960!) Tillämpas specifikt förfölja skrifter Daniel 11: 32-35 till 
sluttiden Philadelphian kyrkan som gör den aktuella CCOG.  

 

11. Ett antal Laodikeia grupper inte lär att det finns en fysisk plats säkerhet 
att fly till (trots vad Uppenbarelseboken 12: 14-16 lär). Så, de som håller 
denna uppfattning inte vara benägna att fly mot en precis före starten av 
den stora vedermödan. 

12. De flesta "oberoende" Laodikeia tror inte att de behöver "samla ihop" 
innan det dags att fly trots vad Sefanja 2: 1-3 lär. Därför är det inte troligt 
att de kommer att vara benägna att fly tillsammans när en grupp är de inte 
en del av gör precis före starten av den stora vedermödan (jfr 
Uppenbarelseboken 12: 14-17). 

13. Minst ett Laodicea grupp anser felaktigt att förödelsens styggelse i 
Daniel 11:31 inträffar efter King of the North invaderar King of the South i 
Daniel 11:40. Eftersom detta inte kommer att ske på det sättet, kommer de 
som håller till detta läge inte förstå när den stora vedermödan börjar (jfr 
Matt 24: 15,21). 

14. Många Laodikeia grupper lär att mannen syndens som sitter i Guds 
tempel (2 Tess 2: 3-4) är Antikrist / falske profeten, inte Beast of the 
Sea.Ändå är det detta Beast of the Sea, den sista kungen av Nord (Daniel 
11: 35-36). Så när detta händer, de som håller i fel läge kommer inte att 
förstå sina profetiska förgreningar. Identiteten på den "fördärvets son" är 
viktigt att förstå i den sista tiden. 

15. Några Laodicean grupper lär att ett judiskt tempel i Jerusalem kommer 
att byggas om innan Jesus kommer tillbaka. Även om detta är på distans 
möjligt är det inte nödvändigt (den "Guds tempel" i Nya testamentet har att 
göra med en kristen, inte moderna judisk, plats). Eftersom detta inte 
kommer att ske som en del ibland undervisa, de som håller till detta läge 
inte förstå när den stora vedermödan börjar. 

16. Minst ett Laodicea grupp lär att de tio kungarna i Uppenbarelseboken 
17:12 är att vara ansvarig för tio regioner runt om i världen i stället för att 



vara ett primärt europeisk makt. Insisterande på detta skulle innebära att 
en sådan grupp inte skulle kunna förstå när den stora vedermödan skulle 
börja. 

17. Minst ett Laodicea grupp lär att Beast of Uppenbarelseboken 13: 1-10 
är inte en europeisk. Eftersom Beast makt kommer att uppstå i Europa (jfr 
Daniel 9: 26-27), kommer de som inte förstår detta inte inser när den stora 
vedermödan är på väg att börja. 

18. Minst en eller två av de större Laodikeia grupper lär att den första 
versen i Daniel 11 sekvens i samband med inledningen av den stora 
vedermödan är Daniel 11:40. Istället bör de lär ut att det börjar med Daniel 
11:39, vilket är strax efter Daniel 11:31, vilket även överensstämmer med 
starten av tiden för Jakobs nöd (Jer 30: 7). De som håller till Daniel 11:40 
positionen kommer inte att förstå när den stora vedermödan börjar. 

Och det finns många fler. Ändå tar det bara ett missförstånd av en eller flera av 
ovanstående punkter inte inser när stora vedermödan 
börjar. Endastfortsatta Guds kyrka har varit "rätta dela sanningens ord" (2 Tim 
2:15) på alla dessa frågor. 

Den sorgliga verkligheten är att de flesta Guds kyrka grupper eftersom de inte 
riktigt Filadelfia (trots allt hävdar att de kan göra), förstår inte den profetiska 
sekvensen och detaljer i Daniel 11 eller hur de binder med vad Jesus lärde på 
platser som Matthew 24. på grund av detta och andra profetiska missförstånd, 
kommer dessa grupper inte inser när de ska fly per Jesu instruktioner i Matteus 
24: 15-20 och därmed inte kommer att gå till att skyddas från den kommande 
stora vedermödan (Matt 24: 21-22 ). 

Lest detta ljud förgäves och skrytsam på vår del, låt mig säga att länge hög nivå 
Guds kyrka ledare i andra grupper som särskilt har berättat för mig (Bob Thiel) på 
var och en av de punkter som vad vi i den fortsatta Guds kyrka undervisa på dessa 
punkter, inklusive de som skiljer sig även från vad deras egna grupper lär, är 
korrekt. Men för "organisatoriska" (och inte riktigt bibliska) skäl, sina grupper inte 
offentligt lära dem. 

Jesus varnade "det kommer att bli en stor vedermöda, som inte har varit sedan 
början av världen till denna tid, ej heller någonsin skall förekomma" (Matt 
24:21). Och Jesus lovade Philadelphian kristna skydd mot den 
(Uppenbarelseboken 3: 7-10). Andra kristna inte fick samma löfte. 



De som förlitar sig för mycket på en komprometterad departement (Hes 34: 7-10) 
för att lära dem profetia som inte är riktigt i enlighet med skriften måste inse att 
enligt Jesu ord i kapitel 2 och 3 i Uppenbarelseboken och 21 i Lukas, endast 
relativt få kristna kommer att skyddas från prövningens stund som skall komma 
över hela världen (jfr Uppenbarelseboken 12: 14-17). De som inte kommer att 
lyssna på riktigt trogen i tjänsten kommer också att dela det öde (jfr Ef 4: 11-16). 

Vi i den fortsatta Guds kyrka riktigt: 

"Har också en mer profetiska ordet; vartill gören väl att ni akta, som till ett 
ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr, och morgonstjärnan går 
upp i era hjärtan "(2 Peter 1:19, KJV). 

Det bör också understrykas att Bibeln varnar också oberoende som tror att de 
inte behöver vara en del av sluttiden Philadelphian kvarleva av Guds kyrka också 
kommer inte att skyddas (jfr Sefanja 2: 1-3). Nya Testamentet är tydligt att kristna 
egentligen borde vara en del av en kyrka (Ef 4: 11-16, jfr 1 Kor 04:17, 10: 32-33)-
särskilt som vi närmar oss slutet (Heb 10:24 -25; jfr Sefanja 2: 1-3). 

Såvida Laodiceas grupper och / eller individer omvända som Jesus uppmanar dem 
att i Uppenbarelseboken 03:19, kommer de inte att kunna veta när den stora 
vedermödan börjar (Matt 24:21) och inte heller vet att fly innan det start (Matt 
24:15 -20). 

COG grupper som är beroende av missriktad tradition (vare sig de senaste eller 
äldre) ovan Bibeln för många aspekter av deras profetiska synpunkter kommer att 
lära sig för sent att de inte har "profetiska ordet" (2 Peter 1:19, KJV) . 

Jesus sade till Laodikeia att de behövs för att ändra på många områden (Upp 3: 
17-19), men han lärde också att eftersom de inte tror att de behövde, att de 
skulle lida på grund av att (Uppenbarelseboken 3: 14-16) . 

Det finns också mer profetiska och andra skillnader som andra COG grupper har 
från Bibeln att detta häfte inte har gått in. Verkligheten är att utan rätt betoning 
på slutfasen av arbetet håller Bibeln i tillräckligt hög avseende, öva Philadelphian 
kärlek, verkligen lära allt som Jesus lärde, och ignorera en smord för en dubbel-
del av Guds Ande (som påminner om Elisa, 2 Kung 2: 9-13) som CCOG Bäst 
mänsklig ledare var, COG grupper som ignorerar profetiska varningar gör så att 
deras risk. 

Medan vissa rabatt vikten av profetia märke till vad aposteln Paulus lärde:  



Och göra detta, att veta tiden, att det nu är hög tid att vakna ur sömnen; nu 
vår frälsning är närmare än när vi först trodde. 12 Natten går, är dagen till 
hands. . 14 Låt oss därför kasta bort mörkrets gärningar, och låt oss sätta på 
rustning av ljus. 13 Låt oss gå ordentligt, som i dag, inte i festande och 
dryckenskap, inte i skändlighet och lust, inte i strid och avund men sätta på 
Herren Jesus Kristus, och gör inga bestämmelser om köttet, att fullgöra sina 
lustar. (Rom 13: 11-14) 

Är vi inte mycket närmare till slutet nu än när Paulus skrev det?  Paulus lärde också 
att sanna kristna inte vara som andra som inte skulle veta ungefär när Jesus skulle 
återvända (1 Tess 5: 4). 

Aposteln Petrus skrev: 

Eftersom alla dessa saker kommer att upplösas, vilket sätt personer borde 
du vara i helig uppförande och gudsfruktan, 12 söker och påskynda den 
kommande dagen av Gud, på grund av vilka himlen kommer att upplösas, 
att vara på eld, och elementen kommer att smälta med innerlig 
värme?13 ändå vi, enligt hans löfte, leta efter nya himlar och en ny jord där 
rättfärdighet bor. (2 Petrus 3: 11-13) 

Korrekt uppmärksamma profetiska händelser hjälper inte bara en att vara redo 
för Jesus (Luk 21:36;), men är också tänkt att vara en reflekterande övning att få 
kristna att undersöka deras liv tillräckligt för att ändra som de borde (jfr Rom 13 : 
11-14; 2 Petr 3: 10-13). Skulle du inte vara att titta på världshändelser så korrekt 
förklaras i ljuset av Bibelns profetior? 

De olika Laodikeia grupperna inte riktigt förstår sluttid profetia, och som kommer 
att bidra till sina medlemmar inte flyr när de borde (jfr Matt 24: 15-21; 
Uppenbarelseboken 12: 14-17). 

De Laodikeia har felaktiga föreställningar om den stora vedermödan, inte utlovas 
skydd mot det, och kommer (tillsammans med de av Sardis, och uppenbarligen en 
del av Thyatira per Uppenbarelseboken 02:22) måste gå in i stora vedermödan 
och bli föremål för död och förföljelse (Daniel 7: 25b; Uppenbarelseboken 00:17).  

Inte vilseledas av dem som inte riktigt förstår viktiga slut time bibliska profetior.  

Även om många tycks tro att den fortsatta Guds kyrka är som poängen för 
påstådda COG grupper, är den profetiska verklighet som vi är unika. Vi har den 
Philadelphia mantel (Uppenbarelseboken 3: 7-13; 2 Kung 2:13) och verkligen stå 



för sanningen (1 Tim 3:15). Vi är ledande slutfasen av arbetet (som måste göras i 
sanning per Psaltaren 33: 4) medan du arbetar mot uppfyllandet av Matteus 
24:14. 

 

5. Sammanfattning av bevis, ledtrådar och tecken att identifiera 
den sanna kyrkan 

 

Återigen, här är en lista 18 bevis, tecken och ledtrådar som visar att den sanna 
kristna kyrkan måste vara Guds sanna kyrka. 

1. Sätter Guds ord ovanför traditioner män och därmed har inte lagt läror 
som motsätter sig bibeln (jfr Matt 15: 3-9). 

2. Använder bibliska namnet "Guds kyrka" (t.ex. Apg 20:28). 

3. gällande allvarligt för den ursprungliga tron (Judas 3), även under hot om 
förföljelse (t.ex. Apg 5: 27-32). 

4. spårar dess bibliska läror genom historien (jfr 1 Joh 2: 6). 

5. Håller påsken på 14: e Nisan (Tredje Mosebok 23: 5, Matt 26:18). 

6. Har känt vilka böcker var en del av Bibeln sedan tiden av aposteln 
Johannes jfr 2 Tim 3: 16-17; Uppenbarelseboken 1: 9-19; 22: 18-19). 

7. Lär sanningen om Gudomen (Romarna 1:20; Kol 2: 9). 

8. Undervisar och håller älskande Guds lagar (1 Joh 2: 4). 

9. motsätter sig deltagande i köttsliga krigföring i denna värld (Joh 18:36, 
Luk 03:14). 

10. Har varit förföljda, men inte förföljare (Joh 15: 20-21). 

11. Har inte antagit de yttre grannlåt av hedendom i fråga om kyrkliga 
klänning eller byggnader (jfr Mosebok 12: 29-30). 

12. predikar hela evangeliet (Matt 24:14; 28: 19-20). 



13. Är en "liten hjord" (Luk 00:32, Rom 11:15, jfr Uppenbarelseboken 14: 1-
9). 

14. Spår dess fysiska plats genom flera ledande städer (Hebreerbrevet 
13:14) och de sju församlingarna i Uppenbarelseboken 2 och 3.  

15. Har tecknet för bibliska Sabbaten (Exodus 31:13; Hebreerbrevet 4: 9). 

16. förstår Guds plan för frälsning genom Jesus Kristus som före genom de 
Heliga Dagarna (1 Kor 5: 7-8; Jakob 1:18) 

17. Undervisar mot observation av hedniska helgdagar (1 Kor 10: 20-22). 

18. Kommer inte i linje med den sista tiden ekumeniska Babylon 
(Uppenbarelseboken 13: 4-10; 18: 4). 

Endast en Guds kyrka grupp kan uppfylla alla dessa kriterier. Den sanna kristna 
kyrkan tror Bibeln, tror Gud, förstår Guds natur och plan och gör Guds verk.  Detta 
kan inte riktigt sägas om grekisk-romerska kyrkor och off-skott. 

Guds kyrka, som innehåller människor under verkliga auktoritet Jesus Kristus, är 
inte perfekt. Det fanns problem i kyrkan Nya testamentet (se även kapitel 3), 
liksom i alla epoker av Guds kyrka (Uppenbarelseboken 2-3). 

Skriften är klart att det skulle vara olika Guds kyrka och icke-Guds kyrka grupper 
bekännande Kristus vid tidens slut. 

Enligt Jesus, i tidens slut skulle det finnas Guds Kyrkor som uppvisar olika 
egenskaper. Jesus har kritik och fördömanden för dem som är Thyatiran (Upp 2: 
18-29), Sardisian (Upp 3: 1-6), såväl som de olika Laodikeia (Upp 3: 14-
22). Därmed skulle grupperna i dessa kategorier inte verkar vara idealisk för alla 
som verkligen vill vara en del av de mest trogna kristna kyrkan. 

I tidens slut, är den enda Guds kyrka som Jesus lovordar och inte fördöma ett med 
"en liten styrka" kyrkan i Philadelphia (Upp 3: 7-13). Dessa är de som inte är så 
kränkt av andra att de inte kommer att tillåta sårade känslor att kosta dem deras 
krona (Uppenbarelseboken 03:11), utan de kommer att stödja Guds verk. 

Således, för dem som vill vara en del av de mest trogna kvarlevan av Philadelphia 
skulle vilja vara med en Guds kyrka grupp som: 



1. Gör förkunna evangelium om riket som vittne dess högsta prioritet (Matt 
24:14; 28: 19-20). 

2. Stöd för fattiga bröder (Gal 2:10), inklusive änkor och föräldralösa (James 
1:27), i synnerhet på platser som Afrika och Asien. 

3. Verkligen praxis biblisk styrning (1 Kor 12:28), inklusive Matthew 18: 15-
17. 

4. Har tillkännagivandet, doktrinära, profetiska och kärleksfulla frukter 
Jesus talade om (Joh 7: 16-20, 13:35, Lukas 04:18, 14:13, Matt 24:14, 28: 
19-20; Uppenbarelseboken 3 : 13/07). 

5. varnar dem som tror att de är i kyrkan att inte falla bort (1 Tim 4: 1). 

6. Har andliga gåvor, bland annat ta emot drömmar, i de sista dagarna (Apg 
2: 17-18). 

7. förstår de historiska och nuvarande roller kyrkorna i Uppenbarelseboken 
2 och 3. 

8. förklarar och förstår bibliska profetior tillräckligt väl (t.ex. Daniel 11: 29-
45; Matteus 24) för att veta när man ska fly (Matt 24: 15-20; Upp 03:10, 12: 
14-16) före den stora vedermödan (Matt 24:21).  

Den grupp som bäst representerar återstoden av Philadelphia del av Guds kyrka 
(Uppenbarelseboken 3: 7-13) i det 21: a århundradet är den fortsattaGuds kyrka. 

Den fortsatta Guds kyrka är den enda organiserade kyrka som vi är medvetna om 
vem officiellt gör alla ovanstående. Den tvingande skäl att vilja vara en del av oss 
är inte att vi är perfekta, men att vi inte undervisar i enlighet med Bibeln och tro 
och praxis i Jesu tidiga efterföljare. 

De flesta kyrkor har en viss sanning, men ingen annan verkar vara "pelare och 
grunden för sanningen" (1 Tim 3:15). Satan, gud denna ålder (2 Kor 4: 4), visas 
inte som djävulen, utan som en ljusets ängel för många (2 Kor 11: 13-14). Jesus 
sade många skulle komma i hans namn, förkunnar att han var Kristus - och ändå, 
utan att inse det, lura hela världen (Matt 24: 4-5). 

Så, nu när du vet bevisen, ledtrådar och tecken, du kommer att vara som Bereans 
gamla och som "tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna 



för att ta reda på om dessa saker var så. Därför är många av dem trodde "(Apg 17: 
11-12)? 

Lägg märke till vad Bibeln säger: 

... Ta ödmjukt emot implanterade ord, som har möjlighet att spara era 
själar. . Men vara ordets görare, och bara inte åhörare, lura er 23 Ty om 
någon är en åhörare av ordet och inte en doer, är han som en man 
observerar sitt ansikte i en spegel, 24 för han iakttar sig själv, går bort, och 
omedelbart glömmer vilken typ av människa han var. 25 men den som ser till 
den perfekta lag frihet och fortsätter i den, och är inte en glömsk hörare 
utan en görare av arbetet, kommer detta att bli välsignade i vad han gör 
. (Jakob 1: 21-25) 

Kommer ni att göra det bibliskt du inser att du ska bara göra och 
stödja fortsatta Guds kyrka eller vara en åhörare, lura dig själv? 

Tycker du inte vill stödja den fortsatta Guds kyrka som vi fortsätter att predika 
evangelium om riket i världen som vittne (Matteus 24:14) samt lära alla Jesus 
befallde (Matt 28: 19-20)? 

 

Är du redo att bli riktigt en del av den sanna kristna kyrkan? 

 

Fortsatt Guds kyrka 

 

USA kontor fortsatta Guds kyrka ligger på: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, 

Kalifornien, 93.433 US. 

 

Vi har supportrar över hela världen, och i alla bebodda världsdelar (alla 

kontinenter utom Antarktis). 

 



Fortsatt Guds kyrka webbplats informations 

 

CCOG.ORG Den främsta webbplatsen för fortsatta Guds församling. 

CCOG.ASIA Asiatiska fokuserad webbplats, med flera asiatiska språk. 

CCOG.IN Indien-fokuserat webbplats, med några indiska språk. 

CCOG.EU Europeiska fokuserad webbplats, med flera europeiska språk. 

CCOG.NZ Webbplats riktad mot Nya Zeeland. 

CCOGCANADA.CA Webbplats riktad mot Kanada. 

CDLIDD.ES Detta är en helt spanska språket hemsida. 

PNIND.PH Filippinerna fokuserad webbplats, med några tagalog. 

 

radio & YouTube videokanaler 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Bibelns nyheter profetia online-radio. 

Bible News Prophecy kanalisera. YouTube predikan netto. 

CCOGAfrica kanalisera. YouTube videomeddelanden från Afrika. 

CDLIDDsermones kanalisera. YouTube predikningar på spanska. 

ContinuingCOG kanalisera. YouTube video predikningar. 

 

Nyheter och historia webbplatser 

 



CHURCHHISTORYBOOK.COM Kyrkohistoria webbplats. 

COGWRITER.COM Nyheter, historia och profetia webbplats. 

 

Det finns romerska katoliker, Östra ortodoxa, protestanter , mormoner, Jehovas 
vittnen, Guds kyrka kristna och andra som tror att de är, eller åtminstone en del 
av, den sanna kristna kyrkan. 
 
Det finns tusentals grupper och stipendier som hävdar någon anknytning till 
kristendomen. På 21-talet, vilken grupp är den mest trogna? 
 
Bibeln, tillsammans med vissa fakta om kyrkohistoria och kyrko frukter (Matteus 
7: 16-20) innehåller bevis, ledtrådar och tecken för att hjälpa till att besvara detta. 
Denna bok länkar skrifter med historiska fakta för att ge användbar information 
om detta. 
 
Den andra och tredje kapitel i Uppenbarelseboken innehåller meddelanden från 
Jesus Kristus för sju kyrkor. Många tror att dessa kyrkor representerar kyrkan i 
hela kyrkan ålder (från pingstdagen i Apostlagärningarna 2 till Jesu Kristi 
återkomst). 
 
 
 
 



 
Rester av forntida Philadelphia 

 

På 21-talet, skulle mest trogna enligt Jesu ord vara en kvarleva av den 

Philadelphia del av Guds kyrka (Uppenbarelseboken 3: 7-13). 

 

Vem är den mest trogna kvarlevan av Philadelphia delen av den sanna kristna 

kyrkan? 

 

Om du är villig att vara som Bereans gamla (Apg 17: 10-12), kan du ta reda på om 

du har en Gud-inspirerade kärlek till sanningen och verkligen tror på Bibeln. Om 

du är villig att vara en doer, och inte bara en ordets hörare, du kanske kan bli en 

välsignad del av Philadelphia trogna (Jakob 1: 22-25; Uppenbarelseboken 3: 7-13). 


