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Jesus sagde graven ville ikke få magt over sin menighed. Ved du, hvor at kirken 
er i dag? 
 
Er du sikker? Er du villig til at være en rigtig "doer" kristen og ikke blot en 
lytteren? Kan du håndtere sandheden om den sande kristne kirke? 
 
Kunne en lille og udskældte gruppe bedst repræsenterer den sande kristne kirke 
i dag? 
 
Ville du være villig til at "stride for den tro, én gang for alle overgivet til de 
hellige" eller ville du foretrække en forfalsket? Skulle du stole på dine følelser 
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eller Guds ord til at beslutte? 
 
Vil du virkelig tror kriterierne i Bibelen? Ved du, hvilke proofs, skilte, og spor 
identificere den sande og Continuing Guds Kirke? 
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1. Hvilke Kirken ville fortsætte? 
 
Tusindvis af kirker og milliarder af mennesker 
 
Der er tusindvis af grupper med store doktrinære forskelle, der hævder at være 
en del af Kristi kirke. Mange af dem er alvorligt taler om økumenisk enhed. To 
milliarder mennesker menes at være en del af disse kirker. Er en massiv kirke den 
sande kristne kirke? 
 
Et faktum, forbløffende, men sandt, er, at selv om de fleste mennesker synes at 
antage, at alle hævdede kristne kirker får deres tro og lærdomme fra Bibelen, er 
virkeligheden, at næsten alle de kirker, der hævder at være kristne ofte 
afhængige af ikke-bibelske og hedenske traditioner for deres tro! 
 
Næsten ingen vil lære den fulde sandheder fra Bibelen som der ofte går imod 
deres trøstende traditioner, kultur og / eller samfundet. 
 
Kan du virkelig identificere den sande kristne kirke? 
 
Er der let beviser til at hjælpe dig med at fjerne falske kirker? Hvis du er villig til at 
åbne dit sind og hjerte til at opdage disse prøvetryk, skilte, og spor, vil svaret blive 
afsløret, og du vil forstå, hvorfor det er vigtigt at vide, hvor den sande kristne 
kirke er i dag, og hvorfor vi skal have iver for at handle på dette tidspunkt i Guds 
plan. 
 
Opdag hvad Bibelen lærer, og find selv ud af. Velkommen til din rejse til den 
sande Guds Kirke. 
 
Jesus lærte os, at hans kirke ville fortsætte 
 
Jesus lærte, at hans kirke ville fortsætte indtil slutningen af denne alder: 
 

... Jeg vil bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. 
(Mattæus 16:18, New King James Version hele medmindre andet er 
angivet) 
 
... Vil jeg bygge min kirke, og portene til netherworld skal ikke få magt over 



den. (Mattæus 16:18, New American Bible, sat ud af USA konference af 
katolske biskopper) 
 
   "Al myndighed har givet mig i himlen og på jorden. Derfor ud og gør 
disciple af alle nationerne, idet I døber dem i Navnet Faderens og Sønnens 
og Helligåndens, 20teaching dem at holde alt det, som jeg har befalet dig, 
og se, jeg er med jer alle dage indtil slutningen af alder ". (Mattæus 28: 18- 
20) 

 
 
Hverken død (Hades / netherworld) eller tid (i slutningen af denne alder) vil sejre 
mod den sande kristne kirke. Jesu lære bevise, at der skal være en gruppe (eller 
flere grupper), der udgør den sande kirke i hele kirkens alder. Denne kirke ville 
lære alle at Jesus befalede (Matt 28: 19-20) til dem, som Faderen vil kalde (Joh 
6:44) i hele verden. 
 
Jesus lærte også om historien om den sande kristne kirke, på forhånd. Han gjorde 
dette i de budskaber, han gav til kirkerne i 2. og 3. kapitler i Johannes 
'Åbenbaring. 
 
Hvis Bibelen, religiøse skrifter, og verdslige historie kan vise, hvad den tidlige 
apostolske og trofaste post-apostolske kirke troede, den eneste reelle kandidater 
til at sande kirke, hele kirkens alder, ville være dem, der holdt de samme lære og 
praksis (jf . Jude 3). 
 
Da kirken alder ikke er afsluttet, da Jesus endnu ikke er vendt tilbage, skal den 
sande kirke eksisterer. Men hvor? 
 
På trods af, at der har været mange frafaldne, der er virkelig kun to muligheder 
for Kristi sande kirke i det 21. århundrede: Det er enten en meget græsk-romersk 
påvirket gruppe af en eller flere kirker, eller det er en kirke eller en gruppe af 
kirker fra nogle andre, mere virkelig apostolske og bibelsk, kilde (jf Åb 2, 3, og 17). 
 
For dem af os, der tror, at Bibelen er der ingen andre muligheder. Den eneste 
reelle kandidat (er) for den sande kirke ville være en eller flere grupper, der stadig 
har de samme lære og praksis i dag som den tidlige apostolske kirke rent faktisk 
gjorde. 



 
Bibelen lærer at bevise alle ting 
 
Mange ikke nøje overveje, hvad kirke de deltager. Mange tror krav fra 
økumeniske og interreligiøse skarer at alle trosretninger føre til det samme sted. 
Men Jesus lærte at brede tilgang (den "nemme måde") var vejen til ødelæggelse 
og kun få asylansøgere vil finde den lige og snævre vej i denne alder (Matt 7: 13-
14, KJV). 
 
Skulle du gider at bevise, om din kirke er en sand kristen én? 
 
De fleste mennesker accepterer uanset dominerende religion deres familie eller 
lokal kultur accepterer. Nogle vil imidlertid foretage ændringer i deres levetid. 
Nogle ændringer er baseret på følelser, nogle for nemheds skyld, og nogle på 
doktrin. Nogle vælger en kirke, hvor de føler den mest komfortable. Andre vælge 
en baseret på sin nærhed, ungdom og / eller andre sociale programmer, eller 
fordi en eller anden måde kunne rykke en karriere. 
 
Hvad skulle du gøre? 
 
Apostlen Paulus skrev (ifølge protestantiske og katolske accepterede 
oversættelser af Det Nye Testamente): 
 
 Bevis alt; holde fast, at der er god. (1 Thess 5:21, KJV) 
 

Men bevise alt; holde fast, at der er god. (1 Thess 5:21, Douay-Rheims 
Bibel-DRB) 

 
Og ikke blive med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets 
Fornyelse, at du kan vise, hvad der er at gode og velbehagelige og 
fuldkomne Guds vilje. (Romerne 12: 2, NKJV) 

 
Og ikke lige med denne verden; men reformeres i nye i dit sind, at du kan 
vise, hvad der er det gode, og det acceptable, og den perfekte Guds vilje. 
(Romerne 12: 2, DRB) 

 
Har du bevist, hvor den sande kristne kirke er i dag? Hvis du tror, du kan have, har 



du virkelig brugt de kriterier, som Bibelen bruger? 
 
Hvornår har Kirken Starte? 
 

For at få en bedre ide om, hvor kirken er i dag, ville det være en god idé at se, 
hvor det begyndte. I Mattæus 16:18, Jesus sagde han ville bygge sin kirke "på 
denne klippe" (hvilket betyder selv, ApG 4: 10-11; 1 Kor 10: 4), og ville sende 
Helligånden (Joh 16: 7; jf John 14:26). Hvornår har dette begynder? 

Det begyndte halvtreds dage efter at han genopstod. 

Den kristne kirke begyndte på pinsedagen c. 31 e.Kr., der er, når Helligånden blev 
sendt. Bemærk følgende fra andet kapitel af Apostlenes Gerninger om, hvordan 
Guds kirke i gang: 

Når Pinsedag fylde kom, var de alle endrægtigt på ét sted ... 4 Og de bleve 
alle fyldte med den Helligånd, og de begyndte at tale på andre tungemål, 
efter hvad Ånden gav dem at udsige. (Apg 2: 1,4) 

Da stod Peter frem med de elleve, hævede stemmen og sagde til dem, 

"Mænd af Judæa og alle, som bor i Jerusalem, lad dette være kendt for dig, 
og lytte mine ord ... 22" Mænd Israels hører disse ord: Jesus fra Nazaret, en 
mand attesteret af Gud til dig af mirakler, vidundere og tegn, som Gud 
gjorde ved ham midt iblandt jer, som du selv vide - 23 ham, der leveres af 
den bestemte formål og Guds forudviden, har du taget af lovløse hænder, 
har korsfæstet, og døden, 24 hvem Gud hævet op, efter at have løst dødens 
smerter, fordi det ikke var muligt, at han skulle holdes af det ...  

"Derfor lad alle Israels Hus vide for vist, at Gud har gjort denne Jesus, hvem 
I korsfæstede, både Herre og Kristus." 

Men da de hørte dette, blev de skåret til hjertet, og sagde til Peter og de 
øvrige Apostle: "I Mænd, Brødre, hvad skal vi gøre?" 

Da sagde Peter til dem, 
"Omvend jer og lad hver eneste af jer døbe i Jesu Kristi navn til 
syndernes forladelse,., Og du skal modtage gaven Helligåndens 39 For 
løftet er til dig og dine børn, og til alle, som er langt borte, så mange 
som Herren vor Gud vil kalde. " 

Og med mange andre ord, han vidnet og formanede dem og sagde: 41 Så de, 
der med glæde imod hans ord, blev døbt "frelse fra denne 
forvendteSlægt."; og den dag omtrent tre Tusinde Sjæle blev føjet til 
dem. 42 Og de holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, i Brødets og 
bønner ... 47priste Gud og havde Yndest hos hele Folket. Og Herren føjet til 
kirken dagligt til, som blev frelst. (ApG 2:14, 22-24, 36-42, 47) 



Gud tilføje til kirken dagligt. Læg mærke dem i det var at omvende sig og blive 
døbt. Således er det kun dem, der kunne gøre begge blev sat til den sande kristne 
kirke. Bemærk, at de troende fortsatte i apostlenes lære. Disse spor kan hjælpe 
dig med at forstå forskellen mellem den sande kirke, og dem, der blot hævder at 
være Kristi kirke. 
 

Hvad er Kirken? 
 

Det Nye Testamente Ordet oversættes som "kirke" kommer fra det græske ord 
omskrives som "ekklesia", hvilket betyder Bibelen lærer også, at kirken 
repræsenterer Kristi legeme "en råbte forsamling.": 

Og han er leder af kroppen, kirken, som er begyndelsen, den førstefødte fra 
de døde, at han i alle ting kan have forrang. (Kol 1:18) 

... Kristus, af hensyn til hans legeme, som er kirken (Kolossenserbrevet 
1:24) 

Så i vores søgen efter den sande kirke, søger vi en krop af trofaste troende, der 
har fortsat med tro og lære af Jesus og hans apostle. Kirken er en "åndelig hus" (1 
Peter 2: 5), og er ikke begrænset til en fysisk organisation eller virksomhed 
gennem historien. 
 

Hvad er en sand kristen? 
 

En sand kristen er en, der har accepteret opkaldet til Jesus, korrekt angrede, 
blevet døbt, og faktisk modtaget Guds Hellige Ånd (ApG 2:38). Selvfølgelig er 
mange, der ikke er sande kristne hævder, at. 

Bemærk også, at apostlen Paulus skrev, at en kristen har Guds Ånd bor i dem, og 
at de vil føre en anden type liv, end dem der ikke gør: 

Men du er ikke i kødet, men i Ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Nu, 
hvis nogen ikke har Kristi ånd, hører ikke ham. 10. Og hvis Kristus er i jer, er 
legemet er dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af 
retfærdighed. 11 Men hvis Ånd ham, som rejste Jesus fra de døde, bor i jer, 
vil han, som oprejste Kristus fra de døde også give liv til jeres dødelige 
legemer ved sin Ånd, som bor i jer. 
Derfor, brødre, vi er skyldnere - ikke til kødet, for at leve efter Kødet 13 For 
hvis du bor efter Kødet, vil du dø;. men hvis I ved Åndens hjælp dræber 
gerninger af kroppen, vil du bor. 14. For så mange som er ledet af Guds Ånd, 
disse er Guds sønner. (Romerbrevet 8: 9-14) 

De, der ikke rigtig har Guds Ånd er ingen af hans. 



Kristne er at elske og vise kærlighed, men ikke spottet af verden:  

Ren og ubesmittet religion for Gud og Faderen er dette: at besøge faderløse 
og enker i deres problemer, og at holde sig uplettet af verden. (James 1:27) 

Apostlen Peter skrev: 

Du derfor, elskede, siden du kender dette på forhånd, pas på, at du også 
falde fra din egen standhaftighed, blive ført væk med den fejl på den 
onde; 18 men vokser i nåde og kendskab til vor Herre og Frelser Jesus 
Kristus. Ham være ære både nu og for altid. Amen. (2 Peter 3: 17-18) 

Ændring ens liv gennem åndelig vækst er en vigtig del af at være en rigtig 
kristen. Også sande kristne indse, at den sande tro er blevet "talt imod overalt" 
(ApG 28:22), har dens ledere været udsat for opsigelsen fra andre religiøse 
myndigheder 'på grund af deres lære og uddannelse (ApG 4: 1-21; 6: 9-14), og at 
reelle kristne selv vil blive udsat for forfølgelse (Joh 15:20).  

Den sene Guds Kirke evangelist Dibar Apartian skrev: 
 

Det kræver mod at være en sand kristen! 
 

De profeter gammel var mænd af mod. Da Gud fortalte Josva at begynde 
kampen for at komme ind i det forjættede land, befalede han, "Vær stærk 
og en god modet" (Josh 1:. 6). . 
Apostlene var også mænd af mod, især efter de modtog Guds Hellige 
Ånd. Det var ikke nemt for dem at prædike evangeliet midt løbende trusler 
og forfølgelser. De skulle vælge mellem at adlyde Gud og adlyder mand - 
mellem indsejling i store port og den smalle én. De fik at vide af 
myndighederne, "vi strengt opkræves du ikke at lære i dette Navn, men her 
du have fyldt Jerusalem med din undervisning, og du har til hensigt at 
bringe dette Menneskes Blod over os" (ApG 05:28, RSV). Svaret Peter og de 
andre apostle gav var en af tro og mod: "Vi bør adlyde Gud mere end 
mennesker" (vers 29). 
Er du klar over, at en dag kan du nødt til at give det samme svar til dem, der 
forfølger jer? 

Hebræerne 11 er almindeligt kendt som kapitlet tro. Og taler om tro det 
gør. Alle de mennesker nævnt deri levet ved tro, men der kræves meget 
mod. (Gode nyheder, januar 1981) 

Den sande kristne kirke har eksisteret siden pinse i ApG 2, da Jesus sagde, at det 
ville (Matt 16:18; Åb 2 & 3). 
Men blot at finde den sande kristne kirke er ikke nok. Man skal også personligt 
være en sand kristen: 



Men vær ordets gørere, og kun ikke tilhørere, bedrager jer selv. (James 
1:22) 

Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, og alle disse ting skal lægges 
til dig. (Mattæus 06:33) 

Sande kristne har Guds ånd, praksis kærlighed, er modig, og længes efter Guds 
rige. Den sande kristne kirke fortsætter med at undervise, at og de andre aspekter 
af den oprindelige tro (Judas 3). 
 

2. tegn, der identificerer Sande Kirke 
 

Nu, hvor vi har set, at den sande kirke skal fortsætte, og beholde den oprindelige 
tro, vil vi nu se på nogle specifikke skilte, spor og doktriner, der hjælper med at 
identificere den sande kirke. 
 

Helliget ved sandheden-Guds ord 
 

Jesus sagde, at tegn på, at indsat sande kristne, var, at de blev helliget ved 
sandheden: 

De er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden. 17 Hellige dem ved din 
sandhed. Dit ord er sandhed. 18. Som du har udsendt mig til verden, jeg også 
har sendt dem til verden. 19 Og jeg helliger mig selv, at de også kan være 
helliget ved sandheden. (Johannes 17: 16-19) 

En rigtig nøgle til at skelne den sande kristne kirke fra mange af de falske sedler 
er, hvordan begået kirken virkelig er at Guds ord. De fleste, der bekender Kristus 
er en del af kirker, der får nogle eller meget af deres doktrin fra hedenske og 
andre kilder, der er i strid med Guds ord. Menneskelige-udtænkt religioner med 
falsk ydmyghed ikke er af ægte åndelig værdi (Kolossenserbrevet 2:23).  

Mens nogle foretrækker at stole på deres følelser til at bestemme en passende 
kirke, Guds ord fastsætter en anden standard-Guds: 

Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt,. 6 i alle 
dine veje anerkende ham, og han skal lede dine stier 7 Må ikke være klogt i 
dine egne øjne; Frygt Herren og afgår fra det onde. (Ordsprogene 3: 5-7) 

Den, der er af en stolt hjerte vækker Strid, Men den, der stoler på Herren, 
vil blive fremgang. 26 Den, der stoler på sit eget hjerte er et fjols, men hvem 
går klogt vil blive leveret. (Ordsprogene 28: 25-26) 

Det er sandheden fra Guds ord, der kan gøre mennesker åndeligt komplet (2 Tim 
3: 16-17). 
Bemærk også følgende: 



For HERRENs Ord er rigtigt, og al hans arbejde er gjort i sandhed.  (Salme 33: 
4) 

"For jeg, Herren, elsker retfærdighed ... Jeg vil lede deres arbejde i sandhed, 
og vil gøre med dem en evig Pagt. (Esajas 61: 8) 

Guds arbejde udføres i sandhed, og kirken fører, at arbejdet under Kristus, skal 
gøre det i sandhed. 
Guds ministre rost af "sandhedens ord" (jf 2 Kor 6: 4-7), ikke til at holde til 
traditioner mænd, der i strid med Skriften (jf Mark 7: 6-8; Matthew 15: 3-9 ).Den 
virkelig trofaste kristne kirke sætter Guds ord over traditioner for doktrin.  

Som gjorde Peter og de andre apostle, skal lederne af de troende kristne kirke 
være villig til at prædike sandheden, selv når det er upopulært med statslige eller 
religiøse myndigheder (ApG 5: 27-32). 
 

Hvad er den bibelske navn Kirken? 
 

Et fingerpeg til den sande kristne kirke er navnet. 

Den fremherskende bibelske navn af den sande kirke i Det Nye Testamente er 
normalt oversættes som "Guds Kirke" (ApG 20:28; 1 Kor 1: 2; 10:32; 11: 16,22; 15: 
9; 2 Kor 1 : 1; Galaterne 1:13; 1 Thess 2:14; 2 Thess 1: 4; 1 Timoteus 3: 5,15).  

Selv om nogle har foreslået, at "katolsk kirke" var det oprindelige navn, skal det 
anføres, at den første gang udtrykket "katolske kirke" menes at have været brugt 
ikke henvise til Rom. Det blev brugt i et brev af Ignatius af Antiokia til Guds kirke i 
Smyrna. Han specifikt det "til Guds kirke ...: Kirken, som er på Smyrna, i Asien" 
(Ignatius 'Brev til Smyrnaeans, c 120 e.Kr.).. Grupper som den Fortsættende Guds 
kirke (CCOG) er efterkommere af Guds kirke i Smyrna. Og i modsætning til de 
græsk-romerske kirker, vi holder til de samme lære i forbindelse med påsken, 
sabbatten, årtusinde, Guddommen, etc. at de tidlige ledere havde. 

Gennem kristne historie, har den sande kirke normalt anvendes en version af 
udtrykket "Guds Kirke" (eller "kirkerne Kristi," jf Romerne 16:16) dog ofte med et 
andet ord med det (jf 1 Kor 1: 2; 1 Timoteus 3:15). Men Guds Ånd, ikke et navn, er 
de sande kriterier (1 Peter 2: 5). 
Derfor blot at have det rigtige navn er ikke nødvendigvis et bevis. Men ikke at 
have det rigtige navn ville tendens til at være en diskvalificerende faktor:  

Jeg kender dine gerninger. Se, jeg har forelagt dig en åben dør, og ingen kan 
lukke den; for du har en lille styrke, har holdt mit Ord, og har ikke fornægtet 
mit navn 9 Faktisk vil jeg gøre de af Satans Synagoge, som kalde sig selv 
Jøder og ikke, men løgn -. rent faktisk vil jeg gøre dem komme og tilbede 
for dine fødder og kende, at jeg har elsket jer. (Åbenbaringen 3: 8-9) 



Jesus sagde den sande kristne kirke benægter ikke hans navn, består af 'åndelige' 
jøder, har en lille styrke, og holder Kristus ord. Men se, at Jesus var også klart, at 
nogle, der hævder at være trofast ikke ville være. 
 

Hvorfor Name "Continuing Guds Kirke"? 
 

Nogle af verdens kirker har opdaget doktrinære punkt sandheden om bibelske 
navn for Kirken. Nogle har vedtaget i det mindste en del af dette navn, og kalder 
sig "The Guds Kirke." 

Det er imidlertid vigtigt at indse, at et navn er meningen at formidle mening. Og 
hvis de forskellige "kirker Guds" i denne verden ikke anerkende Gud som deres 
Hersker, er ikke helt underlagt Ham eller hans ord, ikke at adlyde Ham, og ikke har 
mange af de andre store beviser i denne booklet- derefter , selvom besidder 
navnet udnyttes i Skriften, er de ikke en del af den sande Guds Kirke.  

Dette er i overensstemmelse med advarsler i Bibelen, der kalder sådanne 
mennesker løgnere, som er en del af "Satans synagoge" (Åb 3:10) såvel som dem 
om falske præster, der ser ud til at omdanne sig til "retfærdigheds tjenere" (2 Kor 
11: 14-15). 
Det er sagt, fordi en række verdslige organisationer gøre krav på navnet på den 
sande kirke - ligesom millioner af "bekendende" kristne har forkert gjort krav på 
navnet Jesus Kristus (Matt 7: 21-23) -når der ønsker at etablere denne fase af den 
sande Guds Kirke, til det formål at udføre virksomhed som Guds på denne jord, vi 
var ude af stand til at indarbejde det som, simpelthen, "Kirken Guds." som det var 
ikke til rådighed, samt at vise vores forbindelse til kirken fra begyndelsen (ApG 2), 
valgte vi udtrykket "Continuing Guds Kirke." 
 

Kæmpe ihærdigt og den sande tro 
 

Et yderst vigtigt tegn er, at den sande kristne kirke har den oprindelige tro, som 
blev leveret til apostlene. 
Bemærk et problem, at apostlen Jude fundet, og hvad han fortalte trofaste kristne 
at gøre ved det: 

Elskede, mens jeg var meget flittig til at skrive til dig vedrørende vores 
fælles frelse, fandt jeg det nødvendigt at skrive til dig formane dig om at 
stride for den tro, som engang var for alle overgivet til de hellige. 4 For visse 
mænd har sneget sig ind ubemærket , som for længe siden blev markeret 
ud for denne fordømmelse, ugudelige mænd, der henvender nåde vor Gud 



ind Skændsel og fornægter den eneste Gud Herren og vor Herre Jesus 
Kristus. (Jude 3-4) 

Jude fortalte om to grupper. Dem, der vil kæmpe for den oprindelige tro, der var 
en gang for alle overgivet til de hellige, og dem, der forsøgte at ændre det 
uhensigtsmæssigt. Den sande kristne kirke har leveret tro. En tro, der er at 
fortsætte-men de fleste der bekender Kristus i det 21. århundrede ved virkelig ikke, 
hvad de oprindelige kristne faktisk troede og praktiseres (se også vores gratis 
hæfte, Continuing History of the Church of Gud). 
Det er en hellig tro, at holde Guds kærlighed, og søger mod Hans nåde: 

Men du, elskede, bygge jer op på din allerhelligste tro, bede i 
Helligånden, 21 holde jer i Guds kærlighed, på udkig efter den nåde af vor 
Herres Jesu Kristi til evigt liv. (Jude 20-21) 

Bibelen viser at sande ministre er at prædike ordet og udholde, ikke ændre, sande 
bibelske doktriner: 

Forkynd ordet! Være klar i sæsonen og uden for sæsonen. Overbevise, straf, 
forman med al Langmodighed og undervisning 3 Til den tid vil komme, da de 
ikke skulle fordrage den sunde lære, men efter deres egne ønsker, fordi de 
har kløe ører, vil de ophobe for selv lærere. 4, og de vil vende deres ører 
væk fra sandheden, og drejes til side til fabler. 5 Men du være 
opmærksomme i alle ting, udholde trængsler, gøre arbejdet i en evangelist, 
opfylde dine ministerium. (2 Timoteus 4: 2-5) 

Nogle af de fundamentale doktriner i den kristne kirke findes i Hebræerbrevet 6: 
1-3. Disse doktriner herunder omvendelse, dåb, håndspålæggelse, går videre mod 
perfektion, dødes opstandelse og evig dom blev undervist af apostlene og tidlige 
kristne væsentlige som de nu bliver undervist afContinuing Guds Kirke. 

Læg mærke noget Jesus lærte om Philadelphia del af kirken:  

... Til ... kirken i Philadelphia ... 8 ... du har en lille styrke, har holdt mit Ord, 
og har ikke fornægtet mit navn ... 11 Se, jeg kommer snart! Hold fast, hvad 
du har, at ingen kan tage din krone. (Åbenbaringen 3: 7,8,11) 

Jesus lærer, at man skal holde sig til de bibelske sandheder og ikke lade sig 
vildledt af andre, der ikke har den samme forpligtelse til Guds ord. Den sande 
Guds Kirke er at holde fast på de bibelske sandheder, ikke acceptere kirkeråd, der 
går imod den sande tro, ej heller blive afskrækket fra at gøre det arbejde på grund 
af mænd. I det 21. århundrede, er det rest af Philadelphia delen af den sande kristne 
kirke, der gør dette til den bedste (se kapitel 4 for nogle detaljer). 

Læg mærke noget fra apostlen Johannes: 



Det, som var fra begyndelsen, som vi har hørt, som vi har set med vore 
øjne, som vi har kigget på, og vore hænder har håndteret, om livets ord -
 tolivet blev åbenbaret, og vi har set, og vidner, og erklære for dig, at det 
evige liv, som var hos Faderen og blev åbenbaret for os - 3, som der har vi 
set og hørt vi erklærer dig, at du også kan have fællesskab med os; men 
vort Samfund er med Faderen og med hans Søn Jesus Kristus. 4 Og dette 
skrive vi til dig, at din glæde må være fuldkommen. (1 Joh 1: 1-4) 

Bemærk, at Johannes sagde han lærte, hvad han lærte fra 
begyndelsen. Sandheden var ikke til at ændre. 

Apostlen Johannes lærte at overholde, for at fortsætte, i Kristi lære: 

Den, der overskrider og ikke bliver i Kristi lære, har ikke Gud. Den, der bliver 
i Kristi lære har både Faderen og Sønnen. (2 Joh 9) 

Man bliver i denne doktrin ved ikke at ændre det med doktriner der modsiger 
Bibelen. 
Apostlen Johannes rapporterede også om forskellen mellem de troende og dem, 
der hævdede at være trofaste: 

Mine børn, det er den sidste time; og som du har hørt, at Antikrist kommer, 
selv nu mange antikrister kommet, som vi ved, at det er den sidste 
time 19 De gik ud fra os, men de var ikke af os.; for hvis de havde været af 
os, ville de have fortsat med os; men de gik ud, at de kunne blive åbenbart, 
at ingen af dem var af os. (1 Joh 2: 18-19) 

Bemærk, at apostlen Johannes skrev, at de, der var trofaste ville have fulgt hans 
lære og praksis, men dem, der var antikrister ville ikke fortsætte i denne praksis.  

Mens der er mange praksis original kristendom, der er blevet tabt af den græsk-
romerne, måske det skal indskød her, at en af de tidligste dokumenterede 
ændringer fra den praksis og lære apostlen Johannes har at gøre med den dato og 
overholdelse af påsken . Dette var en ændring, at forskellige græsk-romerske 
kirker indført af den tidlige 2. århundrede, og det forårsagede kontrovers 
(Eusebius 'Kirkehistorie, Bog V, kapitel 23-24). 
De nægtede at holde påsken på 14 th af Nisan som Jesus, apostlen Johannes, og 
forskellige andre trofaste kirkeledere historisk gjorde (størstedelen af dem, der 
nægtede 14. skiftede til en søndag). Ved begyndelsen af 2. århundrede, Guds kirke 
Biskop Polykarp af Smyrna konkluderede, at "mange" havde "falske doktrin", og 
han henviste til deres tro som forfængelighed / værdiløs (Polycarp brev til 
Filipperne). 



Ved begyndelsen af 3. århundrede, mange af de græsk-Romerne udviklede sig til, 
hvad Guds kirke Biskop Serapion af Antiokia omtales som en "liggende forbund" 
(Serapion Epistel til Caricus og Ponticus). 
Selv om græsk-romerske kirker hævder både Polycarp og Serapion som deres 
egen (og Serapion tilsyneladende var lykkedes Antiokia af utro græsk-romerske 
ledere), virkeligheden er, at de (og dem, de trofast forbundet med kirkeligt) holdt 
til Guds Kirke, og ikke græsk-romerske doktriner. 

Selv om der var mange andre ændringer ved de utro kirker, akademikere generelt 
enige om, at apostlen Johannes holdt påsken på 14 th. Derfor er denne ene 
doktrin er en let måde at fortælle dem, der lyttede til skrifterne, fra dem, der har 
undladt at fortsætte i praksis apostlen Johannes, og dem med ham.Den ændrede 
Påsken dato til søndag blev universelt dekreteret når den hedenske kejser 
Konstantin senere tvang problemet. Konstantin var ikke en rigtig kristen. Selv når 
han ikke var blevet døbt i enhver erklærede kristne tro, erklærede han sig en 
lægmand biskop og tvang søndag påsken spørgsmål, der skal færdiggøres i Rådet i 
Nikæa i 325 e.Kr. Da Konstantin døde han blev begravet i en sol-gud type 
grav.  De, der ønskede at forblive tro mod den bibelske praksis ville ikke lytte til 
ham eller hans Rådets dekret. Han havde også mange myrdet efter Nikæa. 
 
Gennem historien har der været to grundlæggende grupper, en der holdt den 
oprindelige tro, mens den anden vigtigste, der hævdede at men gjorde det ikke.  

Hvad med 'apostolske succession «? Nær starten af 3. århundrede, den daværende 
romerske-støtte Tertullian skrev om to grupper (Smyrnaeans og romerne) der 
hævdede bånd til apostlene (Tertullian s Liber de praescriptione 
haereticorum. Kapitel 32), men kun én af dem var og er forblevet trofaste og den 
anden var ikke. En gruppe hævdede succession fra Rom, og den anden, der 
hævdede, at det fra Smyrna (gennem apostlen Johannes til Polykarp til Thraseas, 
etc.). 

Så vidt apostolsk succession går, kan det være vigtigt at indse, at der ikke er 
undervisning i Bibelen om den sande kirke har et College of Cardinals heller ikke 
en pontifex maximus. Begge disse er rester af hedenskab. Ifølge The Catholic 
Encyclopedia, blev titlen Pontifex Maximus ikke vedtaget af romerske biskopper 
indtil slutningen 4. århundrede, mens kollegiet af Cardinals ikke officielt dannes 
indtil det 11. århundrede. Hvad Rom nu gør for at vælge sin top leder simpelthen 
ikke var en del af den oprindelige tro. 



Mens Bibelen viser at Gud har tendens til at arbejde sig igennem en top 
menneskelig leder, denne leder er en, der er blevet salvet med olie (2 Kor 1:21; 1 
Timoteus 4:14; 05:22; 2 Timoteus 1: 6) og der viser de frugter, der viser, at ledelse 
(Matt 7: 15-20; 1 Timoteus 3: 1-7). Måske skal det nævnes, at det kun er den 
sande Guds Kirke, der kan bevise gennem tidlige samtidige optegnelser, at det 
havde direkte succession fra de oprindelige apostle. Selv Jerome bemærkede, at 
apostlen Johannes ordinerede Polykarp af Smyrna (Jerome 'De Viris 
Illustribus. Kapitel 17). Den græsk-Romerne tendens til at stole på slutningen af 
legender "for deres påstande om Peter og deres modstridende rapporter om 
Linus og Clement, plus har skiftet doktriner. Mange flere detaljer om apostolske 
succession og den overbevisning af den oprindelige kristne kirke er inkluderet i 
vores gratis hæfte, for fortsat historie Guds kirke. 

 

Kirken Guds Knew Bibelen Fra tidspunktet for apostlen Johannes 

 

Hvilke kristne leder vidste alle bøger af Bibelen fra da den sidste bog i Det Nye 
Testamente er skrevet? 

Tja, det ville logisk være apostlen Johannes. Ikke alene er han menes at have 
været den sidste af de oprindelige apostle til at dø, han også menes at have 
skrevet de sidste mange bøger i Bibelen, herunder Johannes 'Åbenbaring (Åb 1: 9-
19). 

Mens de oprindelige apostle var stadig i live, de kunne give oplysninger, at kristne 
brug for at vide personligt og skriftligt. Men bemærk, at hensigten (jf Esajas 08:16) 
var, at Bibelen skulle ende med at blive tilstrækkelig for kristne at være åndeligt 
komplet: 

Ethvert skrift er indblæst af Gud og er rentabelt for undervisning, til bevis, 
til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, 17, at den Guds Mand kan 
være komplet, grundigt rustet til al god gerning. (2 Tim 3: 16-17) 

Ville ikke den kristne kirke, som virkelig baserer sine doktriner om skrifterne 
kender dem fra det tidligst mulige tidspunkt (jf Esajas 08:16)? Eller ville det tage 
århundreders menneskeligt-indkaldt kirkeråd at drøfte spørgsmål som de græsk-
romerske kirker har gjort? 

 



Historiske beviser og Problemer 

 

Der er en gammel dokument kendt som Harris Fragmenter, der siger, at apostlen 
Johannes bestået "kanonerne" til en discipel af hans navngivne Polycarp (også 
kendt som Polykarp af Smyrna). Polykarp var ikke en Jøde (hans navn er græsk), 
og formentlig var den mest indflydelsesrige Gentile i den sande Guds Kirke i det 
andet århundrede. Han var sandsynligvis den mest indflydelsesrige sande kristne 
leder fra 135 e.Kr. (når Jerusalem mistede Judas, det sidste jødiske biskop / 
Pastor), indtil sin død et par årtier senere. 

Polykarp brev til Filipperne citerer eller hentyder til alle 27 bøger i Det Nye 
Testamente (Polycarp brev til Filipperne med nye Testamente Bibelen 
anmærkninger. Trinity Tidende apologetik juni 2008). I et brev til sin bror 
Onesimos, Melito af Sardes (en efterfølger Polycarp) direkte og indirekte viser de 
39 bøger i Det Gamle Testamente, som vi i den fortsatte Guds Kirke stadig 
bruge. Og Melito liste omfatter ikke nogen af de såkaldte Deuterokanoniske 
Bøger, at romerske og ortodokse katolske kirker nu bruger. 

Der er også en arabisk dokument, der hovedsagelig, at de trofaste kristne i 
Jerusalem i begyndelsen af 2. århundrede havde alle eller en del af Det Nye 
Testamente, men at de mindre trofaste romersk-støtte professorer Kristi der ikke, 
og at de har påberåbt sig ikke -inspired bøger (Pines S. de jødiske kristne i de 
første århundreder af kristendommens ifølge en ny kilde, 1966). 
Guds Kirke fra det tidspunkt, hvor apostlen Johannes i Patmos (Åb 1: 9) i Lilleasien 
(sen første århundrede) igennem til Polykarp af Smyrna (andet århundrede) 
havde hele kanon af skriften. Men den græsk-romerske kirker debatterede bøger i 
århundreder, og ofte indgår ikke-kanoniske dem i deres Nye Testamente. Det var 
først efter samråd med dem i Lilleasien og Jerusalem (herunder nogle i Guds 
Kirke), som den græsk-romerne var endelig i stand til at komme med den korrekte 
nytestamentlige kanon. 
Ville ikke den sande kristne kirke kender hele kanon fra sin tidligste begyndelse?  

De reform protestanter, som kom gennem Rom, ikke færdiggøre deres kanoner, 
indtil det 16. århundrede, som også er, da de begyndte, som de havde påberåbt sig 
forskellige romerske lister før. Heller ikke Romerkirken fuldt færdiggøre sin kanon, 
indtil det 16. århundrede Råd Trent. Disse bøger accepteret i Rådet for Trent 
omfattede bøger i Det Gamle Testamente, at deres tidlige ledere, såsom Jerome 
(en læge af deres kirke), ikke anser for at være sande skrifter. Heller ikke de 



nuværende protestanter eller dem af os i den sande Guds Kirke acceptere dem 
som skriften. 
For mere information, Bibelen News Prophecy magasin fra Continuing Guds Kirke 
udgivet to dokumenterede artikler på 2013 forklarer flere detaljer om 
kanonisering af skrifterne. Disse magasiner kan findes på www.ccog.org 
hjemmeside, under fanen knappen Litteratur. 
 

Den sande kirke kender sandheden Om Guddommen 
 

Den sande kristne kirke har altid troet på Faderen, Sønnen og Helligånden. Tidlige 
kristne forstod, at Bibelen lærer Faderen (f.eks John 6:27; Kol 2: 2) og søn (fx Joh 
20: 28-29; Kol 2: 2) var guddommelige væsener (Kol 2: 9), og at den Hellige Spirit 
var Guds kraft, der kommer fra Faderen (f.eks Matt 10:20), og Sønnen 
(Filipperbrevet 1:19). 
I 381 e.Kr., den græsk-romerne officielt vedtaget en anden opfattelse af 
Guddommen (Romerne 1:20; Kol 2: 9) om Åndens personlighed.  Selv om nogle 
Greco-Romerne troede på Åndens "personlighed" før, de fleste i hvert fald dem "i 
øst," ifølge The Catholic Encyclopedia, havde ikke accepteret, at heller ikke 
treenigheden, endnu et par årtier tidligere. Dette var et doktrinært ændring, at 
langt størstedelen af græsk-Romerne accepteret. Den treenighed doktrin blev 
også håndhævet af en Imperial ediktet fra forfølger kejser Theodosius (som 
hovedsageligt også dekreteret den daværende reviderede græsk-romerske tro 
som troen af Romerriget). 
 

Den sande kirke lærer ikke Lovløshed-den tager Guds lov 
 

I Det Gamle Testamente, blev det skrevet, at Guds love ville være et tegn mellem 
ham og den trofaste (Femte Mosebog 6: 1-8). Mens nogle protestantiske ledere 
lærer at de ti bud blev afskaffet, var dette ikke tilfældet Jesu hans apostle, eller de 
første kristne. 
Jesus advarede om, at "Klinten" (ukrudt) vil blive plantet blandt brødrene ved 
fjenden (Matt 13: 37-40). Jesus lærte, at den utro ville øve "lovløshed" (Matt 
13:41), men senere fjernes (Matt 13:42). Bemærk noget andet, som Jesus lærte: 

"Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre, skal komme ind i Himmeriget, 
men den, der gør min Faders Villie i himlen. 22 Mange skulle sige til mig på 
hin Dag: Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn, uddrevet dæmoner i 
dit navn, og gjort mange mægtige gerninger i dit navn '23 og da vil jeg sige 



dem, "jeg har aldrig kendt jer?! bort fra mig, i som begår lovbrud' (Mattæus 
7: 21-23) 

Jesus klart lærer, at mange ville kalde ham "Herre" og hævder endda at have gjort 
mirakler i hans navn, men at han ville fortælle dem, der gjorde det, men 
praktiserede "lovløshed" at afvige. Således nøjagtige profetier og demon 
eksorcisme, af sig selv, er ikke de tegn til at fokusere på som ikke-troende grupper 
til tider har dem. 
Apostlen Paulus rapporterede, at den "mysterium lovløshed" allerede var begyndt 
i hans dag (2 Thess 2: 7), og at folk skal ikke blive snydt "med tomme ord" for at få 
dem til at være ulydige (Ef 5: 6). At "mysterium" manifesterer sig ved den græsk-
Romerne når det kommer til mange aspekter af Guds love (de årsag omkring 
dem). 
Den sande Guds Kirke fastholder Guds lov (1 Joh 5: 1-3). Den lærer, at Gud satte i 
bevægelse love, at hvis adlød, ville bringe menneskeheden meget god, herunder 
overstrømmende velvære og en produktiv fuldt liv. 

Den sande Guds Kirke proklamerer, at Guds lov ikke er afskaffet, men er blevet 
"ophøjet" og gjort "ærefuld" (Esajas 42:21) og udvidet ved Jesus Kristus (Matt 5: 
17-48). 
Den sande Guds Kirke lærer hvad Bibelen lærer: 

Dit ord er en Lygte for min Fod og et Lys på min vej. (Salme 119: 105) 

Min Tunge skal tale om dit Ord, For alle dine Bud er Retfærd. (Salme 119: 
172) 

Den sande kirke lærer Guds ti bud lov er en af hans største gaver til 
menneskeheden, og at hans befalinger er retfærdighed. Holde dem afspejler 
kærlighed. "Nu formålet med Budet er kærlighed" (1 Tim 1: 5). 

Mens nogle af de græsk-romerske kirker hævder at tro, at gennem deres accept 
af militaristiske "kristendom" og andre lovløse doktriner, de har, ligesom 
farisæerne gamle (Matt 15: 3-9), begrundede omkring Guds lov til støtter praksis 
og traditioner, der er i strid med det. 
Johannes Døberen (Luk 03:14) og Jesus (Joh 18:36) underviste imod militaristiske 
deltagelse i denne alder. Alle reelle lærde indse, at første kristne ikke ville deltage 
i kødelig krigsførelse. Kirke af Guds ledere som Melito af Sardes skrev imod det, 
mens Theophilus af Antiokia skrev mod kristne selv ser voldelige 
sport. Den Fortsættende Guds Kirke stadig underviser imod militaristisk deltagelse 
og ser med vilje voldelige sport i denne alder. 
Selvom militær deltagelse blev fordømt så sent som den 3. århundrede e.Kr. af den 
romerske biskop og helgen Hippolytus, inden et århundrede med hans død, den 



græsk-romerske kirker ændret på dette punkt. De gik senere, så langt som til at 
tilbyde "syndernes forladelse" under dekreter af pave Urban II i 1095 e.Kr. til dem, 
der vil kæmpe i stridende religiøse korstogene. 

Jesus sagde: "Gud er Ånd, og de, som tilbede ham, bør tilbede i ånd og sandhed" 
(Joh 04:24). Alligevel Greco-Romerne støtter brugen af forskellige idoler og 
ikoner, som de ærer. De ti bud (Exodus 20: 4-6) og apostlen Johannes (1 Joh 5:21) 
advarede mod at så gjorde Melito af Sardes i 2. århundrede. 

Selv Bog Hebræerbrevet bekræfter, at den syvende dag, sabbatten er pålagt for 
kristne (Hebr 4: 1-9), de fleste, der bekender kristendommen grund omkring det.  

Apostlen Paulus advarede om, at Satans ministre bedragerisk synes at forvandle 
sig til "retfærdigheds tjenere" (2 Kor 11: 14-15). 
Kirkelige historie, ind og ud af Bibelen, viser, at de, der gjorde så havde succes 
med at bedrage mange. 
 

Den sande kirke Blev forfulgt, men aldrig forfølgeren 
 

Jesus og apostlen Paulus lærte at sande kristne ville blive forfulgt (Matt 5: 10-12; 
10:23; 2 Timoteus 3:12). Selv om det er rigtigt, at den græsk-romerske kirker står 
forfølgelser i deres historie, de adskiller sig fra den sande kristne kirke i, at de 
også var ofte fysiske forfølgere. 
Den ikke-militaristiske i de sande kirker Guds gennem historien har aldrig været 
organiseret fysiske forfølgere (selvom kættere og frafaldne, derhævdede at være 
en del af dem har måske). 
Bibelen lærer, at "Mystery Babylon den Store" var beruset på blod martyren 
helgener (Åbenbaringen 17: 4-5), som det hjalp årsag. Bibelen lærer, at syv-hilled 
baserede "Mystery Babylon den Store" blev filtret sammen med verdens 
regeringer i en uhellig alliance, som Gud fordømmer (jf Åbenbaringen 17: 1-9,18; 
18: 1-10). 
På grund af kompromis med kødelige romerske og andre ledere, den græsk-
romerske kirker ikke kun gennemført forskellige økonomiske forfølgelser gennem 
historien, de havde også sande kristne dræbt for at holde de samme praksis som 
Jesus og hans oprindelige tilhængere havde, såsom at holde sabbatten (Retsakter 
13: 13-15; 18: 4; Hebræerne 4: 9), undgå bibelsk urene kød, og holde påsken på 
14 th. 
Protestantiske 'reformatorer' også havde mennesker dræbt, der modsatte sig 
ikke-bibelske praksis med barnedåb. 
Den græsk-romerne forfulgte også kristne til at holde til de oprindelige bibelske 
doktriner såsom sandheden om Guddommen, holder de bibelske helligdage, 



nægter at acceptere idoler / ikoner / kors, indsigelse mod hedenske kjole af 
græsk-romerske præster, overvejer Rom repræsenterede ende -Time Babylon, 
undervisning Guds rige, indsigelse mod ikke-bibelske "sakramenter," og 
undervisning tusindårige regering Jesus Kristus. 

Det kan også være interessant at bemærke, at der faktisk er græsk-romersk 
'private profetier', der underviser den græsk-romerne vil gøre det igen i 
endetiden. 
Den sande Guds Kirke har længe været forfulgt af dem, der hævdede at gøre Guds 
tjeneste. Jesus advarede om dette i Joh 16: 2-4. 
 

Ydre pragt og udseende 
 

Kirke historikere indse, at de oprindelige præster (diakoner / ældster / ministre / 
presbytere / biskopper / tilsynsmænd) ikke bære den type af unikke 
identificerende beklædningsgenstande som dem, der nu bruges af den romerske 
og ortodokse katolske præster. 
De oprindelige kristne ledere klædt ligesom normale mennesker. Jesus, selv havde 
til at blive påpeget af Judas (Mark 14: 43-46), da han ikke var klædt meget 
anderledes end andre. Mens man ville forvente en kristen leder at klæde sig 
passende (jf Matthæus 22: 11-14), de tidlige ledere ikke klæde meget forskelligt 
fra offentligheden. 
Den græsk-romerske gejstlige slid ofte den type tøj, præsterne for solguden 
Mithras bar. Denne type kjole blev ikke vedtaget af den romerske og ortodokse 
indtil de blev påvirket af den hedenske kejser Konstantin i det 4. århundrede (som 
var en tilhænger af Mithras og endda sætte Mithras 'billede på mønter efter hans 
påståede konvertering). 
Hvad med protestantiske præster? Tja, nogle, ligesom mange af de anglikanere 
(Church of England), må bære den samme type dragt som den græsk-romerne. 

Og andre? Nå, har den hvide krave, som mange ministre bære ikke fra 
Bibelen. Selvom moderne reverse hvide krave blev rapporteret at have været 
opfundet i det 19. århundrede, er det blevet hævdet, at sol-præster havde en version 
af dem mindst så langt tilbage som 1000 f.Kr. 

Ministeriet i Guds Menigheder ikke bære præstelige krave ligesom mange af de 
græsk-romerne gør. 
Hvad med kirkebygninger? 

Det fremgår, at den første specielt konstrueret kristne kirke blev bygget i 
Jerusalem i sten fra den ødelagte jødiske tempel i 70'erne AD Her er et 
4århundrede mosaik repræsentation af det: 



 
Guds Kirke på Jerusalems vestlige Hill Called Mt. Zion 

 

Ovennævnte Bygningen menes at have været bygget i 1. århundrede og kiggede 
ligner jødiske synagoger på det tidspunkt. Det havde brystninger for sikkerhed 
(Femte Mosebog 22: 8), men det gjorde ikke indeholder kors, obelisker eller 
tårne. 
Crosses blev ikke vedtaget af den græsk-Romerne i mindst 150 år efter Jesus 
genopstod. Vilkårene ofte forkert oversat i Det Nye Testamente som 'kors' og 
korsfæstelse "egentlig" pol "og" impalement, «henholdsvis i den oprindelige 
græske. 
Tårne, ligesom obelisker, var en fallisk symbol samt et symbol for hedenske sol-
guder. Tilføjelse sådanne symboler til en kristen bygning ville være upassende for 
Guds folk (jf Femte Mosebog 12: 29-32). De virkelig i Guds kirke ikke placere 
sådanne symboler på bygninger. 
Det samme gælder også for brugen af gargoyler på græsk-romerske 
kirkebygninger. Gargoyles siges at skræmme onde ånder væk fra kirken. I det 
12.århundrede, den katolske helgen Bernhard af Clairvaux var berømt for at tale 
imod dem som afgudsdyrkelse, men mange berømte bygninger (som den katolske 
Notre Dame) har gargoyler på dem. 
Mens der kan være plads til passende udsmykkede steder for tilbedelse (f.eks 1 
Kings 6), der er en fiktiv historie, jeg vil gerne fortælle her. I en af de "Indiana 
Jones" film blev flere mennesker på udkig efter koppen, at Jesus angiveligt drak af 
under sin seneste påsken (jf Lukas 22:20). En scene viste en tabel med mange 
kopper. Den viste også forskellige skeletter af mennesker, der kom og forsøgte 
den forkerte kop-som ifølge filmen, at vælge den forkerte kop og begynder at 



forlade med det resulterede i døden. Den ledende karakter, Indiana Jones, efter 
at have set udvælgelsen af kopper, både udsmykkede og almindelig, begyndte at 
afhente en dyr vises en. Han erklærede noget til virkningen af, "Jesus var tømrer 
og hans disciple var fiskere. Der er ingen måde Han havde en juvelbesatte guld 
kop. "Så, Indiana Jones satte den dyre kop. Han plukket derefter billigste leder 
kop, som var den rigtige kop ifølge filmen, og levede. 

Min pointe? 

Selv om Indiana Jones historien er fiktion, i det virkelige liv, nogle mennesker 
lægge for meget vægt på udvendige udseende i bygninger, tv-præsentationer, 
kjole, etc. I både Det Gamle og Det Nye Testamente, Gud gør det klart, at han ikke 
dømme efter udad udseende som mennesker gør (1 Samuel 16: 7; Matthæus 7: 
21-23, 23: 27-28). Apostlen Paulus gjorde det klart, at selv om han var udvalgt af 
Gud (ApG 9: 10-18), var han ikke en særlig god højttaler (2 Kor 10:10). Det samme 
var tilfældet for Moses (Exodus 4: 10-14) og Jeremias (Jeremias 1: 6). Paul, Moses, 
og Jeremias er alle bedre kendt for deres skrifter. 

Kristne opfordres til rette opdele sandhedens ord (2 Timoteus 2:15) og stole på 
bibelske kriterier (Joh 05:39), som er Guds kriterier (jf 2 Timoteus 3:16), og ikke 
udvendige udseende (2 Kor 10: 7-11), når de forsøger at afgøre, hvem der taler 
sandt trofast og som er den sande kristne kirke. 
 

Den sande kirke prædiker det sande evangelium om Guds rige 
 

Jesus kom prædikede evangeliet om Guds rige: 

Kom Jesus til Galilæa og prædikede evangeliet om Guds rige, 15 og sagde: 
Tiden er fuldkommet, og Guds Rige er kommet nær; omvender eder og tror 
på evangeliet. (Mark 1: 14-15, KJV) 

Jesus forventede hans efterfølgere til at tro på evangeliet om Riget. Han talte om 
det i lignelser (f.eks Matt 13: 3-50; Mark 4: 2-12; Lukas 13: 20-21), da mange var 
ikke klar til at forstå mysterier Guds rige i denne aldersgruppe (Mark 4: 11; 
Mattæus 13: 10-11). 
Jesus lærte, at hans efterfølgere ville være involveret med forkyndelsen af 
evangeliet om Riget samt: 

Og dette evangelium om riget vil blive forkyndt på hele verden som et 
vidnesbyrd for alle nationerne, og så vil enden komme. (Mattæus 24:14) 

Gå derfor hen og gør disciple af alle nationerne, idet I døber dem i Navnet 
Faderens og Sønnens og Helligåndens, 20 lærer dem at holde alt det, som jeg 
har befalet jer; og se, jeg er med jer alle dage indtil slutningen af 
alder. (Matt 28: 19-20) 



At forkynde evangeliet om Guds rige til verden som vidne betyder, at vi skal nå 
alle nationer med riget besked. Og for dem, der kan reagere, at Gud kalder (Joh 
06:44), vi så stræber efter at lære alt det, som Jesus befalede.  

Efter sin opstandelse, Jesus lærte sine disciple om Guds rige:  

Han også præsenterede sig selv i live efter hans lidelse af mange 
ufejlbarlige beviser, at blive set af dem i fyrretyve dage og talte om de ting 
angående Guds rige. (Apg 1: 3) 

Apostlene senere prædikede, at samme budskab om den kommende 
verdensregering af Guds rige (f.eks ApG 19: 8), som stadig gør 
det Continuing Guds Kirke. Prædikede evangeliet om Riget har bragt forfølgelse i 
fortiden og vil også udløse en kommende forfølgelse ifølge talrige skrifter (Matt 
24: 9-14; Mark 13: 10-13; jf Luke 21: 12-19; Daniel 11: 28-35). 
 
Den sande og oprindelige evangeliske budskab er en, der skal undervises i dag: 

Jeg undres, at du vender væk, så snart fra ham, som kaldte dig i Kristi nåde, 
til en anden evangelium, 7, som ikke er en anden; men der er nogle der 
problemer, du og ønsker at forvanske Kristi evangelium. 8 Men selv om vi 
eller en engel fra himlen forkyndte et andet evangelium for dig end det, vi 
har forkyndt jer, forbandet være han. 9 Som vi har sagt før, så nu siger jeg 
igen, hvis nogen prædiker et andet evangelium for dig end det, du har 
modtaget, forbandet være han. 10. for gør jeg nu overtale mænd, eller 
Gud? Eller skal jeg søge at behage mænd? For hvis jeg glad stadig mænd, 
ville jeg ikke være en Træl af Kristus. (Galaterne 1: 6-10) 

Mange vil ikke lære budskab evangeliet om Riget, da det adskiller sig fra mange 
traditioner og præferencer mænd. Jesus kommer igen for at regere på jorden (jf 
Luke 19: 11-12; Matthew 6:10; Åb 5: 9-10; 20: 4-6) og vil bringe belønningen for 
sine hellige med Ham (Esajas 40 : 10; 62:11). 

Desværre, i stedet for at undervise, hvad Jesus lærte om evangeliet i Kongeriget, 
mange i stedet primært undervise om deres version af den person Jesus (se også 
vores gratis hæfte Evangeliet om Guds Rige). Nogle fejlagtigt fremme tanken om, 
at det internationale samarbejde vil skabe fred og velstand på jorden. 

Derudover har mange fortæller folk til at henvende sig til en version af 'Mary'-det 
er også et falsk evangelium (Gal 1: 6-9). Bibelen lærer at vende sig til Gud (Joel 
2:13; ApG 26:20), og kirkens historie viser os, at de første kristne ikke slå til eller 
ære Jesu mor Maria (se også den gratis hæfte, for fortsat historie Guds Kirke). 



 

Var den sande kirke Skulle være Stor? 

 

Den romersk-katolske kirke er den største kirke med hævdede bånd til 
kristendommen. Selv om det nogle gange faktisk henviser til sig selv som "Guds 
Kirke", er dens størrelse bevis på, at det er den sande Guds Kirke?  

Eller kunne en lille gruppe og / eller indsamling af relativt små grupper faktisk 
være en fortsættelse af den sande kirke? 

I det 21. århundrede, ville Jesu sande kirke blive hånet af verden, eller være en vigtig 
spiller meget involveret i verdens politiske scene? 

Nå, Jesus og apostlene lærte, at den sande kirke ville være små:  

Frygt ikke, du lille Hjord for det er din Fader velbehageligt at give eder 
Riget. (Lukas 12:32) 

Esajas råber også ud over Israel: "Selv om antallet af Israels børn blive som 
Havets Sand, vil The rest gemmes 28 For han vil afslutte arbejde og klippe 
det kort i retfærdighed, fordi Herren vil gøre en. kort proces på jorden 
(Romerne 9: 27-28). 

Alligevel da, på nuværende tidspunkt er der en rest efter valg af 
nåde. (Romerne 11: 5) 

Jesus specifikt lært, at kun få ville finde vejen til evigt liv i denne alder, da de 
fleste ville gå den brede vej, som fører til ødelæggelse (Matt 7: 13-14; 20:16). Han 
lærte også, at mange ville søge at komme ind, men ikke finde det (Luk 13:24).  

Hvis en meget lille krop af troende kunne være den sande og mest trofaste kirke, 
giver det ikke mening, at Gud primært arbejder gennem relativt få under kirkens 
alder? De fleste bekendende kristne tilsyneladende tvivl om, at virkeligheden.  

Som profeteret, mange har overset, hvordan Gud arbejder (Zakarias 4: 6-9; John 
6:44) og "foragtet dagen af små ting" (Zakarias 4:10). 

 

Kan Sande Kirke Bliv i En by? 



 

Var hovedkvarteret for den sande kristne kirke til at forblive i en by som Rom eller 
Konstantinopel? Flere millioner synes at mene det. 

Men ifølge apostlen Paulus, der var umuligt. Læg mærke til, hvad han skrev (en 
protestantisk og to katolske oversættelser af skriften er vist nedenfor): 

For her har vi ingen blivende Stad, men vi søge den ene til at 
komme. (Hebræerne 13:14, NKJV) 

For vi har ikke her en permanent by: men vi søger det, som er til at komme 
(Hebr 13:14, Rheims NT). 

Der er ikke nogen permanent by for os her, vi er på udkig efter en, der er 
endnu at være. (Hebræerne 13:14, New Jerusalem Bible, NJB). 

Klart Paulus underviser, at der ikke ville være en permanent by for kristne, indtil 
byen, som er at komme ( "Ny Jerusalem" i Åbenbaringen 21: 2). Således er Paulus 
underviser, at ingen menneskelig byen, herunder Rom, kunne være en permanent 
hovedkvarter 'by for troende. 

Ifølge Det Nye Testamente, sande lære (1 Tim 4:16; 2 Tim 3: 14-16; Gal 2: 5; Kol 1: 
21-23; Jude 3; Retsakter 14: 21-22) og broderkærlighed (filadelphia i det 
oprindelige græske, Hebrews 13: 1), ikke en geografisk placering, formodes at 
fortsætte. Den Fortsættende Guds kirke er fortsat med de oprindelige apostoliske 
doktriner og bestræber sig på at praktisere Philadelphian kærlighed. 

Lad os se nærmere på, hvad Jesus lærte den fremtidige ledelse af kirken 
vedrørende placering: 

og du skal være afskyelige for alle mænd for mit navn, men den, som holder 
ud indtil Enden, han skal blive frelst 23 Og når de skal forfølge dig i denne by, 
flygte til en anden. (Matt 10: 22-23, DRB) . 

Du vil blive universelt hadede på grund af mit navn; men enhver, der står 
fast til enden, vil blive frelst 23 Hvis de forfølge dig i en by, søge tilflugt i 
den næste.; og hvis de forfølge eder i at søge tilflugt i en anden. I sandhed, 
jeg siger dig, vil du ikke have gået den runde af byerne Israel før 
Menneskesønnen kommer. (Mattæus 10: 22-23, NJB) 



Kristne er at holde ud og fortsætte i troen. Jesus har endnu ikke kommet, og 
uanset kristne der har været i Palæstina er blevet jagtet gennem alle byer i det 
geografiske område, da Jesus sagde dette (korstogene hjalp med at sikre 
dette). Derfor Jesus var tydeligvis med henvisning til flere byer end dem, der er i 
området af Palæstina. (Med "byer i Israel" dette omfatter Israels stammer, der 
blev spredt i udlandet pr James 1:. 1 og ikke kun dem i området kaldet Israel eller 
Palæstina for kristne at tage tilflugt i) 

Derfor baseret på, hvad Jesus og apostlen Paulus lærte, kirker, der hævder en 
permanent by med apostolsk succession for tæt på 2.000 år kunne ikke den sande 
kristne kirke. Men da historien viser, at hovedkvarteret for den sande Guds Kirke 
har ændret sig gennem århundrederne fra oprindeligt i Jerusalem (ApG 2) til 
eventuelt i Antiokia (ApG 11:26) til Efesus til Smyrna til Europa (forskellige byer) til 
forskellige steder i Nordamerika, er det et tegn på, at en gruppe, som 
det fortsættende Guds kirke (som er i øjeblikket baseret i fem byer region of 
California) kunne være den sande kristne kirke.  

Således er denne mangel på en "permanent by" er også en "bevis", der eliminerer 
den såkaldte apostolske ser 'af disse kirker, der hævder flere århundrede 
kontinuitet i Rom, Antiokia, Jerusalem, Alexandria, Konstantinopel og andre 
steder. 

Måske skal det også nævnes, at Bibelen specifikt fordømmer den "store by", der 
sidder på syv-bakker (Åbenbaringen 17: 9, 18). Rom og Konstantinopel anses for 
at være "syv-hilled 'byer, hvor som Five Cities region of California er ikke. 

 

Sabbath Keeping blev undervist og skulle fortsætte 

 

Selv om de fleste der bekender kristendommen handler ligesom søndag er 
hviledag for kristne, er der ingen steder undervises i Bibelen. Søndag, selv ind i 
bekendende kristne verden via kompromiser med hedenske statslige 
myndigheder og hedenske solgud tilbedelse. 

Det Gamle Testamente lærer, at den syvende dag, sabbatten var et tegn mellem 
Gud og hans folk (Exodus 31: 13-18). 

Men hvad med det Nye Testamente? Det Nye Testamente viser klart, at Jesus 
(Lukas 4:16, 21; 6: 6; 13:10) såvel som apostlene og de troende (ApG 13: 13-15, 



42-44; 17: 1-4; 18 : 4; Hebræerne 4: 9-11) holdt den syvende dag sabbatten (som 
kaldes lørdag på engelske kalendere). 

Selvom nogle siger, at denne dag for tilbedelse blev ændret, og var ikke beregnet 
til at forblive for kristne, mærke til, hvad det Nye Testamente selv faktisk 
underviser (med én protestantiske og to katolske oversættelser vist nedenfor): 

Der er stadig, da en sabbat-hvile for Guds folk; 10 for alle, der går ind i Guds 
hvile også hviler fra sit eget arbejde, ligesom Gud fra sine 11 Lad os derfor 
gøre alt for at komme ind at hvile,. så ingen vil falde ved at følge deres 
eksempel på ulydighed (Hebr 4: 9-11, New International Version). 

Der skal stadig være derfor et syvende dags hvile forbeholdt Guds 
folk, 10 da at komme ind i hvilested er at hvile efter dit arbejde, som Gud 
gjorde efter hans. 11 Lad os derfor, tryk frem til at indtaste dette sted hvile, 
eller nogle af jer måske kopiere dette eksempel på afvisning af at tro og 
blive tabt (Hebr 4: 9-11, NJB). 

. Derfor er der efterladt en sabbatisme for Guds folk 10 Thi den, som er 
indtastet til hans Hvile, det samme også hath hvilede fra hans værker, som 
Gud fra sine 11 Lad os skynde derfor at indgå denne hvile.; at ikke nogen 
falde i den samme eksempel på vantro (Hebr 4: 9-11, The Original og sande 
Reims Nye Testamente i Anno Domini 1582). 

Historien viser, at sabbatten-føring blev holdt gennem historien, trods 
fordømmelser af Imperial myndigheder og råd i mænd. Sabbat-holde spændet fra 
den oprindelige kirke i Jerusalem til Lilleasien, Afrika, Europa og Asien i 
begyndelsen af århundrede e.Kr. sabbat-føring er dokumenteret at have fundet 
sted gennem århundreder og kom til den Vestlige Halvkugle senest 1600-tallet. 

Kun en kirke, der fortsatte med at holde sabbatten, indtil det 21. århundrede kunne 
være den sande kirke for Guds folk efter det Nye Testamente (Hebr 4: 4 viser 
denne sabbat hvile er relateret til den syvende dag). 

En grund til, at mange i dag ikke forstår, hvad den hellige Bibelen lærer om dette 
er, at visse oversættere med vilje har forkert oversat de græske 
sigtsabbatismos (ςαββατισμóς) findes i Hebræerbrevet 4: 9. Den protestantiske 
KJV og NKJV fejlagtigt oversætter det som gør den ændrede version af Reims Nye 
Testamente, også kendt som Challoner version (ændret i det 18. århundrede). Alle 
tre fejlagtigt oversætter ordet som "hvile," at der er en anden græsk sigt 



(translittereret som katapausin), oversættes som 'hvile' i Det Nye 
Testamente. Sabbatismos klart henviser til en "Sabbat-hvile" og ærlige lærde alle 
vil indrømme, at . På grund af de fejloversættelser, de fleste i dag ikke klar over, at 
den syvende dag sabbatten specifikt blev pålagt for kristne i Det Nye Testamente. 

 

Den hellige dage og Guds frelsesplan 

 

I Første Mosebog 01:14, Gud, at Han gjorde nogle lys (som solen og månen) til at 
markere de hellige dage / religiøse fester (Guds ord oversættelse),men få, der 
hævder Jesus holde dem. 

Guds fester og højtidsstævner er alle opført i Bibelen i 23. kapitel i Tredje 
Mosebog. De er den syvende dag sabbatten, påsken, de usyrede brøds dage, 
pinse, festen for trompeter, Forsoningsdagen, løvhyttefesten, og den sidste store 
dag. Mens mange Nutiden ville kalde dem "jødisk" faktum er, at Jesus, hans 
disciple, og deres tidlige trofaste tilhængere holdt dem. Således er de holdt af 
dem i den fortsatte Guds kirke. Disse bibelske helligdage peger mod den første og 
andet komme Jesus og hjælp show Guds frelsesplan. 

Mange Nutiden ville blive overrasket over at indse, at tidlige kristne forventes, at 
næsten alle, der nogensinde har levet ville blive gemt og være en del af Guds 
evige rige. Selv tidligt græsk-romerske tilhængere såsom Irenæus af Lyon, Origen 
af Alexandria, Gregor af Nyssa, og Ambrose i Milano undervist i det mindste dele 
af denne doktrin. 

En del af grunden til, at denne doktrin var »tabt«, var, at færre og færre af den 
græsk-romerne ville ordentligt holde de bibelske helligdage, især efter de 
ændrede påsken i 2. århundrede. Næsten alle de hellige dage blev fordømt af 
ortodokse biskop Johannes Chrysostomos, kejser Theodosius (som erklærede 
dødsstraf for dem, der ville turde fortsætte med at holde den bibelske dato 
påsken), samt gjorde Rådet for Laodikea i slutningen 4 århundrede .Udsagn, samt 
forfølgelser, ved den hedenske kejser Konstantin tidligere i dette århundrede, 
såsom "Lad os så have noget til fælles med den afskyelige jødisk publikum," også 
spillet en rolle. 

En anden årsag til tab af viden om frelsesplanen var fordømmelsen af Origenism 
i 5. og 6. århundrede. Mens Origenes havde mange fejl (selv i hans frelse 



forståelser), han indgår i hans lære en mulighed for frelse for dem ikke gemt eller 
uforbederligt onde i denne alder. Den romersk-katolske doktrin om skærsilden 
synes at have været vedtaget som en ikke-bibelske alternativ engang efter 
Origenism blev dømt (selvom den østlige ortodokse og protestanter ikke 
accepterede skærsilden). 

Traditionelt Romerkirken og de protestantiske kirker har haft en tendens til at 
undervise, at nu er den eneste frelsens dag og at alt ikke er gemt i denne alder vil 
brænde evigt i Hades / Gehenna (selvom med de nuværende økumeniske og 
interreligiøse bevægelser foregår denne kan lave om). Den ortodokse har længe 
haft forbehold over for dette, og har udtalt, at Gud kunne spare meget af resten 
af menneskeheden på tidspunktet for den hvide trone dom (jf Åb 20: 11-13), men 
er ikke sikker (Florovsky G. de sidste ting og de sidste begivenheder. C. 1979. 
Missionary Folder # E95h Holy Protection russiske ortodokse kirke. Los 
Angeles). En del af årsagen til den ortodokse manglende sikkerhed er, at de ikke 
rigtig holde de bibelske helligdage heller ikke forstår den sande betydning, at de 
har for kristne. Guds hellige dage help billede Guds planer for menneskeheden.  

Vi i Continuing Guds kirke holde de samme bibelske hellige dage som Jesus, hans 
disciple, og deres trofaste tilhængere såsom Gentile-området Kirke af Guds ledere 
Polycarp af Smyrna og Melito af Sardes holdes. 

Holde de bibelske helligdage minder sande kristne i Guds sande plan for frelse og 
nåde. Den Fortsættende Guds kirke forstår, hvordan hver af de hellige dage i tråd 
med Guds frelsesplan (se også vores gratis brochure Skulle du observere Guds 
hellige dage eller Demonic Holidays?) 

Bibelen klart lærer, at Jesus Kristus var påskelammet ofret for os, og at vi skal 
holde denne fest med usyret brød (1 Kor 5: 7-8). De usyrede brøds dage help 
billede, som vi skal stræbe efter at sætte synd og hykleri ud af vores liv (jf Matt 
16: 6-12; 23:28). 

Selv de græsk-romerske kirker anerkender, at pinsen, også kaldet fest af ugen 
(Tredje Mosebog 23: 15-16) og dagen af førstegrøden (Nummer 28:26) i Det 
Gamle Testamente, havde Christian betydning. Ideen om kristne bliver 
førstegrøde bekræftes i det Nye Testamente (James 1:18). I det gamle Israel, var 
der en mindre høst i foråret og en større høst i efteråret. The Spring Holy Day 
pinse, når rigtigt forstået, hjælper billede at Gud kun kalder nogle nu for frelse 



(Joh 06:44; 1 Kor 01:26; Romerne 11:15) med en større høst kommer senere (Joh 
7: 37- 38). 

Generelt har de græsk-romerske kirker ikke holde de bibelske helligdage, der 
opstår i efteråret. Hvis de gjorde, ville de bedre indse, at Hornblæserfesten 
billeder Guds kommende straffe interventioner på jorden og tilbagelevering af 
Jesus Kristus via de syv trompeter Åbenbaring kapitel 8 & 9 og 11: 15-19.Mens 
græsk-romerske kirker generelt enige om, at Trompeterne i Åbenbaringen har at 
gøre med disse spørgsmål (nogle ser disse trompeter som allegorisk), de ser ingen 
grund til at observere den bibelske Hornblæserfesten.  

Den næste Fall hellig dag er Forsoningsdagen. I Det Gamle Testamente, denne dag 
inkluderet en ceremoni, hvor Azazel ged blev sendt til ørkenen (Tredje Mosebog 
16: 1-10), mens de kristne så dette afsendelse af Azazel ged væk billeder tiden i 
tusindårsriget, når Satan ville være bundet til tusind år i afgrunden (Åb 20: 1-
4). Det betyder, at han ikke vil være i stand til at friste og bedrage i løbet af denne 
tid. 

Løvhyttefesten billeder den åndelige og materielle overflod, der vil forekomme i 
løbet tusindårige regering Jesus Kristus, når folk vil holde Guds love, uden Satans 
bedrag (Åb 20: 1-6). Dette er i modsætning til hvad der sker nu i en verden, 
bedraget af Satan (Åb 12: 9). Sataniske bedrag er en del af grunden til de fleste 
der bekender kristendommen er blevet vildledt af falske præster (2 Kor 11: 14-
15). 

Den sidste af de bibelske helligdage (Tredje Mosebog 23: 36b) er ofte nævnt i 
Guds kirke kredse som den sidste store dag. Læg mærke til, hvad Jesus lærte på 
det: 

På den sidste dag, den store højtidsdag stod Jesus og råbte og sagde: "Hvis 
nogen tørster, han komme til mig og drikke. 38, der tror på mig, som Skriften 
har sagt, ud af hans hjerte vil flyde levende vand. " (Joh 7: 37-38) 

Det er med opfyldelsen af den sidste store dag, at alle, der ikke har haft mulighed 
for frelse virkelig vil have denne mulighed, og næsten alle vil acceptere dette 
tilbud. 

Næsten alle mennesker, som nogensinde har levet, vil blive frelst!  

Den bibelske sandhed er, at på grund af Guds kærlighed, Jesus kom for at dø FOR 
ALLE: 



For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, 
som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. 17. For Gud sendte 
ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden gennem 
ham kunne blive frelst. (Joh 3: 16-17) 

Så har den kærlige Gud sende sin søn til at dø for en relativ få eller verden? 

Protestanter, der ofte citerer Johannes 3:16, har tendens til at undervise, at 
verden kunne reddes, men at det store flertal, der nogensinde har levet, vil lide i 
pine for evigt. Er det den type frelsesplanen, at en Gud, der er alvidende og er 
kærlighed ville komme op med? Er Bibelen støtter tanken om, at alle kan blive 
frelst nu? Hvis ikke, er det fair? 

Eftersom Gud er alvidende og almægtig og er kærlighed (1 Joh 4: 8,16), ville Gud 
have forudbestemt mest der nogensinde har levet til evig pine? 

Ingen. 

Bestemt Gud er klog nok til at have en plan, der rent faktisk virker.  

Romerne 9: 14-15 hedder: 

"Hvad skal vi da sige? Er der uretfærdighed hos Gud? Bestemt ikke! 15 Thi 
han siger til Moses:" Jeg vil forbarme hvem jeg forbarmer, og jeg vil 
forbarme hvem jeg forbarmer. " 

Vi ved, at Gud valgte del af Israel i Det Gamle Testamente for frelse i denne alder, 
og få, om nogen, andre. Hvis det vil være alle, hvordan er det kærlighed? 

Bibelen lærer os, at mange er blevet bevidst blændet i denne alder (Joh 12: 37-
40). De, der blev blændet i denne alder stadig har en mulighed (jf John 9:41; 
Esajas 42: 16-18). Bemærk også: 

Jeg vil igen gøre et forunderligt værk blandt dette folk ... 24 Disse også som 
har begået en fejl i ånd vil komme til at forstå, og de, der klagede vil lære 
doktrin. (Esajas 29: 14,24) 

Der er ingen partiskhed med Gud (Romerbrevet 2:11). Der vil være en mulighed 
for alle som "alle jordens ender skal se frelse vor Gud" (Esajas 52:10). 

Der er kun ét navn under himlen, hvorved mennesket kan blive frelst (ApG 04:12), 
og det er Jesus Kristus (ApG 4:10). Da de fleste af menneskeheden har aldrig hørt 



sandheden om Jesus, og "alle mennesker vil se Guds frelse« (Luk 3: 6), vil der 
være en mulighed for alle for at opnå frelse (Esajas 52:10, 56: 1) -enten i denne 
alder eller alder til at komme (jf Matthæus 12: 31-32; Lukas 13: 29- 30). Dette 
fremtidige alder kommer efter den anden opstandelse (som de sande kristne på 
det tidspunkt er rejst ved den første opstandelse pr Åb 20: 5-6) og omfatter den 
tid af den hvide trone dom (Åb 20: 11-12). Esajas (Esajas 65:20), samt den 
romersk og ortodokse katolske helgen Irenæus, lært, at dette bestemt alder for at 
komme ville være omkring hundrede år lang uddannelse.  

Det Nye Testamente viser, at apostlen Paulus observerede bibelske helligdage 
(f.eks ApG 18:21, 20: 6,16, 27: 9; 1 Kor 5: 7-8). Paulus fordømte indarbejde 
hedenske skikke med bibelske observans (1 Kor 10: 20-23). Paulus selv erklærede 
nær slutningen af sit liv, at han holdt alle de praksis jøder er nødvendige for at 
holde (ApG 28: 17-19). Det ville have haft til at omfatte alle de hellige dage, der er 
anført i Tredje Mosebog 23. 

Som regel har de græsk-romerske kirker ikke følge apostlen Paulus 'formaning om 
at efterligne ham, da han efterlignede Kristus (1 Kor 11: 1), og de ikke holde alle 
de bibelske helligdage. 

I stedet græsk-romerske kirker tendens til at holde dagen afsat til forskellige 
hedenske guder (Saturn, Mithras, Pan, Ishtar, Diana, Strenua, Janus, etc.) 
"ompakket" med ydre staffage hævdede at være kristen. De faktiske 
omstændigheder i historien bevise, at tidlige sande kristne ikke holde jul, søndag, 
Valentinsdag, påske, opstigning af Mary mv 

Ville den sande kristne kirke kompromis med hedenskab? Hvis ikke, hvorfor de 
fleste tror, at de kompromitterende grupper repræsenterer sand 
kristendom? Ville såkaldte kristne grupper følger praksis, hvad Jesus og apostlene 
gjorde? 

Bestemt ikke den græsk-romerske-protestantiske dem. Heller andre grupper 
såsom Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (som har tilføjet yderligere bøger til 
Bibelen), baptisterne (som hævder, at de forud for reformationen, men deler en 
masse af kætterske doktriner med protestanterne), de messianske jøder (der 
underviser traditioner mænd ligner dem Jesus fordømte i Mark 7: 6-13), og 
Jehovas Vidner (som benægter guddom Jesu Kristi).  



Det er kun de Sabbatarian Kirke Guds grupper, der holder de hellige Dage, der kan 
begynde at rette hævder at kæmpe for den oprindelige tro og muligvis betragtes 
"Philadelphian kristne" på dette tidspunkt. 

 

Modstår og fordømmer den økumeniske og tværreligiøs Bevægelser 

 

Mange religiøse og politiske ledere i det 21. århundrede er fremme de økumeniske og 
interreligiøse bevægelser. Den økumeniske bevægelse forsøger at overveje, at alle 
p rofessed kristne trosretninger er lige for Gud, men Bibelen advarer om falske 
præster (2 Kor 11: 14-15) og en falsk "Mystery babyloniske" tro, der involverer 
verdens politiske ledere (Åbenbaringen 17 : 1-9). Jesus kom ikke for at bringe 
international enhed i denne alder, men division (Luk 00:51). Kristne til at flygte fra 
det profeterede Babylon (Zakarias 2; 6-7; Åbenbaringen 18: 4), og være uplettet 
af verden (Jakob 1:27). 

Flere og flere ledere også fremme økumeni, herunder i dette en tværreligiøs 
enhed, som i det væsentlige forsøger at antyde, at alle religioner er lige for 
Gud. Dette er en åbenlys løgn, da det kun er gennem Jesu navn, at enhver kan 
gemmes (ApG 4: 10-12). Kompromittere doktriner osv med henblik på 
sammenhold er svigefulde og forkert: Forbandet er den, der gør Herrens værk 
bedragerisk (Jeremias 48:10). 

De fremmer økumeniske / tværreligiøs religiøs enhed synes ikke at indse, at både 
Det Gamle og Det Nye Testamente lærer, at den sande enheden i troen ikke sker 
før efter Jesus vender tilbage: 

indtil vi alle kommer til enheden i troen og i erkendelsen af Guds Søn, til en 
perfekt mand, til mål af vækst af Kristi fylde. (Ef 4:13) 

"Syng og glæde, Zions Datter! Thi se, jeg kommer og jeg vil bo i din Midte," 
siger Herren. 11 "Mange nationer skal samles til Herren på den dag, og de 
skal blive mit folk. og jeg vil bo midt iblandt jer og i skal kende, at 
Hærskarers Herre har sendt mig til dig 12 og Herren vil komme i besiddelse 
af Judas som hans arv i det Hellige Land, og vil igen vælge Jerusalem 
(Zak 2...: 10-12) 

Bemærk der er en sand tro: 



Der er ét legeme og én ånd, ligesom du blev kaldt ind én håb om din 
opfordring; 5 een Herre, én tro, én dåb; 6 een Gud og alles Fader, som er 
over alle og igennem alle og i jer alle. (Efeserne 4: 4-6) 

Det ONE tro er den sande Guds Kirke kristne tro, ikke nogle kompromitteret, 
tværreligiøse, økumenisk, babyloniske miskmask (Åb 17), at Jesus vil ødelægge (jf 
Åb 19). 

Så vidt sand kristen enhed, Bibelen viser, at der vil være splittelse i Guds kirke (jf 
Åbenbaringen 2 & 3), indtil Jesus kommer igen. 

Mens vi i den fortsatte Guds kirke mener, at der bør være hjertelige relationer 
blandt alle så meget som muligt (jf Romerbrevet 00:18), det betyder ikke, at vi 
betragter alle religioner som svarende til den sande Guds Kirke, den sande kristne 
tro. Vi følger også Jesu eksempel og vil fordømme dem, der stole mere på 
tradition end Bibelen (Mark 7: 9-13). 

 

Skilte, prøvetryk og nøgle 

 

Sammenfattende her er en liste af tegn, beviser og spor, der hjælper med at 
identificere den sande kristne kirke, som det: 

1. Sætter Guds ord over menneskelige traditioner og dermed har ikke 
tilføjet doktriner, der er imod Bibelen (jf Matthew 15: 3 9). 

2. Bruger den bibelske navn "Guds Kirke" (f.eks ApG 20:28; 1 Tim 3: 5). 

3. gjort gældende alvorligt for den oprindelige tro (Judas 3), selv under 
trusler om forfølgelse (f.eks ApG 5: 27-32). 

4. Traces sine bibelske doktriner gennem historien (jf 1 Joh 2: 6). 

5. Holder påsken på de 14 th af Nisan (Tredje Mosebog 23: 5; Matt 26:18). 

6. Har kendt hvilke bøger var en del af Bibelen siden tidspunktet for 
apostlen Johannes (jf 2 Tim 3: 16-17; Åb 1: 9-19; 22: 18-19; Esajas 08:16). 

7. Underviser sandheden om Guddommen (Romerne 1:20; Kol 2: 2,9). 

8. Underviser og holder de kærlige Guds love (1 Joh 2: 4). 



9. modsætter deltagelse i kødelige krigsførelse i denne verden (Joh 18:36; 
Lukas 03:14). 

10. Har været forfulgt, men aldrig den fysiske Forfølger (Joh 15: 20-21; jf 
18:36). 

11. Har ikke vedtaget de ydre staffage af hedenskab i form af kirkelige kjole 
eller bygninger (jf Femte Mosebog 12: 29-30). 

12. prædiker den fulde evangelium om Riget (Matt 24:14; 28: 19-20). 

13. er en "lille hjord" (Luk 00:32; Romerne 11: 5; jf Åbenbaringen 14: 1-9). 

14. Traces sin fysiske placering gennem flere bly byer (Hebr 13:14), og de 
syv kirker i Revelation kapitel 2 & 3. 

15. Har tegn på den bibelske sabbat (Mos 31:13; Hebræerne 4: 9).  

16. forstår Guds frelsesplan ved Jesus Kristus som afbilledet gennem de 
hellige dage (1 Kor 5: 7-8; James 1:18) 

17. Underviser mod observation af hedenske helligdage (1 Kor 10: 20-22). 

18. Vil ikke tilpasse med ultimo tid økumeniske Babylon (Åbenbaringen 13: 
4-10; 18: 4) 

Kun en Sabbatarian Guds kirke gruppe opfylder alle disse kriterier. De græsk-
romerske kirker ikke virkelig forstår Gud eller Guds plan heller gør de 
repræsenterer den sande kristne kirke. 

 

3. hvad der skete under Det Nye Testamentes tid? 

 

Andre end dette indledende afsnit i kursiv og den afsluttende afsnit i kursiv, blev 
dette kapitel er skrevet af den afdøde tidligere Guds Kirke forfatter Dr. Herman 
Hoeh og blev udgivet i 1985. Dr. Hoeh giver sit bud på, hvad der skete med den 
sande kristne kirke i Nye Testamente tider og stigningen af de utro kirker ofte 
citerer KJV. 



Kristus sagde, "Jeg vil bygge min kirke" (Matt 16:18). Han byggede det - en kirke, 
bestilt til at prædike og til at offentliggøre hans evangelium - den meget budskab 
Han bragte fra Gud - til hele verden. 

Men hvad finder vi i dag? Hundredvis af forskellige og uenige kirker, alle grundlagt 
af mænd, hver bekendende at undervise i sandheden, men modstridende og 
uenig med alle de andre. 

 

Kirken i profeti 

 

Mens de fleste mennesker i dag antage, at den sande kirke var hurtigt at vokse sig 
stor, til at blive en magtfuld organisation, udøver stærk indflydelse på verden, 
hvilket gør dette til en bedre verden, bliver den stabiliserende indflydelse af 
verdens civilisation, faktisk Kristus grundlagde sin kirke for ingen sådanne formål.  I 
Hans sidste bøn for hans ene Kirke, Jesus bad: 

. "Jeg beder for dem jeg beder ikke for verden ... Hellige fader, hold gennem Dit 
navn dem, som du har givet mig, at de kan være en som vi er ... Jeg har givet dem 
dit ord, og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden, ligesom jeg ikke er af 
verden. jeg beder ikke, at du skal tage dem ud af verden, men at du skal bevare 
dem fra det onde. de er ikke af verden, ligesom jeg ikke er af verden "(Joh 17: 9-
16). 

De af hans kirke er beskrevet som værende fremmede og udlændinge i denne 
verden - ambassadører for Kristus - som er fremmed for denne verden - endnu 
aldrig er af verden. 

Denne sande Guds Kirke var at blive forfulgt - spredt. "Hvis de forfulgt mig, vil de 
også forfølge jer," sagde Jesus til sine disciple (Joh 15:20). "Alle, der ønsker at leve 
gudfrygtigt i Kristus Jesus, vil lide forfølgelse" (II Timothy 3:12). 

Om natten blev Jesus beslaglagt at blive korsfæstet, sagde han: "Der står skrevet:" 
Jeg vil slå Hyrden, og fårene vil blive spredt "(Mark 14:27). Efter han, Shepherd, 
blev korsfæstet, de "får" - hans kirke - skulle blive spredt. 

Tidligere samme aften, havde Jesus sagde til sine disciple: "Du vil blive spredt" 
(Joh 16:32). 



Denne forfølgelse og spredning begyndte tidligt. Notice retsakter 8: 1: ". På det 
tidspunkt en stor Forfølgelse opstod imod Menigheden i Jerusalem, og de blev 
alle spredt i alle regioner i Judæa og Samaria, undtagen apostlene" 

Intetsteds er der nogen profeti om, at den eneste sande kirke skal blive stor og 
stærk, at øve indflydelse i denne verden. Snarere, Jesus kaldte det "lille hjord" 
(Luk 00:32). Foragtet, forfulgt, spredt af verden - adskilt fra verden ... 

Du har ikke læst meget af historien om denne kirke. Selv historikere har aldrig 
kendt hvor du skal finde den sande kirke - for de ved ikke, hvad den sande kirke 
er. 

 

Bredt flertal bedraget 

 

På den anden side, i verden, alle profetierne forudsagde frafald, bedrag og 
division. 

Jesus forudsagde den allerførste begivenhed til at komme på verden - store 
bedrag - climaxing, i vore dage nu lige forude, i store trængsel.  

"Vogt," sagde han, "at ingen forfører dig For mange skal komme i mit navn og 
sige: Jeg er Kristus og føre mange vild." (Matt 24: 4-5, Authorized Version). 

Bemærk omhyggeligt: Det var ikke de få der var at blive bedraget, men 
mange. Det var de få der var til at blive sande kristne! 

Jesus afbilledet denne samme stand, da han sagde: »vid er den port og bred den 
vej, som fører til ødelæggelse, og der er mange, der går ind af det Fordi smal er 
porten og vanskelig er den vej, som fører til livet, og. der er få, som finder det 
"(Matt 7: 13-14). 

Det er ikke, hvad verden mener, er det? Sandsynligvis det er ikke hvad du har hørt 
og kommer til at påtage sig. Men det er hvad Kristus sagde. Hvordan bedraget 
denne verden er blevet! 

Satan er afbilledet i Bibelen som denne verdens gud. Han synes, ikke som en 
djævel, men som en gud - som en lysets engel. Og i Åbenbaringen 12: 9, du læste 
om "Satan, som forfører hele verden." 



Ja, mange ville komme i Jesu navn, proklamerede, at Jesus er Kristus - ja prædiker 
Kristus til verden. Og alligevel, uden at vide det, bedrager verden. 

 

Apostle vidste hvad der ville ske 

 

Apostlene, instrueret direkte af Jesus Kristus selv, advarede Kirken om afvigelse 
fra den tro, som ville begynde at ske ved afslutningen af deres tjeneste.  

Næppe 20 år efter korsfæstelsen af Jesus, Paulus, i en af sine første inspirerede 
breve, advarede de kristne ikke at blive snydt af falske prædiken eller falske breve 
der påstås at være fra apostlene: "Lad ingen bedrage dig på nogen måde ; for at 
Day [tidspunktet for Guds indgriben i menneskelige anliggender, da Jesus Kristus 
vil vende tilbage til at herske nationerne] vil ikke komme, medmindre falder væk 
kommer først "(II Thess 2: 3). 

I ApG 20: 29-30, læreren af hedningerne forklarer, hvordan frafald ville 
begynde. Han samlede de ældste (ministre) Kirkens i Efesus til at levere dem en 
sidste budskab om deres ansvar over lokale menigheder. "For," siger Paul, "Jeg 
ved det, at vilde ulve efter min afrejse vil komme i blandt jer, vil ikke skåne 
hjorden. Også blandt jer mænd vil rejse sig, tale forvendte Ting." Hvorfor? "For at 
drage Disciplene efter sig." For at få en personlig følgende for sig selv.For at starte 
nye betegnelser! 

Har du fange den fulde betydning af disse to vers? De ældste eller ministre var 
især samlet, fordi umiddelbart efter Paulus ville forlade Efesos, ville der komme 
inden for de lokale kirkelige menigheder falske præster, ulve i fåreklæder, for at 
gøre et bytte af kristne. Og selv fra de ældste allerede i kirkens menigheder nogle 
ville forvanske læren om Jesus til at sikre en følgende for sig selv.  

I instruere evangelist Timoteus Paulus instrueret ham til at "overbevise, straf, 
forman med al Langmodighed og undervisning For tiden vil komme, når de ikke vil 
udholde den sunde lære, men efter deres egne ønsker." - Ønsker at gøre, hvad de 
vil - "... de vil ophobe for selv lærere" - tilskynde ministre, der vil prædike, hvad de 
ønsker at høre - ", og de vil vende ørerne bort fra sandheden, og drejes til side til 
fabler" (II Tim 4: 2 -4). Det var i de dage i apostlenes og evangelister. Mange, der i 
fællesskabet i de lokale menigheder i det tidlige kirke, efter ca. to generationer, 
ikke udholde sunde lære, fordi de ikke havde egentlig angret og derfor aldrig 



havde modtaget Helligånden. De followedteachers der, af hensyn til penge, glad 
deres ønsker ved at prædike fabler - de lokkende fabler af mystik og soldyrkelse, 
der oversvømmer det romerske imperium. 

Da Paulus skrev sit andet brev til gentile-fødte Thessalonikerbrev pålagde han 
dem om den "mysterium af ugudelighed", at "fortærer allerede arbejder" (II Thess 
2: 7, AV). Bemærk: lærdomme lovløshed var på arbejde i Paulus 'tid. Den 
romerske verden var fyldt med mysteriereligioner der stammede fra de gamle sol 
tilbede mysterier. 

Mange af dem fandt, at ved at inkludere Jesu navn deres følgende øget.  

Jude havde i sit brev til også at omfatte den formaning, som enhver kristen bør 
"stride for den Tro, som engang var for alle overgivet til de hellige. For visse 
mænd har sneget sig ind ubemærket, som for længe siden blev markeret ud for 
denne fordømmelse, ugudelige mænd, der vender nåde vor Guds i tøjlesløshed og 
fornægter den eneste Gud Herren og vor Herre Jesus Kristus .... Disse er sensuelle 
personer, der forårsager divisioner, der ikke har Ånden "(Jude 3-4, 19). De lærte 
bod, ikke omvendelse. 

Jude siger disse prædikanter adskilt deres tilhængere fra kroppen af troende. 

På det tidspunkt John skrev sine breve, han havde denne triste note til også at 
omfatte om dem, der ved første krøb i ubemærket: "De gik ud fra os, men de var 
ikke af os, for hvis de havde været af os, ville de have fortsat med os, men de gik 
ud, at de kunne blive åbenbart, at ingen af dem var af os "(i Joh 2:19). 

Selv om disse mange bedragere, kaldet gnostikere, forlod den sande kirke, 
tegning få disciplene med sig, deres følgende ikke vare mere end et par 
århundreder. 

Der var imidlertid en endnu mere farlig frafald, der infiltrerede den sande kirke. 

 

Sande kristne tvunget ud 

 

Peter advarede kirkerne at mange ville blive vildledt. Der var falske lærere blandt 
kristne, der ville bringe i kætterier ", og mange vil følge deres destruktive måder, 
på grund af hvem vejen for sandheden vil blive bespottet" (II Peter 2: 2).  



Brevene af Paulus blev vredet at give en anden mening end beregnet (II Peter 3: 
15-16). Men i stedet for at forlade de lokale menigheder og danne deres egne 
sekter, som andre havde gjort i første omgang, forblev disse falske prædikanter i 
menighederne og snart begyndte at udvise de sande kristne. 

I skrivelsen af apostelen Johannes til Gaius, læser vi: ". Jeg skrev til kirken, men 
Diotrefes, der elsker at være den ypperste iblandt dem, ikke modtager os Derfor, 
hvis jeg kommer, vil jeg minde hans gerninger som han gør, bagvasker os med 
onde ord. og ikke tilfreds med det, han selv ikke modtage brødrene, og forbyder 
dem, der ønsker at, at sætte dem ud af kirken "(III John 9-10). 

De sande kristne, som alene omfattede den sande kirke, blev sat ud af de synlige, 
organiserede menigheder! 

Disse var de spredte dem om hvem John sagde, "Derfor verden ikke kender os" (I 
Joh 3: 1). 

Navnet Christian blev båret væk af ledere, der sneget sig ind i fællesskab af Guds 
Kirke, erobrede de lokale menigheder, og i Kristi navn, bedraget de mange ind 
efter 'deres falske lære, som om det var Kristi evangelium. (Hoeh H. Hvorfor så 
mange trosretninger. Good News Magazine, maj 1985) 

For mere om adskillelsen mellem de sande kristne og andre, der ikke var virkelig 
trofast, se vores gratis hæfte "The Continuing History of the Church of Gud". 

 

4. Hvilke Guds kirke er den mest Trofast? 

 

Da Guds kirke er den sande kristne kirke, er alle sådanne grupper det samme? Der 
er snesevis af grupper hævder at være Guds kirke (herunder, selv, Romerkirken) 
og mange af dem hævder at bedst repræsenterer Philadelphian rest af Guds 
Kirke. 

Hvordan skal du gå om at beslutte, hvilken en? Er der prøvetryk, spor, og tegn til 
at hjælpe dig? 

Ganske vist er der. 



Og mens Gud kalder mennesker (Joh 6:44), Han giver dem også mulighed for at 
træffe valg. Og vælge den rigtige Guds kirke er meget vigtigt. Det er noget, jeg har 
lært af erfaring. 

 

Nogle Baggrund 

 

I mine sene teenageår, indså jeg, at den sande navn af den sande kirke var "Guds 
Kirke" samt et par af de andre prøvetryk, spor og tegn i denne brochure. Inden for 
et par uger at flytte ud af mine forældres hus, jeg tilfældigvis at se en folder, der 
er opført placeringen af en "Guds Kirke" tjeneste, der blev afholdt på en lørdag. 

Så det sabbat jeg deltog, hvad jeg troede ville være en sand Guds Kirke service.  I 
stedet efter ca. muligvis den 100 th tid sagde præsten "Jesus" forgæves 
(meningsløse) gentagelse, indså jeg, at det umuligt kunne være den bibelske og 
sande Guds Kirke (jf Matthæus 6: 7), så jeg gik ud af tjenesten.  

Fra da af, indså jeg, at det var vigtigt at vælge den rigtige "Guds Kirke" til 
fællesskabet og støtte. 

Efter at lære mere om emnet kirkerne i kapitel 2 & 3 Åbenbaring, jeg 
konkluderede også, at den mest korrekte Guds kirke ville være bundet til Guds 
Kirke i Philadelphia, der er omtalt i Åbenbaringen 3: 7-13. 

 

Philadelphian Drømme og overbevisninger 

 

Forskellige teologer har holdt til den position, at de i de tre første kapitler af 
Åbenbaringens kirker repræsenterede ikke eneste reelle kirker, men også en 
oversigt over syv 'epoker' historie af den sande kirke fra det tidspunkt, hvor 
apostlen Johannes til returnering af Jesus Kristus. Den mest trofaste af disse kirker 
i slutningen, ifølge Jesu ord, var Philadelphia del.  

Philadelphia æra mentes af nogle at være begyndt i 1933 under den 
menneskelige ledelse af den afdøde Herbert W. Armstrong (for flere detaljer om 
historien, se gratis hæfte for fortsat History of the Church Guds), og at dens 
overvægt endte nær tidspunktet for hans død i 1986. Ifølge Bibelen, men en rest 



af det Philadelphia kirke stadig behov for at eksistere indtil udgangen af kirkens 
alder (jf Hebræerbrevet 13: 1; Åb 3: 10-11). 

Dannelsen af Radio Guds kirke (som senere blev omdøbt til Worldwide Church of 
God) og begyndelsen af Philadelphia æra af Guds Kirke blev forudgået af en todelt 
proklamation drøm, som Herbert Armstrong troede Gud gav sin kone, og at blev 
efterfølgende bekræftet (The Selvbiografi Herbert W. Armstrong, 1973, pp. 
187,193-194). Han mente, at han opfyldte, hvad der ville være den første del af 
denne drøm (Armstrong HW. Brødre og Medarbejder brev den 28. november 
1956). 

Tilsvarende blev dannelsen af den fortsatte Guds kirke Forud drømme (to til Bob 
Thiel og en anden til Fesilafai FISO Leaana), der efterfølgende blev bekræftet. Vi er 
også opfylde den anden del af Loma Armstrong proklamation drøm. Ingen andre 
sande COG gruppe, der hævder at lede rest af Philadelphia del af COG har gjort 
disse påstande, på trods af at drømme er lovet at være en af Åndens gaver i de 
sidste dage pr ApG 2: 17-18 (for .oplysninger findes Fortsat History of the Church 
of God) Mange Laodikea handle som de gamle saddukæerne og vil ikke acceptere, 
hvordan Gud arbejder (Mark 12: 23-32). 

I sin oktober 1979 Plain Truth artikel med titlen 7 Beviser for Guds sande kirke, den 
afdøde Herbert W. Armstrong opført syv beviser, at han følte Philadelphia del af 
den sande Guds Kirke ville have. Disse omfattede vide / undervisning 1) Hvem og 
hvad er Gud ?, 2) Regeringen for Gud og Oprettelse af hellige og retfærdige 
karakter, 3) Hvem og hvad er Mennesket ?, 4) The Truth About Israel, 5) det sande 
evangelium, 6) Hvad og Hvorfor kirken ?, og 7) Prioritering af Undervisning af 
Reign of Guds rige. Han mente, at den, da Worldwide Church of God havde alle 
dem. Vi i Continuing Guds kirke gøre det så godt. 

 

Specifikt relateret til dem, vi underviser: 

1) Den opfattelse, at tidlige kristne havde på Guddommen, 

2) Regeringen i Gud (hierarkisk med Faderen som højeste i autoritet og 
opererer under hans kærlige love) og hans mål om at udvikle retfærdige 
karakter (Romerne 5: 4; Mattæus 05:48) med doktrinær bistand fra sin 
gerning (Ef 4: 11-16), 



3) At Gud med vilje skabt mennesker fysisk (Genesis 2: 7), og at dem, han 
kalder (Joh 6:44) kan blive åndelige (1 Kor 15: 45-48) i Guds familie (Ef 3: 
14-19) , 

4) Identiteten af det moderne Israel og hvordan det hænger sammen med 
profeti (jf Genesis 48, 49; 1 Kings 12: 19-20; James 1: 1; Jeremias 30: 7; 
Daniel 11:39), 

5) Kristi evangelium om Riget (Mark 1: 14-15; retsakter 1: 1-3), 

6) At kirken gør Guds arbejde (Mattæus 24:14; 28: 19-20; John 6:29; 
Åbenbaringen 3: 7-13; 1 Kor 12: 1-31; 16: 9; 2 Kor 6: 14-18; Ef 5: 25-32) i 
sandhed (Salme 33: 4; Esajas 61: 8; Joh 17:17; 2 Timoteus 2:15), 

7) Den rette prioritering at forkynde evangeliet om Riget til verden som 
vidne (Matt 24:14), og den snart kommende årtusinde (Åb 20: 4), mens 
undervisningen disciple alle ting, som Jesus befalede (Matt 28:19 -20). 

Bemærk: Efter døden af Herbert Armstrong, hans menneskelige efterfølger 
indgået frafald og givet afkald meste af den unikke kirke Guds doktriner. Den 
sande kirke fortsatte så mange venstre denne organisation og mange andre 
organisationer har siden dannet. Frafald er sket fra Nye Testamentes tid (f.eks 1 
Joh 2: 18-19), og er en af grundene sporing sand kristen kirke historie kan være 
svært. 

Mens mange Guds kirke grupper har ledere, der hævder de fleste eller alle disse 
syv punkter, næsten alle har undladt at virkelig praktisere Herbert Armstrongs 
punkt 2, 6, og 7, og har misforstået nogle af de andre. Mindst én gruppe, der 
mener, at det er en leder i 6 & 7 ovenfor, bevidst og forsætligt har gjort, at 
proklamationen med materialer, det vidste indeholdt doktrinære fejl, der ikke var 
sandheden. At viljen til at sprede en falsk besked viser, at de ikke fører den sidste 
fase af arbejdet i Guds-Guds værk skal ske i SANDHEDEN pr Salme 33: 4. HERREN 
sagde: "Jeg vil rette deres arbejde i sandhed" (Esajas 61: 8), og dem, som bevidst 
udgive og distribuere doktrinære fejl naturligvis ikke accepterer HERRENs retning.  

Mange andre grupper rabat punkter 6 & 7. Men her er også noget, Herbert W. 
Armstrong skrev relateret til punkt 6 og til dele af punkt 7:  

I Mattæus 28: 19-20, Guds ordre er en) gå og prædike evangeliet 
(sammenlign med Mark version, samme Jesu ord, Mark 16:15); 2) døbe 



dem, der omvender sig og tror; så efter at 3) lære dem at holde 
budene "(Selvbiografi Herbert W. Armstrong, s. 523). 

FORMÅL Kirkens, 1) at forkynde det kommende Guds Rige til verden og 2) 
fodring flokken. 

Den "enspænder" - den "individuelle kristne", der ønsker at klatre op i Riget 
anden måde end ved KRISTUS og sin vej gennem hans KIRKE - ikke bliver 
trænet i KRISTI MÅDE AF UDDANNELSE, at herske og regere med Kristus i 
hans rige! (Mystery of the Ages, p.270). 

Herbert Armstrong også lært, "med moderne faciliteter til massekommunikation - 
trykpressen, radio, tv, selv telefonen, som man kan nå en anden i en hvilken som 
helst del af verden i løbet af få minutter eller mindre - kan nå ud til flere 
mennesker langt end alle de første århundredes apostle tilsammen "(7 beviser for 
Guds sande Kirke, del 6. Plain Truth, august 1979). 

Vi i Continuing Guds kirke er at udnytte 21 st metoder århundrede for 
massekommunikation herunder trykpressen, radio, YouTube tv, telefon, og 
selvfølgelig internettet, som endda kan være hurtigere end de former for 
massekommunikation som Herbert Armstrong brugte . Vi har nået flere millioner 
med evangeliet om Riget og har den type proklamation og profetiske sandheder, 
som Jesus sagde bør være kriteriet for at vide det sande fra det falske i Mattæus 
7: 15-18. 

Med hensyn til doktrinære sandheder, Herbert Armstrong skrev: "Mindst 18 
grundlæggende og væsentlige sandheder er blevet genoprettet til den sande kirke 
siden" året 1933 (Mystery of the Ages, 1985). Alle disse "gendannet sandheder" er 
i den officielle erklæring om Overbevisninger af den fortsatte Guds 
kirke (tilgængelig online på www.ccog.org). Det er ikke tilfældet for de fleste (hvis 
ikke alle) af de grupper af hvis ledere var engang en del af den gamle Worldwide 
Guds Kirke. Endvidere er de fleste, der hævder at tro dem ikke engang bruge den 
liste, den afdøde Herbert W. Armstrong faktisk gav (se hans prædiken med 
titlen mission i Philadelphia Church Era, givet December 17, 1983), men i stedet 
satse på en liste udarbejdet efter hans død af en leder, der ikke holde fast på disse 
Philadelphian lærdomme (Gud genoprettet disse 18 sandheder:? Hvor 
taknemmelige er du for demWorldwide News, den 25. august, 1986). 

Jesus advarede Philadelphians til "Hold fast, hvad du har, at ingen kan tage din 
krone" (Åb 03:11), og dette ville tilsyneladende nødt til at inkludere de doktrinære 



sandheder, som blev gendannet til Philadelphia del af Guds kirke. Bibelen advarer 
også, at folk, der synes at være troende vil "falde væk" fra sandheden, og mens 
der er sket i fortiden, det vil igen ske i fremtiden (jf Daniel 11: 30-35; 1 Timoteus 
4: 1 ). Nogle, der engang hævdede at være Philadelphians har ikke holdt fast, at 
undervisningen enten. 

De fleste grupper med ledere engang en del af den gamle Worldwide Guds Kirke 
ikke har placeret den offentlige forkyndelse af Guds rige til verden som deres 
sande topprioritet (Mattæus 24:14; 28:19), ikke fuldt ud forstår alle de 
restaureret sandheder, og har ikke værdsat sandheden nok; dermed de har vist, 
at de ikke er indehavere af, hvad der er blevet kaldt "Philadelphia kappe" 
(lederskab myndighed). Gruppen med nævnte kappe er også repræsenteret med 
"kvinden" i Åbenbaringen 12: 14-17. 

Hebræerbrevet lærer: 

Lad broderlig kærlighed fortsætte. (Hebr 13: 1) 

Hvorfor bringe det op her? Fordi ordet oversættes som "broderkærlighed" er den 
græske udgave af ordet Philadelphia. Philadelphia var at fortsætte, selv ind i 
denne Laodikea tid, samt være til stede (til en vis grad) i hele historien om Guds 
Kirke. Philadelphians er dybt omsorgsfulde mennesker.Philadelphians omsorg for 
de fattige og unået. 

Bemærk to karakteristika virkelig trofaste kirke, apostlen Paulus skrev om:  

... Guds hus, som er kirken den levende Gud, søjlen og jord af sandheden.  (1 
Timoteus 3:15) 

Vær påpasselig at præsentere dig selv godkendt til Gud, en arbejdstager, 
der ikke behøver at skamme sig, med rette dividere sandhedens ord. (2 
Timoteus 2:15) 

Den trofaste Philadelphia rest er "kvinden" i Åbenbaringen 12: 14-16, er den 
gruppe, der altid bestræber sig på at rette opdele (skelne) Sandheds Ord og er 
den søjle, og jorden af sandhed. Grunden til, at jeg måtte forlade min tidligere 
Guds Kirke organisation er, at de gentagne gange brød løfter og også bevidst og 
forsætligt, fortsatte med at udsende trykte oplysninger, som de vidste ikke var 
sandt (jf Jeremias 48:10; Salme 33: 4 ; Salme 101: 6-7; Esajas 61: 8), som er 
beskrevet i andre steder (f.eks www.cogwriter.com). Derfor er denne overtalt 
mig, at de ikke længere kunne bedst repræsenterer Philadelphia rest af Guds 



Kirke, og kunne ikke anvendes af Gud (jf Esajas 61: 8; Salme 101: 7) til at lede 
indsatsen for at opfylde Mattæus 24:14 osv det er derfor, det var nødvendigt 
for Continuing Guds Kirke til at danne. 

For så vidt angår søjle og jord af sandhed går, Continuing Guds kirke har mere 
dybde og detaljer om historien om den tidlige kirke Guds end nogen anden Guds 
Kirke gruppe. Vi er bygget på fundamentet af Jesu Kristi apostle, og profeterne (Ef 
2:20). Vi underviser mere af det, de tidlige tilhængere af Jesus lærte end nogen 
anden Guds Kirke gruppe. Vi har også bestræbt sig på at undervise ALLE TING 
Jesus befalede i vores prædikener og i medierne (jf Matt 28: 19-20). Vi bruger 
også en betydelig mængde af vores indkomst til de fattige (Galaterne 
2:10). Derudover vores profetiske forklaringer er mere indgående, og er mere 
bibelsk, end nogen anden kendt Guds kirke gruppe (jf 2 Peter 1:19). 

 

Hvad Om Profeti? 

 

Er profeti vigtigt? 

Så gerne. 

I det første registrerede prædiken, som skete efter et mirakel (ApG 2: 1-11), 
apostlen Peter bundet nyheder begivenheder med bibelsk profeti (ApG 2: 14-
40). Delvist fordi folk var klar over de begivenheder, der Peter diskuterede, var 
mange betalte opmærksomhed og tusindvis konverteret (ApG 2:41). 

Mens mirakler ikke forud fleste af de andre indspillede prædikener i Det Nye 
Testamente, gjorde talere forsøge at binde begivenheder til profeti og andre dele 
af Bibelen til bedre at nå deres publikum (f.eks ApG 17: 22-31). 

Det kan være vigtigt at indse, at den første meddelelse, der er registreret, at Jesus 
prædikede (evangeliet om riget i Mark 01:14), og den sidste besked Jesus gav 
(Johannes 'Åbenbaring) var profetiske. Forskellige meddelelser, som han gav 
(f.eks Matt 24, Lukas 21) var bundet til kommende verdensbegivenheder.  

Profeti er et tegn for de troende: 



Tunger er således et tegn ikke for troende, men for troende, mens profeti 
er et tegn ikke for vantro, men for troende. (1 Kor 14:22, engelsk Standard 
Bible) 

Derfor tunger er for et tegn, ikke til dem, der tror, men til ikke-
troende; men profetere er ikke for vantro, men for dem, der tror (1 Kor 
14:22, NKJV) 

Bibelen viser at der ville være forskellige typer af tungetale (1 Kor 00:28), og vores 
frivillige oversættere og andre i Continuing Guds Kirke hjælpe med at udfylde 
det. Men bemærke, at profetere, som omfatter korrekt forklare profeti, formodes 
at være et tegn for dem, der tror. Vi i Continuing Guds Kirke forstår og forklare 
bedre mange aspekter af profeti end andre COG grupper. 

Betyder det, at profeti er det vigtigste kendetegn ved den sande kirke?  Nej, 
kærlighed er (jf 1 Kor 13: 1,8). 

Alligevel er forfølgelsen af kærlighed også bundet i med profeti i Bibelen (1 Kor 
14: 1). De virkelig har kærlighed til sandheden vil blive skånet fra nogle 
profeterede begivenheder ifølge 2 Thess 2: 9-12. 

I dag er massive samfundsmæssige forandringer, der finder sted. Mange af dem 
er profeteret i Bibelen. Selvom mellem måske en fjerdedel til en tredjedel af hele 
Bibelen er profetisk, de fleste grupper forstår simpelthen ikke, at sandheden om 
forskellige centrale profetier i Bibelen - vigtige profetier, som Jesus opfordrede 
sine tilhængere til sidst at forstå (f.eks Matthew 24:15; Mark 13:14).  

Nogle trods hævder at tro på Bibelen, enten rabat eller overse profeti. Men det er 
ikke meningen at være tilfældet for sande kristne:  

"Se på figentræet og alle træerne. 30 Da de allerede er spirende, du se og 
vide for jer selv, at sommeren nu er nær. 31 Så du også, når du ser disse ting, 
der sker, ved, at Guds rige er nær. 32 Sandelig siger jeg til jer, vil denne 
generation ingenlunde forgå indtil alle ting foregår. 33 Himmel og jord skal 
forgå, men mine ord vil på ingen måde forgå. 

"Men vogt eder, at ikke eders Hjerter blive tynget af svir, druk, og bekymrer 
sig af dette liv, og at dagen kommer på dig uventet. 35 For det vil komme 
som en snare på alle dem, der bor på forsiden af hele jorden. 36 Watch 
derfor, og beder altid, at du kan agtes værdig til at undslippe alle disse ting, 



der vil komme til at passere, og til at stå foran Menneskesønnen. " (Lukas 
21: 29-36) 

Bemærk, at Jesus lærte, at hans tilhængere altid bliver nødt til at være 
opmærksom på begivenheder og profetier relateret til hans genkomst. Jesus 
gentagne gange fortalt sine tilhængere at se for verdens begivenheder, der ville 
opfylde profetien i andre skrifter som Matthæus 24:42, 25:13; Mark 13: 
9,33,34,35,37, og Åbenbaringen 3: 3. Jesus forventer, at hans tilhængere til at se. 

Jesus lærte også, at Helligånden, "sandhedens ånd" ville hjælpe de trofaste i at 
forstå al sandhed, herunder profetiske dem: 

Jeg har stadig meget at sige til dig, men du kan ikke bære det nu. Men når 
... sandhedens ånd, er kommet, {det} vil guide jer i hele sandheden; ... Vil 
fortælle dig ting til at komme. (Joh 16: 12-13) 

Have Helligånden og korrekt bliver ledet af Helligånden hjælper os med at forstå 
profeti. 

Bibelen lærer også: 

Må ikke udslukke Ånden. Må ikke foragte profetier. (1Thessalonians 5: 19-
20) 

Men mange, herunder dem i de forskellige Guds kirke grupper synes ikke at tro, at 
Guds Ånd arbejder i øjeblikket profetisk nu. Mange har også en tendens til at 
foragte bibelske profetier og ofte deres rette forklaring (s). 

I øjeblikket på denne jord, Gud har Hans trofaste og sande tjenere, der er korrekt 
proklamerer sluttiden profetiske advarsler, som har behov for at gå ud nu.  

Bibelen lærer: 

Nej, Gud Herren gør ikke noget, medmindre han åbenbarer sin 
hemmelighed for sine tjenere, profeterne. 8 En løve har brølede! Hvem vil 
ikke frygte? Gud Herren har talt! Hvem kan men profetere? (Amos 3: 7-8). 

På trods af dette, samt Nye Testamentes lære om profeter (fx ApG 2: 17-20; Ef 
4:11; 1 Kor 14), de fleste 21. århundrede kirke Gud grupper tror ikke, at der i 
øjeblikket er nogen profeter, og de dårligt misforstå centrale elementer i 
sluttidspunktet bibelske profetier. 



Desuden er alle, men en af Guds kirke grupper (CCOG er den eneste undtagelse), 
som accepterer, at Gud har mindst én profet i dag, har lyttet til angiveligt 
profetiske personer, der tydeligvis har lært profetiske og doktrinære fejl, hvorfor 
de var / er falske profeter. 

 

Den Fortsættende Guds Kirke er Philadelphian Leder 

 

De, der ønsker at være en del af de mest trofaste rest af Philadelphia ønsker at 
være sammen med en Guds Kirke gruppe, der: 

1. Gør forkynde evangeliet om Riget som vidne sin topprioritet (Mattæus 
24:14; 28: 19-20). 

2. støtter fattige brødre (Gal 2:10), herunder enker og forældreløse børn 
(James 1:27), især i fattige regioner som Afrika og Asien. 

3. Sandelig praktiserer bibelsk regeringsførelse (1 Kor 12:28), herunder 
Matt 18: 15-17. 

4. Har proklamationen, doktrinære, profetiske og kærlige frugter Jesus talte 
om (John 7: 16-20; 13:35; Luke 04:18; 14:13; Mattæus 24:14; 28: 19-20; Åb 
3 : 7-13). 

5. advarer dem, der mener, at de er i Kirken ikke at falde væk (1 Tim 4: 1).  

6. Har åndelige gaver, herunder modtagelse af drømme, i de sidste dage 
(Retsakter 2: 17-18). 

7. Forstår de historiske og aktuelle rolle kirkerne i Åbenbaringen 2 & 3. 

8. Forklarer og forstår bibelsk profeti godt nok (f.eks Daniel 11: 29-45; 
Mattæus 24) for at vide, hvornår at flygte (Matt 24: 15-20; Åbenbaringen 
03:10, 12: 14-16) forud for Store Trængsel (Matt 24:21). 

Den ene gruppe, der bedst repræsenterer den rest af Philadelphia del af Guds 
kirke (Åb 3: 7-13) i det 21. århundrede er den fortsatte Guds Kirke. 

Jesus advarede Laodikea, at de har en lunken arbejde og har brug for at omvende 
eller tage konsekvenserne (Åb 3: 14-22). På den profetiske side, er virkeligheden, 
at Laodikea kirker har en række profetiske misforståelser. 



Da Laodikea repræsenterer hovedparten af kristne i endens tid (de repræsenterer 
den syvende kirke eller gruppe af kirker i Åbenbaringen 1-3), skal der være grunde 
til, at de ikke vil se alt, hvad der sker profetisk, og hvad vil virkelig føre til starten 
af den store trængsel. 

Inden Laodikea organisationer, der synes at være en del af Guds Kirke, der er en 
række af profetiske stillinger, der bliver afholdt som vil forhindre dem i at vide, 
hvornår den store trængsel vil begynde. 

Atten af disse forkerte synspunkter er angivet nedenfor:  

1. Mange Laodikea grupper ikke officielt undervise og / eller tror ikke på 
ideen om Kirkens epoker i tilknytning til kirkerne Åbenbaring kapitel 2 & 3, 
selv om de undertiden undervise om kirkerne i Åbenbaringen. Mange tager 
mere af en preterist (fortid / historical) baggrund af disse kirker, til trods for 
at mange erklæringer til dem skulle have fremtidige profetiske forgreninger 
(f.eks Åb 01:19; 02:22; 3: 3; 03:10) . Fordi forskellige grupper ikke 
underviser visse profetiske aspekter af denne, mange ikke se deres egne 
problemer, og bliver nødt til at gå gennem den store trængsel.  

2. Laodikea grupper tror ikke, at evangeliet Kongeriget stadig skal prædikes 
til verden som vidne pr Mattæus 24:14, ikke virkelig gøre, at en høj 
prioritet, og / eller gøre det på en måde, der viser de har utilstrækkelig 
kærlighed til sandheden (jf Jeremias 48:10; Salme 33: 4), så de ikke har og 
heller ikke føre reelle Philadelphian arbejde. Som kun Philadelphians er 
lovet at blive beskyttet fra time trial, der vil komme på hele verden, vil 
Laodikea ikke forstå, når Mattæus 24:14 er opfyldt, eller når at flygte pr 
Matthew 24:15. 

3. En udbredt Laodikea opfattelse er læren, at Store Trængsel ikke kan 
begynde, før Ki ng i nord invaderer kongen af Syd i Daniel 11:40. Dette 
synspunkt overser, at der siden den Store Trængsel omfatter den tid af 
Jakobs trængsel (Jeremias 30: 7), det begynder med USA og dets 
angelsaksiske allierede som Storbritannien blive invaderet (jf Daniel 
11:39). Nogle af grupperne klamre sig til denne sekventielle fejl, fordi det 
engang blev afholdt af den afdøde Herbert W. Armstrong, der ændrede 
hans opfattelse af 1979 (Den gang vi er i, nu. Pastor generalsekretærs 
rapport-Vol. 1, No. 15, november 20, 1979). Da kongen af Nord vil fjerne 
dem af de stærkeste fæstninger (i USA, Canada, etc.) i Daniel 11:39, før 



invaderende Konge Syd i Daniel 11:40, dem, der har til dette synspunkt vil 
ikke vide, hvornår den Store Trængsel vil begynde, før det er begyndt. 

4. Forskellige Laodikea mener, at den endelige udformning af Beast magten 
i Åbenbaringen 17: 12-13 SKAL bestå af præcis ti eller elleve aktuelt 
definerede nationer. Dette er defekt af mange årsager, herunder det 
faktum, at de græske udtryk for 'nationer' ikke er i disse passager og 
passagerne fortæller om en tid på to kommende 
reorganiseringer. Reorganiseret riger ikke altid holde sig inden tidligere 
grænser, og det er sandsynligt, at være tilfældet i fremtiden. Mens Den 
Europæiske Union, som i øjeblikket har 28 medlemmer og mange 
potentielle medlemmer, godt kan miste nogle medlemslande (som Det 
Forenede Kongerige), at insistere på, at den endelige konfiguration skal 
have ti eller elleve nationer er ikke i overensstemmelse med 
Bibelen. Derudover historiske position Philadelphia del af COG (under 
Herbert Armstrong) undervist i mindst et dusin dokumenter (Plain Truth, 
Good News, morgendagens verden, brochurer, Co-worker breve, Bibel 
Korrespondance Kursus), som de ti kunne bestå af ti nationer og / eller 
grupper af nationer (i modsætning til enkelte nationer). Medmindre det 
antal reducerer til det, vil dem, der insisterer på Beast konfiguration med 
enten ti eller elleve nationer umuligt indse, at den Store Trængsel er 
begyndt, medmindre de omvender sig fra denne opfattelse. 

5. Flere Laodikea grupper klart misforstår Daniel 9:27, den anden halvdel af 
som binder i med Daniel 11:31 og Jesu ord i Mattæus 24:15 (de har tendens 
til at tro, Daniel 9:27 blev opfyldt af Kristus). De, der misforstår disse 
passager vil ikke have en ordentlig pre-advarsel om, hvad der sker heller 
ikke sandsynligt, hvornår den store trængsel vil begynde. 

6. En eller flere grupper også lære, at Store Trængsel kan begynde med det 
næste års tid. Da Store Trængsel ikke begynder før ca. 3 ½ år efter den 
"fredsaftale" af Daniel 9:27 er blevet korrekt bekræftet (og dette er ikke 
sket endnu), er det ikke muligt for Store Trængsel påbegyndes før 2019. da 
handlen er mest sandsynligt, at blive bekræftet i efteråret af året (jf 
Mosebog 23:24; 1 Kor 15:52), selv 2019 er sandsynligvis for tidligt.  

7. Visse grupper undervise upassende fortolkninger af 1335, 1290, og 1260 
dage af Daniel 12 eller har andre problemer med dele af at (de fleste COG 
grupper), at de ikke vil forstå, når den store trængsel vil starte. 



8. De fleste Laodikea grupper ikke forstå Habakkuk 2: 2-8 og er ikke korrekt 
at få den advarsel ud til USA og Storbritannien. En gruppe gjorde undervise i 
det, men har bakket ud på grund af, hvad der synes at være interne politik 
og en af dens stigende ledere. Den stigende "tidsindstillet bombe" af USA 
gæld er noget, der skal påpeges og Habakkuk 2: 2-8 påpeger den bibelske 
trussel, dette indebærer. Det skal proklameres og vi i CCOG gør det. Mange 
er ikke klar over, at Habakkuk 2: 6 er relateret til starten af den store 
Trængsel, og er en af årsagerne til angrebet mod de forgældede 
efterkommere af Stammer Josef. 

9. De fleste Laodikea grupper har forskellige "Elias kætterier. ' På grund af 
dette, vil de ikke være i stand til at genkende den endelige Elias. Nogle tror, 
han må have været Herbert Armstrong, på trods af at han har været død 
siden januar 16, 1986, og at døden diskvalificerer ham efter hans 
forfatterskab om den endelige Elias (Mystery of the Ages. 1985, s. 
349). Nogle tror, at enten er der ingen Elias at komme, eller at han er kirken 
og ikke en individuel, som går imod Jesu lære om emnet i Mark 9: 12-13. 

10. Mange Laodikea grupper ikke forstår de forskellige forfølgelser (og 
andre) til at komme i Daniel 7:25, 11: 30-39, Matthew 24: 9- 22, og 
Åbenbaringen 12: 14-17. Når profeterede bølge af forfølgelse oprindeligt 
rammer Philadelphians primært, (og ikke dem), vil Laodikea ikke se denne 
forfølgelse som bevis på, at den store trængsel er ved at begynde. Den 
gamle Radio Guds kirke (se Pas på falske brødre Good 
News,January 1960!) Specifikt anvendt forfølger skrifter Daniel 11: 32-35 til 
sluttiden Philadelphian kirke ligesom den aktuelle CCOG. 

 

11. En række Laodikea grupper underviser ikke, at der er et fysisk sikkert 
sted at flygte til (på trods af hvad Åbenbaringen 12: 14-16 lærer). Så dem, 
der holder dette synspunkt vil ikke være tilbøjelig til at flygte mod en lige 
før starten på store trængsel. 

12. De fleste "uafhængige" Laodikea tror ikke, at de har brug for at "samle" 
forud for tid til at flygte på trods af hvad Zefanias 2: 1-3 lærer. Derfor er det 
ikke sandsynligt, at de vil være tilbøjelige til at flygte sammen, når en 
gruppe, de ikke er en del af gør lige før starten på Store Trængsel (jf 
Åbenbaringen 12: 14-17). 



13. Mindst en Laodikea gruppe fejlagtigt mener, at Ødelæggelsens 
Vederstyggelighed af Daniel 11:31 opstår efter kongen af Nord invaderer 
kongen af Syd i Daniel 11:40. Da dette ikke vil ske på den måde, vil de, der 
holder til denne stilling ikke forstå, når den Store Trængsel vil begynde (jf 
Mattæus 24: 15,21). 

14. Mange Laodikea grupper lærer at syndens menneske, der sidder i Guds 
tempel (2 Thess 2: 3-4) er Antikrist / falske profet, ikke Udyret of the 
Sea. Alligevel er det denne Beast of the Sea, den endelige King of the North 
(Daniel 11: 35-36). Så når det sker, dem, der holder til den forkerte position 
vil ikke forstå sine profetiske forgreninger. Identiteten af den "fortabelsens 
søn" er vigtigt at forstå i endetiden. 

15. Et par Laodikea grupper lærer at en jødisk tempel i Jerusalem vil blive 
genopbygget før Jesus kommer igen. Mens dette er fjernt muligt, er det 
ikke nødvendigt (de "Guds tempel" i Det Nye Testamente har at gøre med 
en kristen, ikke moderne jødisk, placering). Da dette ikke vil ske som et par 
tider undervise, vil de, der holder til denne stilling ikke forstå, når den store 
trængsel vil begynde. 

16. Mindst en Laodikea gruppe lærer, at de ti konger Åbenbaringen 17:12 
skal stå for ti regioner rundt om i verden i modsætning til at være en 
primært europæisk magt. Insisteren på dette ville betyde, at en sådan 
gruppe umuligt kunne forstå, når den store trængsel ville begynde.  

17. Mindst en Laodikea gruppe lærer, at Dyret i Åbenbaringen 13: 1-10 er 
ikke en europæisk. Da Beast magt vil opstå i Europa (jf Daniel 9: 26-27), vil 
de, der ikke forstår dette ikke indse, når den Store Trængsel er ved at 
begynde. 

18. Mindst én eller to af de større Laodikea grupper lærer at det første vers 
i Daniel 11 sekvens vedrørende begyndelsen af Store Trængsel er Daniel 
11:40. I stedet bør de underviser, at det begynder med Daniel 11:39, hvilket 
er kort efter Daniel 11:31, hvilket også er i overensstemmelse med starten 
på det tidspunkt, Jakobs trængsel (Jeremias 30: 7). De, der holder til Daniel 
11:40 position vil ikke forstå, når den store trængsel vil begynde. 

Og der er mange flere. Endnu, det tager kun den misforståelse af en eller flere af 
de ovennævnte punkter at ikke indse, når den store trængsel vil 



begynde. Kun Fortsat Guds kirke har været "rette dividere sandhedens ord« (2 
Tim 2:15) på alle disse spørgsmål. 

Den triste virkelighed er, at de fleste Kirke Guds grupper, eftersom de ikke er 
virkelig Philadelphian (trods hvad hævder de kan gøre), forstår ikke den profetiske 
sekvens og detaljer i Daniel 11, eller hvordan de binder med, hvad Jesus lærte på 
steder som Matthew 24. på grund af dette og andre profetiske misforståelser, vil 
de grupper ikke klar over, når de skal flygte pr Jesu anvisninger i Mattæus 24: 15-
20, og dermed vil ikke gå at blive beskyttet mod den kommende store trængsel 
(Matt 24: 21-22 ). 

Lest denne lyd forgæves og pralende fra vores side, så lad mig sige, at lang tid højt 
niveau Kirke Guds ledere i andre grupper specifikt har fortalt mig (Bob Thiel) på 
hver af disse punkter, at det, vi i den fortsatte Guds Kirke undervise på disse 
punkter, herunder dem, der adskiller sig selv fra, hvad deres egne grupper 
undervise, er korrekt. Men for organisatoriske "(og ikke rigtig bibelske) grunde, 
deres grupper ikke offentligt undervise dem. 

Jesus advarede "der vil være stor trængsel, som der ikke har været siden 
begyndelsen af verden indtil dette tidspunkt, og heller ikke senere skal være" 
(Matt 24:21). Og Jesus lovede Philadelphian kristne beskyttelse fra det (Åb 3: 7-
10). Andre kristne modtog ikke den samme løfte. 

De, der er afhængige for meget på en kompromitteret ministerium (Ezekiel 34: 7-
10) at lære dem profeti, der ikke er virkelig i overensstemmelse med skriften nødt 
til at indse, at i henhold til Jesu ord i kapitel 2 & 3 i Åbenbaringen og 21 i Lukas, 
kun relativt få kristne vil være beskyttet mod den stund, der vil komme over hele 
verden (jf Åbenbaringen 12: 14-17). De, der ikke vil lytte til de virkelig troende i 
ministeriet vil også dele at skæbnen (jf Efeserne 4: 11-16). 

Vi i Continuing Guds Kirke virkelig: 

"Har også en mere sikker ord profeti; hvilket I gøre vel, at I tage agt, som til 
et lys, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen daggry, og dagen stjerne 
opstå i jeres hjerter "(2 Peter 1:19, KJV). 

Det skal også understreges, at Bibelen advarer også uafhængige, der tror, at de 
ikke behøver at være en del af sluttidspunktet Philadelphian rest af Guds Kirke vil 
heller ikke blive beskyttet (jf Zefanias 2: 1-3). Det Nye Testamente er klart, at de 



kristne virkelig bør være en del af en kirke (Ef 4: 11-16; jf 1 Kor 04:17; 10: 32-33)-
især da vi kommer tættere på slutningen (Hebr 10:24 -25; jf Zefanias 2: 1-3). 

Medmindre Laodikea grupper og / eller enkeltpersoner omvende som Jesus 
opfordrer dem til i Åbenbaringen 03:19, vil de umuligt vide, når den store 
trængsel vil begynde (Mattæus 24:21) eller ved at flygte før denne start (Mattæus 
24:15 -20). 

COG grupper, der er afhængige af malplacerede tradition (hvad enten nyere eller 
ældre) over Bibelen for mange aspekter af deres profetiske synspunkter kommer 
til at lære for sent, at de ikke har den "sikker ord profeti" (2 Peter 1:19, KJV) .  

Jesus fortalte Laodikea, at de havde brug for at ændre på mange områder (Åb 3: 
17-19), men han lærte også, at da de ikke mener, de havde brug for at, at de ville 
lide på grund af, at (Åb 3: 14-16) . 

Der er også mere profetiske og andre forskelle, som andre COG grupper har fra 
Bibelen, at dette hæfte ikke er gået ind. Virkeligheden er, at uden ret vægt på den 
sidste fase af arbejdet, holder Bibelen i tilstrækkelig høj henseende praktiserende 
Philadelphian kærlighed, virkelig undervise alle, at Jesus underviste, og ignorerer 
en salvet til en dobbelt-portion af Guds Ånd (minder om Elisa, 2 Kings 2: 9-13) 
som CCOG øverste menneskelig leder var, COG grupper, der ignorerer profetiske 
advarsler gør det til deres fare. 

Mens nogle rabat betydningen af profetien, mærke til, hvad apostlen Paulus 
lærte: 

Og gøre det, vel vidende den tid, der nu er det på høje tid at stå op af 
søvne; for nu er vores frelse er nærmere, end da vi først troede. 12 Natten er 
fremrykket, dagen er ved hånden. Lad os derfor lukkes mørkets gerninger, 
og lad os sætte på rustning af lys. 13. Lad os gå ordentligt, som i dag, ikke i 
festivas og drukkenskab, ikke i liderlighed og begær, ikke i strid og 
misundelse. 14 Men sat på Herren Jesus Kristus, og ingen bestemmelser om 
kødet, til at opfylde sine lyster. (Romerne 13: 11-14) 

Er vi ikke meget tættere på slutningen nu, end da Paulus skrev det?  Paulus lærte 
også, at sande kristne var ikke at være som andre, der ikke ville vide ca når Jesus 
ville vende tilbage (1 Thess 5: 4). 

Apostlen Peter skrev: 



Eftersom alle disse ting vil blive opløst, hvorledes mennesker bør være i 
hellig adfærd og gudsfrygt, 12 søger, og fremskynde komme den dag, Gud, 
fordi hvoraf himlen vil blive opløst, at være på brand, og elementerne vil 
smelte med brændende varme? 13 Men vi forvente efter hans Forjættelse 
nye Himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. (2 Peter 3: 11-13) 

Korrekt at være opmærksom på profetiske begivenheder, som ikke kun hjælper 
en til at være klar til Jesus (Luk 21:36;), men skal også være en reflekterende 
øvelse at få kristne til at undersøge deres liv nok til at ændre som de burde (jf 
Romerne 13 : 11-14; 2 Peter 3: 10-13). Skulle du ikke være at se verdens 
begivenheder som forklaret ordentligt i lyset af Bibelens profetier?  

De forskellige Laodikea grupper ikke rigtigt forstår profeti sluttidspunkt, og det vil 
bidrage til deres medlemmer ikke flygter når de skal (jf Mattæus 24: 15-21; 
Åbenbaringen 12: 14-17). 

Laodikea har forkerte ideer om Store Trængsel, ikke lovet beskyttelse fra det, og 
vil (sammen med de Sardes og tilsyneladende nogle af Thyatira pr Åbenbaringen 
02:22) nødt til at gå ind i store trængsel og være genstand for døden og 
forfølgelse (Daniel 7: 25b; Åb 00:17). 

Må ikke blive vildledt af dem, der ikke virkelig forstår centrale ende tid bibelske 
profetier. 

Mens mange synes at tro, at den fortsatte Guds kirke er ligesom snesevis af 
påståede COG grupper, den profetiske virkelighed er, at vi er unikke. Vi besidder 
Philadelphia kappe (Åb 3: 7-13; 2 Kings 02:13) og virkelig står for sandheden (1 
Tim 3:15). Vi er førende den afsluttende fase af arbejdet (som skal ske i sandhed 
pr Salme 33: 4), mens du arbejder hen imod opfyldelse af Mattæus 24:14. 

 

5. Resumé af beviser, nøgle og tegn til at identificere den sande 
kirke 

 

Igen, her er en liste 18 beviser, tegn og spor, der viser, at den sande kristne kirke 
skal være den sande Guds Kirke. 



1. Sætter Guds ord over menneskelige traditioner og dermed har ikke 
tilføjet doktriner, der er imod Bibelen (jf Matthew 15: 3-9). 

2. Bruger den bibelske navn "Guds Kirke" (f.eks ApG 20:28).  

3. gjort gældende alvorligt for den oprindelige tro (Judas 3), selv under 
trusler om forfølgelse (f.eks ApG 5: 27-32). 

4. Traces sine bibelske doktriner gennem historien (jf 1 Joh 2: 6). 

5. Holder påsken på de 14 th af Nisan (Tredje Mosebog 23: 5; Matt 26:18). 

6. Har kendt hvilke bøger var en del af Bibelen siden tidspunktet for 
apostlen Johannes jf 2 Tim 3: 16-17; Åbenbaringen 1: 9-19; 22: 18-19). 

7. Underviser sandheden om Guddommen (Romerne 1:20; Kol 2: 9). 

8. Underviser og holder de kærlige Guds love (1 Joh 2: 4). 

9. modsætter deltagelse i kødelige krigsførelse i denne verden (Joh 18:36; 
Lukas 03:14). 

10. Har været forfulgt, men ikke Forfølger (Joh 15: 20-21). 

11. Har ikke vedtaget de ydre staffage af hedenskab i form af kirkelige kjole 
eller bygninger (jf Femte Mosebog 12: 29-30). 

12. prædiker den fulde evangelium (Mattæus 24:14; 28: 19-20). 

13. er en "lille hjord" (Luk 00:32; Romerne 11:15; jf Åbenbaringen 14: 1-9). 

14. Traces sin fysiske placering gennem flere bly byer (Hebr 13:14), og de 
syv kirker i Åbenbaringen 2 & 3. 

15. Har tegn på den bibelske sabbat (Mos 31:13; Hebræerne 4: 9).  

16. forstår Guds frelsesplan ved Jesus Kristus som afbilledet gennem de 
hellige dage (1 Kor 5: 7-8; James 1:18) 

17. Underviser mod observation af hedenske helligdage (1 Kor 10: 20-22). 

18. Vil ikke tilpasse med ultimo tid økumeniske Babylon (Åbenbaringen 13: 
4-10; 18: 4). 



Kun en Guds Kirke gruppe kan opfylde alle disse kriterier. Den sande kristne kirke 
mener Bibelen, mener Gud, forstår Guds natur og plan, og gør Guds 
arbejde. Dette kan ikke rigtig siges om de græsk-romerske kirker og off-skud. 

Guds Kirke, som indeholder mennesket under den sande myndighed Jesu Kristi er 
ikke perfekt. Der var problemer i Det Nye Testamente kirke (se også kapitel 3) 
samt i alle epoker af Guds kirke (Åb 2-3). 

Skriften er klart, at der ville være forskellige Guds Kirke og ikke-kirke Gud grupper 
bekendende Kristus på tidspunktet for enden. 

Ifølge Jesus, i endens tid ville der være Kirker i Gud, der viser forskellige 
karakteristika. Jesus har kritik og fordømmelser for dem, der er Tyatira (Åb 2: 18-
29), Sardisian (Åb 3: 1-6), samt de forskellige Laodikea (Åb 3: 14-22). Derfor vil 
grupper i disse kategorier ikke synes at være ideel til enhver, der virkelig ønsker at 
være en del af den mest trofaste kristne kirke. 

I endens tid, den eneste Guds Kirke, som Jesus roser og fordømmer ikke er den 
ene med "lidt styrke," Kirken i Philadelphia (Åb 3: 7-13). Disse er dem, der ikke er 
så krænket af andre, at de ikke vil tillade sårede følelser til at koste dem deres 
krone (Åb 03:11), men i stedet vil de støtte Guds værk. 

Således dem, der ønsker at være en del af de mest trofaste rest af Philadelphia 
ønsker at være med en Guds Kirke gruppe, der: 

1. Gør forkynde evangeliet om Riget som vidne sin topprioritet (Mattæus 
24:14; 28: 19-20). 

2. støtter fattige brødre (Gal 2:10), herunder enker og forældreløse børn 
(James 1:27), især i steder som Afrika og Asien. 

3. Sandelig praktiserer bibelsk regeringsførelse (1 Kor 12:28), herunder 
Matt 18: 15-17. 

4. Har proklamationen, doktrinære, profetiske og kærlige frugter Jesus talte 
om (John 7: 16-20; 13:35; Luke 04:18; 14:13; Mattæus 24:14; 28: 19-20; Åb 
3 : 7-13). 

5. advarer dem, der mener, at de er i Kirken ikke at falde væk (1 Tim 4: 1).  

6. Har åndelige gaver, herunder modtagelse af drømme, i de sidste dage 
(Retsakter 2: 17-18). 



7. Forstår de historiske og aktuelle rolle kirkerne i Åbenbaringen 2 & 3. 

8. Forklarer og forstår bibelsk profeti godt nok (f.eks Daniel 11: 29-45; 
Mattæus 24) for at vide, hvornår at flygte (Matt 24: 15-20; Åbenbaringen 
03:10, 12: 14-16) forud for Store Trængsel (Matt 24:21). 

Den ene gruppe, der bedst repræsenterer den rest af Philadelphia del af Guds 
kirke (Åb 3: 7-13) i det 21. århundrede er den fortsatte Guds Kirke. 

Den Fortsættende Guds Kirke er den eneste organiserede kirke, at vi er klar over, 
hvem officielt gør alle de ovennævnte. Den tvingende grund til at ønske at være 
en del af os, er ikke, at vi er perfekte, men at vi underviser i overensstemmelse 
med Bibelen og tro og praksis Jesu første disciple. 

De fleste kirker har en vis sandhed, men ingen andre synes at være den "søjle og 
jord af sandheden" (1 Tim 3:15). Satan, gud denne alder (2 Kor 4: 4), vises ikke 
som djævelen, men som en lysets engel til mange (2 Kor 11: 13-14). Jesus sagde, 
at mange ville komme i hans navn, proklamerede, at han var Kristus - og alligevel, 
uden at vide det, bedrager hele verden (Matt 24: 4-5). 

Så nu, at du kender de beviser, spor, og tegn, er du kommer til at være ligesom 
Bereans gamle, og som "modtog ordet med megen velvilje, og ransagede daglig 
Skrifterne for at finde ud af, om disse ting var så. Derfor mange af dem troede 
"(ApG 17: 11-12)? 

Læg mærke til, hvad Bibelen siger: 

... Modtager med sagtmodighed den implanterede ord, som er i stand til at 
gemme dine sjæle. . Men vær ordets gørere, og kun ikke tilhørere, 
bedrager jer 23 For hvis nogen er en Ordets Hører og ikke dets Gører, han 
ligner en mand observere sit legemlige Ansigt i et spejl, 24 for han bemærker 
sig, går væk, og straks glemmer, hvad slags mand han var. 25. men den, som 
skuer ind i frihedens fuldkomne lov og fortsætter i det, og er ikke en 
glemsom Tilhører, men en handlingsmenneske af arbejdet, vil denne ene 
blive velsignet i hvad han gør . (Jakob 1: 21-25) 

Vil du gøre hvad bibelsk du indser du bør kun gøre, og støtte den fortsatte Guds 
kirke eller være en Tilhører, bedrager dig selv? 



Har du ikke ønsker at støtte den fortsatte Guds kirke, som vi fortsætter med at 
prædike evangeliet om riget til verden som vidne (Matt 24:14) såvel som 
underviser alle Jesus befalede (Matt 28: 19-20)? 

 

Er du klar til at være virkelig en del af den sande kristne kirke? 

 

Fortsat Guds Kirke 

 

USA kontor Fortsat Guds kirke er placeret på: 1036 W. Grand Avenue, Grover 

Beach, Californien, 93433 USA. 

 

Vi har tilhængere rundt omkring i verden, og på alle beboede kontinenter (alle 

kontinenter, undtagen Antarktis). 

 

Fortsat Guds Kirke Website underretning 

 

CCOG.ORG Den vigtigste hjemmeside for Continuing Guds Kirke. 

CCOG.ASIA asiatisk-fokuserede hjemmeside, med flere asiatiske sprog. 

CCOG.IN Indien-fokuseret hjemmeside, med nogle indiske sprog. 

CCOG.EU europæisk fokuseret hjemmeside, med flere europæiske sprog. 

CCOG.NZ Website målrettet mod New Zealand. 

CCOGCANADA.CA Website målrettet mod Canada. 

CDLIDD.ES Dette er en helt spansk hjemmeside. 



PNIND.PH Filippinerne-fokuserede hjemmeside, med nogle tagalog. 

 

Radio & YouTube videokanal 

 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Bible Nyheder Profeti online radio. 

Bible News Prophecy kanal. YouTube sermonettes. 

CCOGAfrica kanal. YouTube video beskeder fra Afrika. 

CDLIDDsermones kanal. YouTube prædikener i spansk. 

ContinuingCOG kanal. YouTube video prædikener. 

 

Nyheder og historie hjemmesider 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Kirkens historie hjemmeside. 

COGWRITER.COM Nyheder, historie og profeti hjemmeside. 

 

Der er katolikker, ortodokse, protestanter, mormoner, Jehovas Vidner, Kirke Guds 
kristne og andre, der mener, at de er, eller i det mindste en del af, den sande 
kristne kirke. 
 
Der er tusindvis af grupper og stipendier, der hævder en forbindelse til 
kristendommen. I det 21. århundrede, hvilken gruppe er den mest trofaste? 
 
Bibelen, sammen med visse fakta om kirkens historie og kirke frugter (Matt 7: 16-
20) indeholder beviser, spor og tegn til at hjælpe med at besvare dette. Denne 
bog forbinder skrifter med fakta historie til at give nyttige oplysninger om dette. 
 



Det andet og tredje kapitler i Johannes 'Åbenbaring indeholder meddelelser fra 
Jesus Kristus til syv kirker. Mange tror, at disse kirker repræsenterer kirken 
gennem hele kirkens alder (fra Pinsedag i ApG 2, indtil tilbagelevering af Jesus 
Kristus). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rester af det gamle Philadelphia 

 

I det 21. århundrede, ville den mest trofaste ifølge Jesu ord være rest af 

Philadelphia del af Guds kirke (Åb 3: 7-13). 

 

Hvem repræsenterer den mest trofaste rest af Philadelphia delen af den sande 

kristne kirke? 

 



Hvis du er villig til at være ligesom Bereans gamle (ApG 17: 10-12), kan du finde 

ud af, om du har en Gud-inspirerede kærlighed til sandheden og virkelig tror, at 

Bibelen. Hvis du er villig til at være et handlingsmenneske, og ikke bare en Ordets 

Hører, du måske kan blive en velsignet del af Philadelphia trofaste (James 1: 22-

25; Åb 3: 7-13). 


