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Profeten Esekiel vil ha levd forgjeves hvis 
Guds sanne Kirke ikke forkynner budskapet 

hans i dag! Esekiels bok er helt klart et 
endetidsbudskap. Den åpenbarer spesifikke 
profetiske hendelser som skjer akkurat nå 
i De forente stater, Storbritannia og mange 
andre engelskspråklige nasjoner. Esekiel 

åpenbarer også at disse nasjonene er på vei 
mot sin verste krise noensinne. Men det er alt 
en del av Guds masterplan for å innlede Guds 

vidunderlige Rike. 
Herbert W. Armstrong lærte i mange år om 
Esekiels profetier på en generell måte. Men 

nå er de for først gang fullstendig åpenbart for 
deg i dette spennende heftet. 
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Kapittel en: 
Kjenne Esekiels Gud

Å bli kjent med den sanne Gud, er et dominerende tema i 
Esekiels bok. Denne verden har mange forskjellige ideer 
om hvem og hva Gud er. Men ordene og handlingene 

deres BEVISER at de ikke kjenner Gud. Om noen få år, profeterte 
Esekiel, vil hele verden lære å kjenne Gud! Det er hva alt leder 
til. Denne verden er i ferd med å bli kjent med Gud for første 
gang noensinne. (Legg merke til vers som Esekiel 6:7, 10; 12:15, 
20; 16:62; 34:27; 37:13-14.)

Før det skjer i denne verden, sier Gud at Hans utvalgte i 
endetiden vil sende ut et advarende budskap. De vil forkynne 
Esekiels bok i sin helhet, og hjelpe til med å lede verden til 
å kjenne den sanne, levende Gud. Det finnes ikke noe mer 
spennende enn virkelig å kjenne Gud! Gud åpenbarer seg i 
Esekiel. 

G U D S  Å N D E L I G E  K J Ø R E TØY 

Du kan ikke forstå Esekiel hvis du ikke forstår den mest 
bemerkelsesverdige delen av boka: det første kapitlet. 

“Det skjedde i det trettiende året, i den fjerde måneden, på 
den femte dagen i måneden, mens jeg var blant de bortførte 
ved elven Kebar, at himmelen åpnet seg, og jeg så syner fra Gud” 
(Esekiel 1:1). Gud åpenbarte ærefryktinngytende visjoner til 
en slave! Jeg tror ikke at noen andre noensinne har sett slike 
visjoner som Esekiel gjorde. 
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Esekiel begynner med å beskrive et utrolig flammende syn. 
“Og jeg så, og se: Et stormvær kom fra nord, en stor sky med 
stadig flammende ild. En strålende glans omgav den, og midt 
i den, midt i ilden, viste det seg noe som så ut som blankt 
metall” (vers 4). Dette var noe av den mest intense strålende 
glansen du kan forestille deg. Esekiel så Gud i en visjon. 

“Midt i ilden viste det seg noe som lignet fire livsvesener. 
De så slik ut: De hadde et menneskes skikkelse, og hvert av 
dem hadde fire ansikter og hvert av dem fire vinger. Deres 
vinger rørte ved hverandre. De vendte seg ikke når de gikk. 
Hvert av dem gikk rett fram. Ansiktene så slik ut: Alle hadde 
et menneskeansikt. Alle fire hadde et løveansikt på høyre side, 
og på venstre side hadde alle fire et okseansikt. Alle fire hadde 
også et ørneansikt” (versene 5-10).

Dette er en beskrivelse av det spektakulære, strålende kjø-
retøyet som Gud kjører i. Vesenene som transporterte Gud var 
kjeruber, og hver av dem har fire ansikter—et ser ut som et 
menneske; de andre ser ut som dyr: en okse, en løve, en ørn. 
De vanlige englene ligner åpenbart på menn. Men kjeruber er 
ikke vanlige engler—hver av dem har fire ansikter.”

“Livsvesenes utseende var likt glør, som brente som fakler. 
Ilden fòr omkring mellom livsvesenene. Den hadde en strå-
lende glans, og det gikk lyn ut av ilden” (vers 13). Dette må ha 
vært veldig imponerende—livsvesener som lyste opp som ild, 
og lyn som kom ut av ilden!

“Og livsvesenene fòr fram og tilbake likesom lynglimt.. … 
Når de gikk, hørte jeg lyden av vingene deres. Det var som 
lyden av store vann, som Den Allmektiges røst, en larm som 
larmen av en leir. Når de stod, senket de sine vinger” (versene 
14, 24). Esekiel så dette store, lysende kjøretøyet med vinger 
og roterende hjul som beveget seg med lynets hastighet. Det 
trengte aldri å snu; det ville bevege seg øyeblikkelig i enhver 
retning. Mennesker hadde aldri sett noe slik som dette—det så 
ut som fakler eller lyn som for raskt rundt omkring. Dette var 
litt av et kjøretøy—så imponerende at Esekiel selv hadde van-
skeligheter med å forklare det.  

Er det noen andre som noen gang har hatt en slik visjon? 

GUDS ÅNDELIGE KJØRETØY Esekiels bok åpner med en mektig 
visjon om et englekjøretøy som den majestetiske Gud kjører i. 
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E S E K I E L S  G U D

Se nøye på hva som var på toppen av Guds imponerende 
transportsystem. ”Det lød en røst over hvelvingen som var 
over hodet på dem. Når de stod, senket de sine vinger. Og 
over hvelvingen som var over deres hode, var det noe som så 
ut til å være av safirsten, og som lignet en trone. Og på det 
som lignet en trone, var det en skikkelse, som et menneske 
å se til” (versene 25-26). Esekiels Gud sitter på dette kjøre-
tøyet—den store Gud som hele verden vil bli kjent med en 
dag. 

Merk: Denne store Gud i Esekiel 1, som sitter oppå dette 
ærefryktinngytende transportsystemet, ser ut som et menneske. 
Studer 1 Mosebok 1, og du vil vite at mennesket er den eneste 
skapningen i verden som ser ut som Gud! Gud skapte oss etter 
Sin lignelse. Vi ser akkurat ut som Ham, fordi vi har blitt skapt 
til å bli en del av Guds Familie! Menneskene er virkelig del 
av noe så storartet og unikt at det til og med er vanskelig å 
beskrive. Mennesket potensial er så storslått. Vi ser ut som 
Gud, og Han ønsker at vi også skal utvikle Guds egen karakter 
(1 Mosebok 1:26; bilde betyr Guds karakter).

Det er vanskelig å lese den forbløffende beskrivelsen av 
livsvesenene og forstå hvor mye større vårt potensiale er i for-
hold til deres. Vi skal bli Guds sønner. Engler har aldri hatt 
det potensialet (Hebreerne 1:5).

“Fra det som syntes å være hoftene og oppover, så jeg noe 
som lignet blankt metall, som ild å se til, med en ring av lys 
omkring. Fra det som syntes å være fra hoftene og nedover, så 
jeg noe som lignet ild, den var omgitt av strålende glans. Som 
synet av buen i skyen på en regnværsdag, slik var synet av 
glansen rundt omkring. Slik så Herrens herlighet ut, slik den 
viste seg for meg. Og da jeg så det, falt jeg på mitt ansikt. Og 
jeg hørte røsten av en som talte” (Esekiel 1:27-28). Sammenlign 
denne beskrivelsen med Åpenbaringen 1. Hvor imponerende 
Gud er å se til! 

Dette er Bibelens Gud. Dette er ikke den lille Herren Jesus 
i en krybbe, eller Kristus ridende på et esel. Dette er Esekiels 
og Åpenbaringens og hele Bibelens Gud! Dette er hvordan Han 
ser ut, og hvordan Han reiser. Hvor mange er det som kjenner 
denne Gud? 
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Esekiel falt overende i sjokk da han så denne visjonen. Han 
kunne ikke gjøre annet enn å kaste seg i støvet foran dette 
strålende Vesenet. Og det var da Gud snakket til ham. 

Hvis du var Esekiel, ville du ikke ha lyttet? Jeg tror at jeg 
ville, hvis jeg hadde sett en slik visjon. Vel, vi mottar fak-
tisk en visjon som denne—men ikke akkurat slik som Esekiel 
gjorde. Gud åpenbarer Seg for oss i dag på mektige, mirakuløse 
måter—også i dette budskapet som du leser.

E S E K I E L S  P O E N G 

I dette første kapitlet introduserer Esekiel oss til Gud. Denne 
verden er i ferd med å bli kjent med Gud for først gang noen-
sinne. Hvis vi ikke kjenner Gud, kjenner vi ikke til noe som 
virkelig er verdt noe! Og hvis du ikke kjenne Gud i Esekiel 1, 
da kjenner du ikke Gud! 

Hvis du samlet sammen alle englene og demonene, og hele 
den fysiske skapelsen, inkludert mennesket med sitt utro-
lige potensiale, ville du se akkurat hvor fantastisk unike vi er! 
Hvor ofte takker vi Gud for potensialet vårt? Vi skulle takke 
Ham for det hver eneste dag, fordi før vi virkelig kan forstå 
noe som helst, må vi forstå forbindelsen mellom denne storslåtte, 
flammende Gud og mennesket! Dette er det virkelige poenget til 
Esekiel! Når den åndelige skapelsen av mennesket er fullført, 
vil mennesket være Guds mesterstykke!

Igjen, det er bare mennesket som har potensial til å bli lik 
Gud i karakter.

Det er ikke noe annet budskap som sammenlignet er så 
spennende og oppmuntrende som dette. Folk som ikke fatter 
denne sannheten, studerer Esekiel og kommer opp med alle 
slags forskrudde tolkninger. 

Lange’s Commentary sier: “I hele Det gamle testamente er 
det ingenting som er mer obskurt enn begynnelsen og slutten 
på boka til Esekiel. ” I denne boka vil jeg vise deg at det ikke 
er obskurt. 
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Kapittel to: 
En endring i 
oppdraget 

Esekiel nevner ofte at “Herrens ord kom til meg.” Uansett 
alder, er det viktig å finne den mannen som Gud arbeider 
med. Esekiel hadde spesielle visjoner som Gud ville åpen-

bare til en mann i denne endetiden. Deretter ville de utvalgte 
forkynne den åpenbaringen til verden. 

Det er forbløffende—og bemerkelsesverdig—at Gud 
alltid gjør arbeidet Sitt gjennom en mann. “Og han sa til meg: 
Menneskesønn! Stå opp på dine føtter, så jeg kan tale med deg!” 
(Esekiel 2:1). Esekiel lå nesegrus foran Gud, og Gud instruerte 
ham til å stå. Men legg merke til at Han kalte ham “menneske-
sønn.” Jeg vil snakke med deg, sa Gud, og jeg vil at du skal være 
mitt talerør—men du er ikke Gud ennå; du er bare lagd av leire. 

Gud gjentar den frasen menneskesønn 87 ganger i denne 
boka. Noen oversettelser oversetter det du dødelige menneske. 
Han virkelig banket dette poenget inn i Esekiel! Men tenk på 
det: Hvis du skal motta slike visjoner, må du være ydmyk. Det 
er så lett å bli forfengelig menneskelig sett. 

Esekiel var fem år i fangenskap før Gud begynte å åpen-
bare disse profetiene til ham. Dette var ikke bare ydmykende 
for Esekiel, jeg tror også at Gud demonstrerte hva Han vil 
måtte gjøre for å ydmyke folk flest. Mange vil oppleve krig og 
fangenskap før de vil vende seg til Gud. 

Gud reiste i det åndelige kjøretøyet Sitt til elven Kebar i 
Babylon og begynte å gi visjoner til en slave. Folk flest vil tro 
at Gud først snakker til de mektige, men Gud arbeider faktisk 
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med de svakeste på jorda (1 Korinterne 1:26-29). Hvis du vet 
hvordan Gud arbeider, vil du lete etter den ene mannen som 
Han bruker. Gud arbeider alltid gjennom et menneske i denne 
verden. Hele verden burde være på jakt etter Guds mann. 

Full forståelse av Esekiels profeti har blitt åpenbart 
til en mann i denne endetiden. Gud sa det ville bli slik! 
Denne mannen må levere dette budskapet like før den Store 
Trengselen. 

G U D  S E N D E R  E N  P R O F E T 

Hvilken åpenbaring ble gitt til Esekiel? “Han sa til meg: 
Menneskesønn! Jeg sender deg til Israels barn, til hedningene 
[På hebraisk står det nasjonene, flertall—det er mer enn en 
av vår tids nasjoner som stammer fra oldtidas Israel], til opp-
rørerne som har gjort opprør mot meg. De og deres fedre har 
vært troløse mot meg helt til denne dag. Til barna med de 
frekke ansikter og hårde hjerter sender jeg deg. Og du skal 
si til dem: Så sier Herren Herren. Enten de hører eller lar det 
være—for en gjenstridig ætt er de—så skal de vite at en profet 
har vært midt iblant dem” (Esekiel 2:3-5). 

Vår tids israelitter er folkene i De forente stater og 
Storbritannia—en kjensgjerning som det gratis heftet vårt De 
forente stater og Storbritannia i profetiene vil bevise for deg. Det 
er mange profetier i Bibelen om en fremtidig straff av skrem-
mende omfang som vil komme over disse nasjonene på grunn 
av deres opprør imot Gud. Dette advarende budskapet er 
primært til Storbritannia og U.S. Men det skal også leveres 
til Canada, New Zealand, Australia og de fleste av verdens 
engelsktalende demokratier.

Beklageligvis vil ikke folk flest gjenkjenne Guds profet før 
Guds straff rammer dem. Men før alt dette er over, vil de forstå 
at Gud i Esekiel 1 sendte en profet i denne endetiden for å 
levere advarselen Hans. 

Gud sier vi må levere budskapet Hans enten de vil høre eller 
ikke. Hvis de har en mulighet til å høre er det logisk at det må 
være noen som snakker til dem. Gud profeterer til dem! Når 
Trengselen kommer, vil de levende vite at de har hørt Guds 
sanne profetier. Etter at Trengselens stormer begynner, vil de 
vite hvem de har hørt sannheten fra. 
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Gud sier: “ Jeg sender deg [en endetidsprofet].” Gud 
sender Esekielbudskapet til Israels nasjoner i dag gjennom 
Philadelphia Church of God! Dette budskapet må bli levert 
når alle disse begivenhetene blir oppfylt. Det var mye av dette 
arbeidet som herr Armstrong ikke kunne gjøre, fordi han 
døde før mange av disse profetiene ble oppfylt. 

Jeg tror ikke at det er et eneste tilfelle i Bibelen der Gud 
sendte en profet for å si: Hei, dere gjør det bra alle sammen! 
Det faktumet at det er en profet på scenen, viser at det er nød-
vendig med irettesettelse. Det er grunnen til at Gud sender 
en—for å advare. Hvis en profet har et budskap fra Gud, vet 
du at det betyr dårlig nyheter på kort sikt. Men alle Guds 
profeter bringer fantastiske nyheter på lang sikt. 

E N  TØ F F  J O B B 

Ting vil ikke bli lett for den profeten; han vil komme til å støte 
på alle slags problemer. “Men du menneskesønn, frykt ikke 
for dem, og frykt ikke for deres ord! For nesler og torner er du 
omgitt av, og mellom skorpioner bor du. Frykt ikke for deres 
ord og bli ikke forferdet for deres åsyn! For en gjenstridig ætt 
er de” (vers 6).

Det er normalt at noen blir redde, men Gud sier: ikke vær 
redd! Husk hvem det er som støtter deg. Onde folk—neslene, 
tornene og skorpionene—er de som skulle være redde! Gud 
i Esekiel 1 sender et budskap, og Gud hjelpe de folkene som 
kjemper imot Ham. De vil tape.  

Likevel, skorpioner påfører akutte, smertefulle stikk. 
Gud sier at vi ikke skal være redde for deres utseende eller 
ordene deres. Folk vil reagere med sinne på grunn av ordene 
våre. Vi går inn i harde tider, med harde utseender og harde 
ord! 

Etterhvert som livet blir vanskeligere, vil budskapet vårt bli 
vanskeligere å akseptere. Herr Armstrong ble ikke konfron-
tert med et slik intenst sinne som vi vil møte, fordi Israel ikke 
sto overfor slike intense problemer mens han levde. Han var 
en vokter på en generell måte, men budskapet hans ble ikke 
levert i slike skremmende tider. Imidlertid, uten hans grunn-
leggende arbeid, kunne vi ikke gjøre det som blir krevet av oss 
i dag. 
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“Du [en mann] skal tale mine ord til dem enten de hører 
eller lar det være. For gjenstridige er de” (vers 7). Gud befaler 
oss å tale Hans ord til dem enten de vil høre eller ikke!

“Men du, menneskesønn, hør på det jeg taler til deg! Vær 
ikke gjenstridig som denne gjenstridige ætt! Lukk opp din munn 
og et det som jeg gir deg!” (vers 8). Noen ganger må Gud være 
veldig direkte med den personen som Han åpenbarer profetier 
til. Det kan være lett å få et Jonaskompleks og bare ha lyst til å 
flykte. Men Gud advarer oss spesifikt om ikke å snu ryggen til 
Ham, som disse opprørske folkene til Gud har gjort. 

Gud gir lignende instruksjon i Esekiel 3: “Men Israels 
hus vil ikke høre på deg, for de vil ikke høre på meg. For hele 
Israels hus har hårde panner og forherdede hjerter. Se, jeg 
gjør ditt ansikt hårdt mot deres ansikt og din panne hård mot 
deres panne. Som en diamant, hårdere enn flint, gjør jeg din 
panne. Du skal ikke frykte for dem og ikke være redd for deres 
ansikt. For en gjenstridig ætt er de” (Esekiel 3:7-9). Gud lover 
å gjøre oss til de tøffeste kristne på jorda! Gud vil bruke oss 
til å levere dette vanskelige budskapet, og Han forteller oss 
på forhånd at Israel ikke vil høre det!

 Men budskapet vårt og deres respons er imidlertid bare 
det første trinnet. Det er ikke sluttresultatet. Trinn to bringer 
den Store Trengselen, da mange av Guds opprørske folk og 
Israels nasjoner vil omvende seg. De vil reagere i etterkant av 
budskapet til Philadelphia Church of God (pcg).

D E N  L I L L E  B O K A 

La oss legge merke til hva Gud instruerte Esekiel til å spise 
og deretter å tale. “Og jeg så, og se: En hånd var rakt ut til 
meg, og i den var det en bokrull. … Det var klagesanger og 
sukk og ve-rop som var skrevet på den. Og han sa til meg: 
Menneskesønn! Et det du finner her! Et denne bokrullen, og 
gå avsted og tal til Israels hus! … Og jeg åt, og i min munn var 
den søt som honning” (Esekiel 2:9-3:3).

I et medarbeiderbrev 19. november 1976, gjorde Herbert W. 
Armstrong en interessant observasjon av dette stykket i Esekiel. 
Etter å ha skrevet at Gud instruerte Esekiel til å tale til “Israels 
hus,” skrev herr Armstrong: “Ingen steder i Bibelen blir Jødene 
kalt ‘Israels hus.’ Dette begrepet gjelder bare for det ti-stammede 
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Israels rike, som ble brakt i fangenskap i Assyria mer enn hundre 
år før Esekiel og jødene fra Judas hus ble ført til Babylon.

“Ingen steder i boka skriver Esekiel om en reise fra hvor 
han var i Babylon til Israels hus som da var i Storbritannia og 
Vest-Europa. [De hadde allerede vært i, og deretter kommet ut 
av fangenskap.] Ingen steder skriver han at han gir dette bud-
skapet til dem. Han bare mottok budskapet. Han bare ned-
tegnet det. Med andre ord, denne profetien ville bli oppfylt i 
endetiden. 

Deretter gikk herr Armstrong til Åpenbaringsboken og 
fokuserte på Åpenbaringen 10: “Dette kapittel 10 har praktisk 
talt blitt oversett. Jeg kommenterte ikke dette tidligere, eller 
utdypet det da jeg skrev hovedtrekkene i Åpenbaringsboken, 
eller det fullstendige heftet om Åpenbaringen. Det var ingen 
måte det kunne ha blitt forstått den gangen—før etter senere 
hendelser—akkurat som vi ikke kunne ha forstått hvordan 
Satan påvirker hele verden, som det blir forklart i Efeserne 
2:1-2, før vi hadde radio og fjernsyn”

Deretter snakket herr Armstrong om den lille boka. Han kon-
kluderte: “Apostelen Johannes blir i visjonen han får, bedt om å 
ta den lille boka som er åpen i handa til engelen, og ete den opp. 

“Hvor likt Esekiels profeti!”
Det er en god grunn til at herr Armstrong syntes at Esekiel 

2 og 3 hørtes ut som den lille boka i Åpenbaringen 10—fordi 
det snakker om den lille boka! (Selv om herr Armstrong ikke 
visste det.)

Her er avsnittet i Åpenbaringen 10: “Jeg gikk da bort til 
engelen og sa til ham at han skulle gi meg den lille boken. Han 
sier til meg: Ta boken og sluk den! Og den skal være bitter i 
din buk, men i din munn skal den være søt som honning. Og 
jeg tok den lille boken av engelens hånd og slukte den. I min 
munn var den søt som honning. Men da jeg hadde ett den, 
sved den i min buk” (versene 9-10).

La oss nå se enda en gang på disse versene i Esekiel. “Og jeg 
så, og se: En hånd var rakt ut til meg, og i den var en bokrull. 
Og han bredte den ut foran meg. Det var skrevet på den både 
på framsiden og på baksiden. Det var klagesanger og sukk og 
ve-rop som var skrevet på den” (Esekiel 2:9-10). Hovedvekten 
her er ikke på å forkynne evangeliet. Budskapet i denne 
boken er også bittert—det er et budskap med klagesanger, 
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sukk og ve-rop. Det er veldig vanskelig å levere budskapet vårt. 
Men det er bedre å snakke om klagesanger, sukk og ve-rop, 
enn å oppleve det! Og det er akkurat det som vil skje med de 
som unnlater å gi akt på dette budskapet! 

“Og han sa til meg. Menneskesønn! Et det du finner her! Et 
denne bokrullen, og gå avsted og tal til Israels hus!” (Esekiel 
3:1). Før vi taler, må vi ete og fordøye Guds åndelige føde. Da 
vil vi ha troen til å levere budskapet. Som vi vet, må vi først ta 
dette budskapet til åndelige Israel. 

“Da åpnet jeg min munn, og han gav meg denne rullen å ete. 
Og han sa til meg: Menneskesønn! Mett din buk og fyll dine 
innvoller med denne bokrullen som jeg gir deg! Og jeg åt, og 
i min munn var den søt som honning” (versene 2-3). Enda bud-
skapet er så bittert, er det også akkurat slik som den lille boka 
i Åpenbaringen 10—søtt i munnen, når du vet hva Gud gjør 
i denne endetiden. Disse to stedene bruker omtrent samme 
språk. De beskriver det samme budskapet! 

Du har tilgang til den lille boken i dag! Hvis du ikke forstår 
det vi lærer om dette temaet, skriv etter heftet vårt The Little 
Book og etter en kopi av Malakias’ Budskap. 

B O RT F Ø RT E  S Ø N N E R

“Og gå til de bortførte, til ditt folks barn, og tal til dem og si: Så 
sier Herren Herren—enten de hører eller lar være!” (vers 11). 
Gud befalte Esekiel å tale til de bortførte jødene som var rett 
der sammen med ham. Personlig var han bare i stand til å gå 
til de bortførte folkene—jødene. Han leverte aldri budskapet 
til Israel. I dag er det åndelig folk som sier at de er åndelige 
jøder, men som ikke er det (Åpenbaringen 3:9). En gang var de 
det, men de er det ikke lenger. 

I Esekiel 33 setter Gud en vekter til å advare Israels folk før 
de blir ført i fangenskap. Men i Esekiel 3 må han tale til noen 
som allerede er i fangenskap. Dette er ikke et vekterbudskap; det 
er noe helt annet. 

Der hvor det står “ditt folks barn,” sier Companion Bible at det 
skulle stå sønner. Det hebraiske ordet er ben, som er det samme 
ordet som blir brukt i slike vers som Salmene 2:7: “… Du er 
min Sønn [ben], jeg har født deg i dag!” Dette er Guds sønner 
- Guds egen familie. Han snakker om åndelige bortførte 
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i denne endetiden, folk som har blitt tatt til fange av dje-
velen Satan: Laodikeerne. Les i Åpenbaringen 3:14-22 om 
denne profetien til Kristus, om denne fryktelige, åndelige 
tragedien. Åndelige Israel har gått i fangenskap. Og et bud-
skap med klagesang, sukk og ve-rop må leveres til dem. (For å 
forstå dette, anbefaler jeg at du først leser Malakias’ Budskap.)

Problemet til laodikeerne er at de har glemt hvem de er! 
De har glemt at de er sønnene til den Gud i Esekiel 1! Det 
er grunnen til at herr Armstrong selv sa til medlemmene og 
prestene i Guds Kirke: “De fleste av dere forstår det ikke.” De 
ønsket å følge denne verdens gud og fremdeles være i Guds 
Kirke. Den mektige Gud i Esekiel 1 ville ikke tolerere det! 

Hvem var villig til å levere budskapet i den lille boka til disse 
fangene? Arbeidet vårt gjorde akkurat det som Gud befalte 
Esekiel å gjøre. I sju år gikk vi til laodikeerne med Guds bud-
skap til dem. Det var det primære budskapet vårt i den peri-
oden. Vi var ennå ikke i stand økonomisk til å nå ut til verden. 
Det er bare de opprørske laodikeerne som har bakgrunnen som 
må til for virkelig å kunne forstå Malakias’ Budskap. Vi gjorde 
en god jobb med å advare disse åndelige fangene. 

“Ånden kom da og løftet meg opp, og jeg hørte bak meg 
lyden av en stor larm: Lovet være Herrens herlighet fra det 
sted hvor han er! Jeg hørte lyden av livsvesenenes vinger, som 
rørte ved hverandre, og lyden av hjulene ved siden av dem og 
lyden av en mektig larm” (Esekiel 3:12-13). Alt dette er knyttet 
sammen med den lille boka. Den boka blir andre steder sam-
menlignet med en løves brøl, og sju tordener. Den skaper litt 
av et tordnende, turbulent bråk—lik det bråket som hørtes her. 

“Ånden løftet meg opp og tok meg med, og jeg fòr av sted, 
bitter og harmfull i min ånd. Og Herrens hånd var sterk 
over meg” (vers 14). Her bruker Esekiel de samme ordene 
som Johannes brukte. Dette budskapet var søtt som hon-
ning i munnen hans, men bittert i buken hans med en gang 
han hadde fordøyd det. Han snakker om en veldig belastende 
katastrofe. 

S J U  Å R 

Esekiel oppfylte dette oppdraget. “Og jeg kom til de bortførte 
i Tel-Aviv, de som bodde ved elven Kebar, og hvor de ellers 
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bodde. Jeg satt der i sju dager blant dem og stirret fram for 
meg” (vers 15). Han var forvist blant disse fangene, og jeg går 
ut fra at han var forbløffet over holdningen deres. 

4 Mosebok14:34 åpenbarer Guds profetiske prinsipp med 
en dag for et år. Det verset viser hvordan Israel sendte spi-
oner i 40 dager inn i det lovede land, og da de kom tilbake var 
det bare Kaleb og Josva som var begeistret og full av tro—de 
andre var negative og redde. Så fordi folkene ikke ville følge 
lederne sine, straffet Gud dem i 40 år—en dag for et år i opp-
fylt profeti. Alle de voksne i Israel—unntatt Josva og Kaleb—
døde i ørkenen. I dag dør 95 prosent av Guds folk, men dette 
er ikke bare fysisk død—åndelig død—evig død! Det er et 
budskap med klagesang, sukk og ve-rop! Det er BITTERT! Det 
er et budskap med sju tordner og et løvebrøl. 

Esekiel 4:6 viser også dette dag-for-et-år prinsippet. 
De sju dagene Esekiel var blant disse fangene representerer 

sju profetiske år. Hvem var det som var forbløffet i sju år over 
det som skjedde i Guds Kirke i denne endetiden? Hvem var 
det som opplevde sitt livs verste traume på grunn av det som 
skjedde med Guds egne folk? Dette er folk som vi kjenner—vår 
egen familie! Ikke noe kunne være mer forstyrrende. 

I alle disse sju årene leverte vi den lille boka til disse 
tidligere åndelige jødene. 

Hva skjedde så etter de sju årene? Legg nå merke til 
hvordan historien fortsetter. 

E N  E N D R I N G  I  O P P D R AG E T 

Det var noe som endret seg på dette tidspunktet i historien. 
“Men da sju dager var gått, da kom Herrens ord til meg, og det 
lød slik: …” (Esekiel 3:16). Gud kom tilbake og hadde noe å si 
på slutten av disse sju dagene, eller de første sju årene av pcgs 
arbeid. Hva var det? 

“Menneskesønn! Til vekter har jeg satt deg for Israels hus. Når 
du hører et ord av min munn, skal du advare dem fra meg” (vers 
17). NÅ kommer vekterarbeidet! Han var ikke en vekter da han 
gikk til fangene, fordi de allerede var i fangenskap. Vekterens 
advarsel er et forsøk på å holde folk ute av fangenskap. 

Husk at det er to forskjellige fangenskap. Filadelfialevningen 
advarer Guds Kirke etter at de har kommet i fangenskap 
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åndelig, og Israels nasjoner før de er i fysisk fangenskap. Etter 
sju år begynte Guds vekter å gi hele Israels hus en advarsel fra 
Gud! Men advarselen som blir gitt til Guds folk, handler om å 
miste sitt evige liv! 

“Når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø!—og du 
ikke advarer ham, ikke taler og advarer den ugudelige for hans 
ugudelige ferd for å holde ham i live, da skal han, den ugude-
lige, dø for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve 
av din hånd ” (vers 18). Hvis denne vekteren ikke leverer bud-
skapet, vil Israels blod være over hans hode. Og hvis Guds 
egne folk ikke støtter opp om det budskapet, vil det også være 
over deres! På dette tidspunktet er det primære oppdraget ikke 
lenger rettet mot laodikeerne—det er å være en vekter for hele 
Israel, og til og med, til en viss grad, for hele verden! 

Etter sju år med pcg, skrev jeg dette i februar 1997 Trumpet: 
“De først sju årene av arbeidet vårt konsentrerte seg primært 
om å advare Guds egne laodikeiske kirker. Det var et mas-
sivt frafall, og Gud ledet oss til å banke på dørene deres 
med et sterkt advarende budskap (2 Tessalonikerne 2:1-11; 
Åpenbaringen 3:20). Malakias’ Budskap var kjernen i arbeidet 
vårt. Det betyr at vektleggingen var på å nå Guds egne folk. 

“Nå har den vektleggingen skiftet til hele verden, og bare 
sekundært til Guds laodikeere. Vi har entret inn i en ny fase i 
Guds arbeid. Nå trykker vi Herbert W. Armstrongs bok Tidenes 
Mysterium, og gir den bort gratis. Det er vanskelig for eventu-
elle nye konvertitter å komme ut av verden og bli ledet av Gud 
gjennom bare Malakias’ Budskap. Hva de snarest trenger er å lese 
og studere Tidenes Mysterium først. Legg merke til dette sitatet 
fra herr Armstrong i et brev til Guds Kirke, datert 23. september 
1985 (mine uthevelser gjennom det hele): ‘Siden desember har 
jeg arbeidet flittig på den største og viktigeste boka i livet mitt. 
Det føles i virkeligheten faktisk som at det ikke var jeg som 
skrev den. Jeg tror heller at Gud brukte meg til å skrive den. Jeg 
føler oppriktig at det kan være den viktigste boka siden Bibelen! 
Vi ønsker å nå så mange som mulig med denne boka. Jeg vet at 
du vil føle det på samme måten, når du leser den. ’ …

“Herr Armstrong ønsket å nå ‘så mange som mulig.’ Hvis du 
forstår budskapet i den boka, må dette også være Guds ønske. 
Vi må la Gud bruke oss til å gi denne boka til ‘så mange som 
mulig.’
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“Jeg tror at ‘så mange som mulig’ skulle være kampropet 
vårt i dag! … Herr Armstrong ba prestene om å få alle pro-
spektive medlemmer til å lese Tidenes Mysterium før han eller 
henne ble døpt. Dette er den viktigste boka et prospektivt 
medlem kunne lese før dåpen. De kan da forstå hele Bibelen. 
Den vil ikke være et mysterium lenger. … 

“Malakias’ Budskap ble hovedsakelig åpenbart for 
Kirkemedlemmer og for de som var kjent med det som herr 
Armstrong lærte. Så vi kan se hvordan vi, plutselig, nå har et 
budskap for milliarder av folk, ikke et budskap for noen få 
hundre tusen!”

Den artikkelen åpenbarte tydelig endringen i oppdraget 
vårt etter sju år. På det tidspunktet begynte vekteroppdraget, 
og vi begynte å advare hele Israel, og resten av verden til den 
grad vi kunne gjøre det! Det ble gjort hovedsakelig gjennom 
Tidenes Mysterium. Men Gud ga oss også fjernsynsstasjoner og 
andre trykte publikasjoner for å nå det meste av verden..

E N  R E T T F E R D I G 

Gud har alltid ønsket at folkene Hans skulle levere det mysteriet. 
“Og når en rettferdig vender seg bort fra sin rettferdighet og gjør 
urett, så legger jeg en anstøtsstein i hans vei—han skal dø. Når 
du ikke har advart ham, skal han dø i sin synd. De rettferdige 
gjerninger som han har gjort, skal ikke kommes i hu. Men hans 
blod vil jeg kreve av din hånd” (Esekiel 3:20). For en advarsel til 
de som levde i rettferdighet, og deretter vendte seg bort fra det! 
Dette kunne bare gjelde endetidslaodikeerne.

Gud har noe bitende kritikk overfor noen som skulle ha 
ansvaret for det åndelige templet Hans i denne endetiden. Legg 
merke til et avsnitt i Esekiel 44: “[A]t dere har latt fremmede 
med uomskåret hjerte og uomskåret kjød komme inn i min 
helligdom og være der, så mitt hus ble vanhelliget, mens dere 
bar fram min mat; fett og blod, og slik brøt min pakt, for ikke 
å nevne alle deres andre avskyeligheter. Dere tok ikke vare 
på det som var å vareta i mine helligdommer. Men dere satte 
andre i stedet for dere til å ta vare på det jeg ville ha varetatt i 
min helligdom” (versene 7-8). 

Hvilken pakt er det Gud snakker om? Ekteskapspakten som 
Han inngikk med Kirken Sin. Det er klart at Han snakker til 
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den laodikeiske ledelsen. De har ikke tatt vare på de hellige tin-
gene Hans, som Tidenes Mysterium og de andre bøkene og hef-
tene til herr Armstrong. De har spottet den hellige åpenbaringen 
Gud ga til folket Sitt! 

Hvis vi ikke advarer dem om konsekvensene av disse hand-
lingene, vil Gud holde oss ansvarlig for deres blod! “Men når 
du har advart den rettferdige om at han, den rettferdige, ikke 
skal synde, og han da ikke synder, da skal han visselig leve, 
fordi han lot seg advare. Og du har reddet din sjel” (Esekiel 
3:21). Hvem er det som gir Guds advarsel i dag? Gud hjelpe 
meg hvis jeg ikke gjør det. Disse versene snakker om Tidenes 
Mysterium (vi har allerede postet mer enn 100 000 kopier!) og 
Malakias’ Budskap, som representerer de to oppdragene våre. 

Vi kan se at det er en nær forbindelse mellom arbeidet til 
Herbert Armstrong og pcg i dag.

Takk til alle de utvalgte som har vært lojale midt i all utro-
skapen, som støttet dette budskapet og gjorde det mulig. Det 
kunne simpelthen ikke ha skjedd uten disse lojale helgenene.

På grunn av hva Guds sanne Kirke har gjort, og gjør, vil 
50 prosent av laodikeerne omvende seg i den Store Trengselen. 
De vil huske advarselen. Og noen av Israels folk vil huske 
vekterarbeidet, og også omvende seg i Trengselen.

T I D E N E S  M Y S T E R I U M 

I ettertid kan vi se hva Gud hadde profetert hele veien: at 
den lille boka, Malakias’ budskap, ville gå ut til Kirken Hans 
i sju år. Etter at de sju åra var over, går vi fortsatt til laodi-
keerne, men det er vår sekundære prioritet, det første er å få 
Guds advarsel ut til verden gjennom vekterarbeidet vårt. Og 
drivkraften i det oppdraget har vært Tidenes Mysterium. 

Gud godkjenner personlig arbeidet til Philadelphia 
Church of God ved å gi oss denne åpenbaringen! 

En rettskjennelse har stoppet oss midlertidig fra å sende ut 
denne boka. Men jeg forventer at den situasjonen vil endres 
til slutt. 

Hvordan kan folk virkelig forstå budskapet vårt uten 
Tidenes Mysterium? Det er utrolig vanskelig å gjøre vekter-
arbeidet uten den boka! Hvordan ville du nå verden uten den 
boka? Du kunne bare gjøre det delvis med en mye mindre inn-
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virkning. Folk skriver eller ringer oss hele tida og sier: “Den 
boka forandret livet mitt!”

Dette stykket i Esekiel støtter hele budskapet i 
Åpenbaringen 10. Det begynner med den lille boka. Men der-
etter, når du kommer til vers 7 begynner det å snakke om et 
mysterium, og i vers 11snakker det om å profetere på ny—å få 
Tidenes Mysterium ut på ny. 

Jeg har blitt kritisert for avgjørelsen jeg tok om å trykke 
den boka på ny. Men jeg tror ikke at det var min ide—det var 
Kristus’! Esekiel skrev: “Og det kom til enden av de sju dagene, 
at Herrens ord kom til meg …” Det er akkurat det som skjedde 
med meg. Men jeg forsto ikke de skriftstedene på den tida. Jeg 
bare prøvde å gå dit som Kristus ledet meg. Men nå, fordi vi 
handlet i tro, har Gud åpenbart disse profetiene veldig klart! 
Disse åpenbaringene kommer ikke fra en mann, de kommer 
fra Gud i Esekiel 1! Hvis folk ønsker å kjempe imot dem, la 
dem gjøre det på egen risiko! 

Midt i denne rettsstriden over Tidenes Mysterium, ser sjan-
sene, våre menneskelig talt, heller svært dystre ut. Men jeg 
tror at vi ikke kan tape! Vi kan kanskje være nærmere slutten 
på denne tidsalderen enn jeg forstår, men det ser ut som om 
Gud ønsker at vi skal gjøre et enda større arbeid. Jeg kan ikke 
forstå hvordan vi kan gjøre det uten Tidenes Mysterium. 

Vi er i ferd med å entre inn i Det lovede land—Guds Rike. 
Vi står ved Rødehavet, og vi trenger et mirakel fra Gud for å 
få oss over. Han vil for visst teste troen vår. Husk at Israel 
bare var to ukers vandring fra Det lovede land på den andre 
siden av Rødehavet. Men de mislykkedes og endte opp med å 
dø i ørkenen etter å ha vandret omkring i 40 år, fordi de ikke 
ville stole på Gud. Vi må ha tillit til at Gud leder oss gjennom 
ørkenen, og fortsetter å bygge opp troen vår! 

Jeg tror at å trykke Tidenes MysTeriuM, var den største 
enkelthandlingen av Guds utvalgte i denne endetiden for å 
vise sin kjærlighet til Gud. Husk hva herr Armstrong sa om 
den boka, og du vet at den må være svært viktig for Guds 
folk! Å kjempe for den boka er den største demonstrasjonen 
for Gud noensinne i denne Kirken, at vi elsker Hans sannhet 
og er villige til å risikere alt for den! 
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Kapittel tre: 
Vekteren Esekiel 

Profeten Esekiel, var ikke en vekter selv om han skrev mye 
om Guds vekter. Hvordan kunne han ha vært det? Det 
advarende budskapet hans kom mer enn hundre år etter 

at oldtidas Israel hadde blitt ført i fangenskap. De beveget seg 
faktisk allerede ut av Assyria og inn i Nordvest-Europa og 
Storbritannia! Det er hvor «utdatert” budskapet hans var. 

Men Esekiel skrev ikke denne boka for sin tid. Budskapet 
hans er for vårt folk i dag. Israel har aldri, i hele sin historie, 
lidd på den måten som Esekiel profeterte at det vil gjøre. Store 
byer vil bli uten innbyggere. Bare en moderne atomkrig kunne 
forårsake et slik fryktelig utfall. 

Gud har nå åpenbart en dypere forståelse av Esekiels bok. 
Esekiel 33 snakker om vekteren. Judas fangenskap var 

bare et bilde på hva som vil skje med Amerika og Britannia 
(bibelske Israel), så vel som Juda (kalt Israel i dag). Vekteren 
i Esekiel må gjøre en spesiell jobb. Han må følge med på 
verdensbegivenhetene og advare Israels nasjoner—spesi-
fikt Amerika, Storbritannia og jødene i Midtøsten. Hvis de 
ikke omvender seg, vil alle disse folkene falle på samme tid 
(Hosea 5:5; denne profetien blir forklart i De forente stater og 
Storbritannia i profetiene). Han har også en fryktelig advarsel 
for Guds egen lunkne Kirke. Jobben hans er ikke å redde 
dem—bare å advare dem.  

Denne vekteren profeteres å være til stede når Tyskland 
stiger til makt og ødelegger dagens nasjoner til Israel—med 
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mindre de omvender seg. Vekteren er PÅ SCENEN NÅR alt 
dette skjer. Herbert Armstrong oppfylte vekterrollen på en 
generell måte, men det er en mer spesifikk oppfyllelse for pcg 
i dag.

“Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn! Tal 
til ditt folks barn og si til dem: Når jeg lar sverdet komme over 
et land, og landets folk tar ut blant seg en mann og setter ham 
til vekter for seg” (Esekiel 33:1-2). Esekiel var i fengsel. Han 
var en profet—ikke en vekter. Det finnes mange vers i Esekiel 
som forteller oss at denne boka er for vår tid i dag. 

V E K T E R E N  A DVA R E R 

Winston Churchill var en vekter før og etter andre verdens-
krig. Innsatsen hans med å advare nasjonene om Tyskland, 
hadde uten tvil mye å si for utfallet av krigen. 

Det kan være at Esekiel 33:1-6 snakker direkte om det som 
skjedde i andre verdenskrig: “Herrens ord kom til meg, og det 
lød så: Menneskesønn! Tal til ditt folks barn og si til dem: Når 
jeg lar sverdet komme over et land, og landets folk tar ut blant 
seg en mann og setter ham til vekter for seg …” (versene 1-2). 
Gud brakte sverdet over Israel for å irettesette oss, og en mann 
med navnet Winston Churchill kom på scenen, og folket valgte 
ham til å være vekteren deres. Gud hadde en hånd i det, men 
likevel var det folket som valgte Churchill. 

Herr Churchills advarsel i 1930årene oppfylte disse ver-
sene bedre enn noe annet eksempel jeg kjenner til i Israels 
historie.

I vers 7 handler det midlertidig ikke lengre om andre ver-
denskrig eller en lignende periode. Det er et dramatisk scene-
skift til denne nåtiden: “Og du menneskesønn! Til vekter har 
jeg satt deg for Israels hus. Når du hører et ord av min munn, 
skal du advare dem fra meg.” Dette er ikke en vekter som folket 
valgte, lik den som blir vist til i vers 2. Gud sier frimodig og 
sterkt: “Til vekter har jeg satt deg.” Denne vekteren er satt der 
og opprettholdes av Gud. 

Hvorfor er dette viktig? Fordi Gud nå har tatt situasjonen 
til et annet nivå. Dette er ikke det samme som at folket velger 
en Churchill til å redde Amerika og Storbritannia, eller dagens 
Israel. Det vil ikke skje denne gangen. Tidene har endret seg 
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dramatisk! Denne gangen vil folk enten høre Guds mann 
eller oppleve en marerittlignende katastrofe!

Hvis en Churchill kom på banen i dag, ville han ikke si 
at vi må omvende oss. Han kunne kanskje snakke til oss om 
noen av feilene og svakhetene våre, men han ville ikke si at vi 
må omvende oss til Gud. Bare Guds vekter vil gjøre det. Og 
det er det Israel, eller Amerika og Storbritannia, trenger. 

Setter vi pris på betydningen av denne endetidsbegiven-
heten? Gud tar en mann og gir ordene Sine til ham: Hør et 
ord fra MIN MUNN, sier Han. Ordene fra Esekiel (og resten 
av Bibelen) er fra Guds egen munn! Gud gir åpenbaring til 
denne mannen. Deretter sender Han ham ut for å forkynne 
disse ordene: Du forteller dem at denne advarselen kommer fra 
Meg. Uansett hva de sier, hvis de ikke omvender seg vil de gå i fan-
genskap eller dø. Dette handler ikke om en Winston Churchill; 
dette er et direkte budskap fra Gud til Israel! Hvis de ikke 
hører på Guds vekter, er det bare invasjon og fangenskap, 
verre enn noe de har kjennskap til tidligere. 

Å ha en Churchill er ikke lenger noen løsning. Men Gud 
har et budskap som ville redde dem hvis de ville høre etter! 

G U D S  V E K T E R 

Hvis du har fokuset ditt rettet mot Gud, vil du vite at i “den 
siste enden” for menneskeheten, vil Gud Selv ha satt en vekter 
midt i alt. I dag er det en vekter som Gud selv valgte, og som 
Gud ga ordene fra Sin egen munn. Hvor mange er det som 
gjenkjenner den mannen? Hvis du er fokusert på Gud, vil du 
ikke ha noen vanskeligheter med å skjelne hvem han er. 

Se deg rundt på laodikeerne, og du kan se at de ikke har et 
vekterarbeid. De er splittet og forvirret. Som vi skal se, instru-
erer Gud denne vekteren til også å advare dem om hva som vil 
skje. 

Som en kommentar til Esekiel 33:7, sier Gesenius Bible 
Study Aid om ordet vekter: “Å se opp ... bøye seg fremover for å 
se.” Denne vekteren anstrenger seg og strekker seg for å være 
sikker på at han ser hva som skjer. Nye forhold på verdensa-
renaen skjer raskere enn noensinne, og han er der og ser alt 
dette. Ordet advare blir brukt gjentatte ganger i disse versene. 
Dette er et budskap med hovedvekt på å advare. 
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Herbert Armstrongs oppdrag var å forkynne evangeliet til 
verden (Matteus 24:14). Budskapet hans vektla evangeliet og 
inkluderte en advarsel. I dag er oppdraget vårt: “Igjen skal du 
profetere” (Åpenbaringen 10:11). pcg legger vekt på advarselen 
som inkluderer evangeliet. 

Herr Armstrong oppfylte vekterrollen på en generell måte. 
pcg oppfyller den spesifikt. Jeg vektlegger advarselen, slik det 
ble profetert at vekteren Esekiel ville gjøre. Tiden løper ut, og 
det har vært en endring i oppdraget. Israels synder har også 
blitt så mye verre at bare en omvendelse til Gud vil redde dem. 

I vers 11 i Esekiel 33 står det: “Si til dem: Så sant jeg lever, 
sier Herren Herren: Jeg har ikke behag i den ugudeliges død, 
men i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. Vend om, 
vend om fra deres onde veier! Hvorfor vil dere dø, Israels hus?” 
Gud taler om nasjoners død! Tidene er annerledes enn i andre 
verdenskrig. Gud brukte Winston Churchill, en politisk vekter, 
for å redde Amerika og Storbritannia fra utryddelse. Israel har 
ikke en politisk vekter nå når tredje verdenskrig nærmer seg. 
Det er ingen slik mann på verdensarenaen. Det faktumet alene 
ville skremme folk hvis de forsto verdensforholdene! 

Det er en mye større fare i dag enn da herr Churchill 
advarte oss i 1930årene. I dag er folkene våre altfor degene-
rerte til å velge en Churchill, selv om han var på scenen. Men 
det er ikke noe håp i en slik vekter nå uansett. Syndene våre 
er så mye verre. 

Gud, gjennom vekteren sin i dag, plederer spesifikt med 
Amerika, Storbritannia og nåtidens Juda om å vende om. Et 
mektig budskap blir sendt ut til Israel og verden. Israel må 
vende seg til Gud - ellers vil nasjonene våre dø! 

Hvordan kunne budskapet vårt til dem være viktigere enn 
det?

Etter at det skjer, vil resten av verden få den samme 
advarselen fra de to vitnene (Åpenbaringen 11:3).

S E  S V E R D E T 

Herr Armstrong så profetier om sverdet og den retningen ver-
densbegivenheter beveget seg. Men kunne han virkelig se 
sverdet komme? Svaret er nei; det er bare vi som fullt ut kan 
se at det skjer i dag. 
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“[M]en [hvis]den som hører basunens lyd, ikke lar seg 
advare, og sverdet kommer og tar ham bort, da skal hans 
blod komme over hans eget hode. Han hørte basunens lyd, 
hans blod skal komme over ham selv. Men hadde han latt 
seg advare, så hadde han berget sitt liv. Men når vekteren ser 
sverdet komme og ikke blåser i basunen, og folket ikke blir 
advart, og sverdet kommer og tar bort noen av dem, da blir 
han tatt bort for sin gjernings skyld, men hans blod vil jeg 
kreve av vekterens hånd” (Esekiel 33:4-6). Herr Armstrong 
trodde at Israels ende ville finne sted i hans levetid. Han hadde 
helt rett med hensyn til profetiene, men tidsberegningen hans 
var noen få år feil. Gud åpenbarte ikke mange av spesifikkere i 
Esekiels bok til ham. Herr Armstrong forsto for eksempel ikke 
om den laodikeiske Kirkeæraen i disse profetiene. Mesteparten 
av den sannheten ble åpenbart etter hans død.  

Folks blod vil komme over vekterens hode hvis han 
ikke advarer. Dette blir gjentatt flere ganger i Esekiels bok. 
Dette er en sterk advarsel som blir gjentatt gang på gang. 
Gud gjør det fordi den siste æraen av Kirken hans, laodike-
erne (Åpenbaringen 3:14-19), svikter med å advare Israel. 
De blir fordømt for å svikte med å gjøre jobben sin. Så 
Filadelfialevningen må levere det advarende budskapet. 

Ordet basun blir nevnt i versene 3, 4, 5 og 6 av Ezekiel 33. 
I oldtidens Israel, ble basunen brukt til å varsle om krig! Det 
månedlige bladet til Philadelphia Church of God blir kalt The 
Philadelphia Trumpet. Det navnet ble hentet fra vers lik disse i 
Esekiel og i Amos 3.

Navnet The Philadelphia Trumpet åpenbarer at arbeidet vårt 
er et arbeid som advarer. Vi advarer fordi, som Esekiel sier, 
det er fare for at folk vil miste sitt blod—det fysiske livet 
sitt! Det er til og med fare for at noen vil miste sitt evige liv! 

Det er en gruppe av filadelfiere som “sukker og jamrer over 
alle de motbydelige ting som skjer” (Esekiel 9:4), og advarer 
laodikeerne og Israel. Og det er også en Guds helligdom 
(tempel eller kirke) som Gud må straffe, fordi de ikke gjør 
jobben sin som vekter (Esekiel 33:5-6). Begge endetidskirkene 

SE SVERDET I oldtidens Israel, ble basunen brukt til å varsle om 
krig. Vekterens jobb er å advare når han ser at sverdet kommer.
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til Gud vil være på scenen når Israel faller sammen. En gruppe 
vil bli beskyttet, og den andre vil bli straffet i den Store 
Trengselen. Mer om dette senere. 

Denne advarselen til hele Israel fra filadelfierne vil bli et 
arbeid av veldig kort varighet. Nåtidens Israels nasjoner faller 
sammen ekstremt raskt, og fiendene deres reiser seg like raskt. 

Herr Armstrong var endetids-Elias som satte alt i rette stand 
(se Matteus 17:10-11). Han forkynte evangeliet over hele jorden 
(Matteus 24:14). Han lærte oss hvordan vi skulle bygge fysiske 
familier på rett måte. Han bygde også Kirkefamilien (Malakias 
4:5-6). Og han var en vekter på en generell måte, men han opp-
fylte ikke spesifikt denne rollen i Esekiel. Det er fordi han døde 
før disse siste endetidsbegivenhetene skulle skje. Vi holder 
navnet hans og minnet hans levende, for å hjelpe folk med å 
huske de profetiene som Gud lærte oss gjennom ham. 

Guds vekter vil være på scenen når alt dette skjer—
akkurat som Esekiel var! 

“Når jeg sier til den ugudelige: Du ugudelige, du skal visselig 
dø!—og du ikke taler og advarer den ugudelige for hans ferd, 
da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld. Men 
hans blod vil jeg kreve av din hånd. Men når du har advart den 
ugudelige for hans ferd, at han skal vende om fra den, men han 
ikke vender om fra sin ferd, da skal han dø for sin misgjernings 
skyld, men du har reddet din sjel” (Esekiel 33:8-9). I versene 3 
til 9, ber Gud oss åtte ganger om å advare Israel!

Vektleggingen i Esekiel er å advare. Vektleggingen er ikke på 
å forkynne evangeliet til verden, eller å sette alt i rette stand, 
eller å bygge familien. Herr Armstrong advarte ofte Israel 
mens han forkynte evangeliet. Men vektleggingen hans var på 
evangeliet. 

Gud personlig setter vekteren der til å advare (vers 7). Hvis 
folk ikke kan oppdage hva Gud har gjort og gjør, da domfeller 
de sitt eget forhold til Gud! Noen svikter til og med å gjen-
kjenne Guds eget advarende budskap. Og for en fryktelig straff 
de må betale for det!

R E D D E  D I N  S J E L 

“Når jeg sier til den ugudelige: Du ugudelige, du skal visselig 
dø!—og du ikke taler og advarer den ugudelige for hans ferd, 
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da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings skyld. Men 
hans blod vil jeg kreve av din hånd” (vers 8). Denne vekteren 
vil være der når Israel dør! Hvis han svikter å advare dem, 
dør han sammen med dem! Hvis han advarer dem, beskytter 
Gud ham. Han ser fienden reiser seg og seirer. Dette er det 
profetiske arbeidet til pcg i dag. 

En av grunnene til at vekteren advarer laodikeerne og 
verden, er å redde sitt eget liv! pcg leverer dette advarende 
budskapet, og Gud tar dem til et trygt sted under Trengselen 
(Åpenbaringen 12:14). Vi gir ikke folk juling. Hensikten med 
arbeidet vårt er å redde fysiske og åndelige liv! Og Gud sier at 
den eneste måten vi kan gjøre det på er å advare dem! Israels 
siste vekter kommer ikke på scenen før fienden reiser seg og 
gjør seg klar til å angripe Israel!

“Men når du har advart den ugudelige for hans ferd, at han 
skal vende om fra den, men han ikke vender om fra sin ferd, 
da skal han dø for sin misgjernings skyld, men du har reddet 
din sjel” (vers 9). Denne advarselen som vi gir vil redde andres 
liv. Men det redder også vårt eget liv.

Du har “reddet din sjel” hvis du leverer dette advarende 
budskapet! Dette er hvordan du redder livet ditt! Det er 
billetten din til et trygt sted! Hvis du ikke støtter Guds 
advarsel til laodikeerne og Israel, vil du betale med blodet 
ditt! 

Gud sier at denne vektergruppen vil være der når blod blir 
spilt. Det er derfor vi må beskyttes av Gud. 

L Æ R E  PÅ  D E N  H A R D E  M ÅT E N 

“Jeg vil gjøre landet til en ørken, en ødemark, og det skal være 
ute med dets stolte makt. Fjellene i Israel skal ligge øde, så 
ingen ferdes der. Og de skal kjenne at jeg er Herren, når jeg 
gjør landet til en ørken, en ødemark, på grunn av all den 
styggdommen som de har gjort” (versene 28-29). Dette er pro-
feti for helt på enden—like før Israel faller sammen. Til deres 
store skam, vil de ikke lære å kjenne Gud før de har lidd seg 
gjennom den fullstendige ødeleggelsen av landet sitt!  

“Og du menneskesønn! Ditt folks barn taler sammen om 
deg ved veggene og i husdørene, og alle sier de til hverandre: 
Kom og hør hva det er for et ord som kommer fra Herren!” 
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(vers 30). Folk snakker om vekterbudskapet. De vet til og med 
at det er et budskap fra Gud! 

Noen mennesker oppfordrer andre om å komme og høre 
Guds ord. Kanskje er det budskapet på kasett, radio eller 
fjernsyn. 

“Så kommer de til deg i store skarer. De setter seg foran deg 
som mitt folk og hører dine ord, men de lever ikke etter dem. 
Med sin munn taler de mye om kjærlighet. Men deres hjerte 
har lyst til urettferdig vinning ” (vers 31). De setter seg fak-
tisk “foran deg som mitt folk.” Dette budskapet er hovedsa-
kelig til Guds folk. Det ser ut som om mange laodikeere vil 
høre Guds budskap fra Philadelphia Church, men vil nekte å 
anvende det! De snakker i det uendelige om kjærlighet. Men 
det er imidlertid bare “religiøst” snakk. De mangler gjerninger. 

Hvorfor er disse menneskene i vers 31 så ivrige etter å 
høre Guds Ord? Det er ekstremt vanskelig å finne folk som 
er interessert i Guds budskap i gode tider. Disse mennes-
kene ville aldri være villige til å ense Guds advarsel i gode 
tider. De er ivrige etter å høre Guds Ord fordi Israel bryter 
sammen! Nasjonale problemer mangedobler seg raskt. Folk vil 
hovedsakelig lytte til budskapet vårt som et resultat av disse 
problemene. 

“Se, du er for dem som en som synger kjærlighetsviser, en 
som har vakker røst og er dyktig til å spille på et instrument. 
De hører dine ord, men de lever ikke etter dem ” (vers 32). De 
elsker å høre stemmen hans. Herr Armstrong sa at folkene i 
Sardesæraen av Guds Kirke likte prekenene hans, men de ville 
ikke leve etter ordene! Det samme gjelder for mange laodi-
keere og verdslige folk i dag. De hører ordene, men vil ikke 
gjøre dem! 

DA  S K A L  D E  K J E N N E

“Men når det kommer—og komme skal det, da skal de 
kjenne at en profet har vært midt iblant dem” ( vers 33). Når 
profetiene skjer, DA vil de vite! Da vil det være for sent 
fysisk! Men mange vil angre og omvende seg fra sitt opprør 
imot Gud. Når holocaust kommer, vil de øyeblikkelig vite at 
det profetiske budskapet de hørte var fra Gud og at de skulle 
ha omvendt seg da de hørte budskapet.  
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Når Trengselen kommer, da vil de vite at det var en profet 
midt iblant dem! Så det er tydelig at profeten er på scenen 
når det skjer. Uttrykket “og komme skal det” blir oversatt 
i Soncino Commentary som: “Se, det kommer. ”Interlinear 
Bible oversetter det: “Nu kommer det.” Ja, det kommer. Det 
kommer raskt! Gud advarer oss om at vi enten underordner 
oss under Hans regjering nå, eller vi må lære en stor del av 
den lærepengen ved å bli beseiret av nazistene. 

Vers 33 åpenbarer at det er en nåtidens Esekiel-vekter på 
scenen, som er en vekter og en profet. Han profeterer om 
sverdet som kommer. Han sier: “Se, det kommer!” Selv herr 
Armstrong, selv om han var en vekter i en generell forstand, 
oppfylte ikke spesifikt Esekiel 33, fordi han ikke kunne se 
sverdet slik denne mannen kan det i dag. Dette individet 
kommer i den “siste ende.” Han blir kalt en profet i Esekiel 
33:33 og en vekter i vers 7. Han blir kalt en profet i Esekiel 2:5 
og en vekter i kapittel 3:17. Han kommer for å se og profetere. 
Han er ikke her for å sette alt i rette stand. Det har blitt gjort 
av herr Armstrong. Denne vekteren er på scenen for å advare 
laodikeerne og verden om hva som kommer—se, det kommer! 

Hvem er denne vekteren—denne profeten? Har ikke jeg 
gitt deg åpenbaring om Esekiel og alle de profetiske bøkene? 
Nesten hver eneste bok og hefte jeg har skrevet er fylt med 
åpenbart profeti. Er det noen andre som har gjort det? Er 
åpenbart profeti tilstede i noen av de laodikeiske kirkene? Har 
de så mye som et overfladisk kjennskap til ny åpenbaring som 
Gud har regnet ned over Sitt folk gjennom meg? De har ingen 
ny åpenbaring. .

Hvor mange ekte profeter er det på jorda i dag? Bare en. 
Folk kan håne det, men snart vil de ikke gjøre det lenger. 
Når Trengselen kommer, vil de huske en mann som var der 
ute med et mektig budskap, som antageligvis fikk ham inn i 
noen problemer internasjonalt. Da vil de vite hvem han var—
etterat det er for sent fysisk! Som herr Armstrong ofte sa, vil 
mesteparten av fruktene av arbeidet vårt komme i løpet av 
Trengselen, ikke i dag! 

Hvordan ville det være mulig at folk kunne vite at det 
hadde vært en profet iblant dem, med mindre han hadde gjort 
et mektig arbeid?  Hvis vi ikke hadde gjort mye inntrykk, ville 
folk virkelig huske hva vi hadde gjort med en gang Trengselen 
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begynte? Det er vårt ansvar å sørge for at de VET at det var 
en profet midt iblant dem!  

Det er bare noen få som vet at det er en profet midt iblant 
dem i dag. Men en stor skare er i ferd med å vite det! Hvis du 
spør laodikeerne i dag, ville de ikke si at de vet det. Dette er 
store profetier fra Gud, og Han vil få dem til å skje før det hele 
er over. 
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Kapittel fire: 
Terrorisme og 
raseopptøyer

Amerika, Storbritannia og Israel har et fryktelig problem 
på sin side: vold. Vold fra innenriksproblemer slik som 
raseopptøyer—vold fra terroristangrep.  

Det er mange som har blitt berørt av denne byrden i disse 
landene. Jeg tror at sannsynligheten for at de gjenkjenner 
alvoret av dette spørsmålet er mye større. Hvis du personlig 
ikke har blitt berørt, er det lett å ville godta slike problemer 
som isolerte hendelser. I dette kapitlet vil jeg vise deg at denne 
volden er en mye alvorligere fare enn folk flest kan forestille 
seg!  

H O D E T  E R  S Y K T

Det er dyp rasesplittelse og hat i Amerika. Philadelphia 
Church of God tar ikke parti. Vi lærer Guds profetier. 

Profeten Jesaja forteller oss om de fryktelige tidene like før 
Kristus vender tilbake i de “siste dager” (Jesaja 2:2). “Ve det syn-
dige folk, et folk tynget av misgjerninger, ætlinger av ugjern-
ingsmenn, vanartede barn! De har forlatt Herren, de har for-
aktet Israels Hellige, er veket fra ham. Hvorfor vil dere bli slått 
enda mer? Hvorfor vil dere øke deres frafall? Hvert hode er sykt, 
og hvert hjerte er svakt” (Jesaja 1:4-5). Dette snakker først og 
fremst om U.S., Storbritannia og jødene i Midt Østen. 

“Hvert hode er sykt.” Gud sier at maktstrukturen (primært 
hvite) som leder disse Israels nasjoner, er syke! Og “hvert 
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hjerte er svakt.” Verken lederne eller tilhengerne deres har 
viljen eller styrken til å komme til røttene av raseopptøyer 
eller terroristangrep og løse dem en gang for alle (se Daniel 
12:9; 9:13; og 3 Mosebok 26:19). “Hjertet” deres er så svakt og 
usunt at regjeringssystemet er i ferd med å “besvime,” eller 
falle sammen!

“Fra fotsåle til hode er ingenting helt. Her er bare sår, 
skrammer og åpne sår. De er ikke klemt ut og ikke for-
bundet og ikke oppbløtt med olje. Landet er en ørken, byene 
er oppbrent med ild. Like foran øynene på dere eter frem-
mede opp deres jord. En ørken er det, som når fremmede har 
herjet ” (Jesaja 1:6-7). “Byene er oppbrent”! Og hvem gjør 
det? “Fremmede [hedninger] eter det opp foran øynene på 
dere”!

Dette er et skremmende stykke! På grunn av syndene som 
disse nasjonene er nedtynget av, og på grunn av svakhetene 
til lederne våre, vil vi oppleve ødeleggelse og brenning—alt fra 
hendene til “fremmede.” Med andre ord, hvis vi ikke omvender 
oss, vil raseopptøyer og terrorisme bli mye verre.

“Hadde ikke Herren, hærskarenes Gud, latt bli tilbake en 
liten rest av oss, da var vi som Sodoma, da lignet vi Gomorra” 
(vers 9). Sodoma og Gomorra ble brent og jevnet med jorda på 
grunn av syndene sine! Før alt dette er over vil det bare være 
en liten levning av Israel tilbake. Og de er bare etterlatt fordi 
Gud vil spare dem! 

Husk at oldtidens Israel aldri fikk dette budskapet. Disse 
profetiene i Esekiel er for endetiden—like før Israel vil bli ført 
i fangenskap igjen.

E S E K I E L S  H Å R

Gud ga Esekiel noen eiendommelige instruksjoner som sørger 
for en grafisk illustrasjon av den fremtidige undergangen til 
nåtidens Israels nasjoner. “Menneskesønn, ta deg et skarpt 
sverd! Bruk det som rakekniv og far over hode og skjegg med 
det. Ta deg så en skålvekt og del både hår og skjegg. En tred-
jedel skal du brenne midt i byen, når kringsettingsdagene er 
over. En tredjedel skal du hogge i med sverdet rundt omkring 
byen. Og en tredjedel skal du spre for vinden. Med draget 
sverd vil jeg forfølge dem” (Esekiel 5:1-2). Israels undergang, 
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illustrert ved Esekiels hår, er delt i tredjedeler. Den første 
tredjedelen vil bli brent med ild! Den andre tredjedelen vil bli 
drept i et atomangrep (skriv etter et gratis eksemplar av Løven 
har brølt). Den siste tredjedelen vil bli tatt som slaver og sendt 
over hele verden.

Men legg merke til disse veldig viktige kjensgjerningene. 
Den første tredjedelen blir brent med ild midt i byen, som er 
under kringsettelse. Brenningen er knyttet til en kringsettelse. 
Herbert Armstrong profeterte for mange år siden at denne 
beleiringen ville være økonomien vår bli ramponert av kon-
kurranse fra utlandet (se 5Mosebok 28:52). Kringsettelsen betyr 

“noe som omringer … nød” (Strong’s Concordance). Det kan 
også bety “å oppfordre til å presse motstanderen i forfølgelse, å 
kringsette en by ” (Hebrew and Chaldee Lexicon). U.S. og andre 
israelittiske nasjoner er omringet eller kringsatt av voldsom og 
ofte urettferdig konkurranse.  

Profetier indikerer at Den europeiske union vil ute-
stenge U.S. fra f lere og f lere markeder. Landbruket i U.S. 
har allerede blitt hardt rammet. Og etterhvert som U.S. og 
Storbritannia blir stadig mindre konkurransedyktige på ver-
densbasis, vil arbeidsledigheten øke mer og mer. Når det 
skjer vil innenlandske opptøyer og vold bli mye mer utbredt. 

Los Angelesopptøyene i mai 1992 var noen av de dødeligste 
i USAs historie! Nær 60 personer døde i volden. Ødeleggelser 
på eiendommer ble anslått til en milliard dollar. 

Dette er bare et eksempel på det destruktive potensialet til 
en kringsetting kombinert med brenning. Mye av de kostna-
dene var gods stjålet av ranere. Rundt 40 000 jobber gikk tapt 
på grunn av opptøyene. Los Angeles politi og Nasjonal Garden 
gjorde praktisk talt ingenting—belønnet opprørene med stjå-
lent gods og en mulighet til å begå vold—til og med mord! 
Andre rasende minoritetsgrupper som ser denne mangelen på 
kraftig inngripen, vil bli betydelig oppmuntret til å starte opp-
tøyer andre steder i fremtiden! Dette er den virkeligheten som 
ingen er villige til å innrømme!  

Etterhvert som økonomien blir verre, eller er under kringset-
ting, vil opprørene brenne stadig mer—Guds vrede er over 
oss! Og Gud er mye mer vred på de hvite folkene i Israel enn 
Han er på de svarte folkene. Disse problemene vil intensivere 
inntil folkene våre omvender seg!  
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P E S T

“Tredjedelen av deg skal dø av pest og fortæres av sult midt 
i deg. Tredjedelen skal falle for sverd rundt omkring deg. 
Tredjedelen vil jeg spre for alle vinder og forfølge med draget 
sverd ” (Esekiel 5:12). Legg merke til at pest blir nevnt først. 
Tidligere trodde vi at pest ville bli sykdommer som et resultat 
av hungersnøden. I dette tilfellet, er pesten faktisk den 
hovedsakelige årsaken til hungersnøden! 

Ordet pest betyr bare ødeleggelse eller død (se Hebrew and 
Chaldee Lexicon). En definisjon av rotordet er “å sette snarer, å 
konspirere, å ødelegge.” Så denne pesten kunne være en pest 
med vold eller brenning—ikke nødvendigvis en fysisk sykdom 
i det hele tatt! Det kan bli definert som en pest med vold og 
brenning - lik opptøyene i Los Angeles i 1992 eller et terro-
ristangrep som 11 september 2001! Hvorfor ville den første 
tredjedelen bli brent med ild? (vers 2), hvis dette viser til en 
sykdomsepidemi? 

Pesten, eller voldspesten, vil forårsake mange helsepro-
blemer som kan lede til hungersnød. Kloakktømming vil bli 
forstyrret. Gassledninger vil bli ødelagt. Arbeidsplasser vil 
gå tapt. Samfunn vil rakne og samfunnspanikken vil lede til 
en katastrofe i aksjemarkedet! Det vil bli så ille at volden og 
hungersnøden vil ta millioner av liv!  

Opptøyene i Los Angeles er bare et forbilde på det som vil 
skje med store byer i hele nasjonen! Det er en sterk profeti 
om fremtiden vår! Terroristangrep, opptøyer og brenning er 
hovedutfallet av pesten som blir nevnt i Esekiel 5. Og disse 
opptøyene vil spre seg til andre israelittiske nasjoner—med 
mindre folk omvender seg! Gud vil få oppmerksomheten vår 
på en eller annen måte. Jo verre volden og brenningen blir, 
desto verre vil hungersnøden bli. Jo verre hungersnøden blir, 
desto mer intens vil volden bli. Det blir en ond sirkel.  

“Sverdet utenfor, pesten og hungeren innenfor. Den som 
er ute på marken, skal dø ved sverdet. Og den som er inne i 
byen, ham skal sult og pest fortære” (Esekiel 7:15). Pesten vil 
bare plage de som er i byen. De som er på landet eller mar-
kene, vil dø av angrep fra den europeiske makta som blir 
ledet av Tyskland (vers 24). Pesten, eller pesten med opptøyer, 
terroristangrep og brenning, rammer primært byene.  
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De første spirene til denne fremtidige katastrofen har alle-
rede blitt lagt. Regjeringen har mistet kontrollen. Det er et 
sammenbrudd i lov og orden. Da opptøyene i Los Angeles var 
på sitt verste, ba regjeringsautoriteter svarte sportsstjerner og 
andre ledende svarte om å pledere med folket sitt om å stoppe 
opptøyene. Det var praktisk talt ingen fremvisning av statelig 
makt. I fremtiden, når denne volden sprer seg, vil dette bli det 
største håpet for fred? Hvor patetisk! Vi er farlig nær sosialt 
anarki og kaos! 

Det var rettsaken til Rodney King, der en hvit politimann 
ble frifunnet for å ha brukt overdreven kraft da han arresterte 
en svart mann, som utløste volden i L.A. I det siste tiåret, har 
det vært flere sterkt publiserte tilfeller der politi handler mot 
minoriteter, spesielt i store byer som Los Angeles og New York. 
Alvorlige opptøyer i Cincinnati, Ohio, og Bradford, England i 
2001 ble også utløst av rasistiske hendelser. De offentlige pro-
testene har vært intense og vedvarende. Nå, som et resultat, 
frykter politiet å handle, til og med mer enn de har fryktet 
tidligere. Det er mange politimenn som bare føler seg trygge 
hvis de gjør nesten ingenting. Det er også andre myndig-
heter som frykter å handle fordi de tenker at opptøyer kan 
bli antent i andre byer. Regjeringen vår er paralysert av frykt. 

“Hvert hjerte” er “svakt”! Vi har ikke kontroll over byene våre 
lengre. Innbyggerne i U.S. har allerede 200 millioner våpen. 
Som et resultat av raseopptøyer, vil det bli solgt flere våpen. 
Folk ser at regjeringen vår ikke vil beskytte dem—og de stoler 
heller ikke på at Gud vil beskytte dem! 

Det er mange som tenker at Rodney Kingaffæren var den 
eneste grunnen til opptøyene. Slik er det ikke. Hvis slik en 
domsavgjørelse hadde blitt tatt for 30 eller 40 år siden i U.S., ville 
den fremdeles ha blitt kontrollert av politiet og Nasjonal Garden.

Å prøve å forhandle seg til fred uten å bruke noe kraft, vil 
bare oppmuntre et visst kriminelt element i samfunnet vårt 
til å lage mer opptøyer. Det er mange svarte som ønsker fred, 
men de selv har ofte liten kontroll over situasjonen. Etter 
King-dommen vandret en karavane av svarte i L.A. fra det ene 
området til det andre og kastet brannbomber og utførte mye 
av brenningen. Dommen ble en unnskyldning for dem til å 
trosse loven. Mange av de svarte folkene fikk eiendommene 
sine ødelagte av slike kriminelle.
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Etter opptøyene ble noen av de mest rasistiske svarte invitert 
til å delta i et talkshow. Det kommer stadig flere provoserende 
uttalelser. Noen av disse kriminelle lederne vet hvordan de 
kan spille på offentlig misnøye, som på en fele. Nyhetsmediene 
hjelper dem med å spre de destruktive budskapene deres. 

Det finnes bare en løsning på dette marerittet! Folkene 
våre, svarte og hvite, må omvende seg og vende seg til Gud. 
Hvis vi svikter å gjøre det, er disse lidelsene bare begynnelsen!

G U D  E R  I M O T  I S R A E L

I Esekiels profeti er det to andre spesifikke grupper som 
blir gitt spesiell oppmerksomhet. “Men noen få hår skal 
du ta unna, og dem skal du knytte inn i flikene på kappen 
din” (Esekiel 5:3). “Noen få” blir funnet i Guds kappe og blir 
beskyttet. Ordet kappe kunne oversettes med vinger. Dette 
viser til den kjensgjerningen at Gud vil beskytte Sine utvalgte 
fra den Store Trengselen. 

Det er enda en annen gruppe. “Av dem skal du igjen ta 
noen og kaste dem midt i ilden og brenne dem opp. Derfra 
skal det gå ut ild til hele Israels hus” (vers 4). Denne gruppen 
er Guds laodikeiske Kirke som må bli straffet i Trengselen. 
Disse samme profetiene finnes i mange andre skriftsteder i 
Bibelen. 

“Derfor sier Herren Herren: Se jeg, ja jeg, kommer over deg! 
Og jeg vil holde dom over deg for folkenes øyne. Jeg vil gjøre 
med deg det jeg ikke før har gjort og aldri mer vil gjøre maken 
til—for alle dine motbydeligheters skyld” (versene 8-9). Gud 
vil gjøre “det jeg ikke før har gjort.” Denne profetien blir også 
funnet i flere andre skriftsteder (Matteus 24:21; Daniel 12:1; 
Jeremia 30:7). Gud vil straffe Israel slik ingen andre nasjoner 
noensinne har blitt straffet! 

Dette burde visselig edrueliggjøre og ydmyke alle— 
spesielt Guds egne folk! 

“Se jeg, ja jeg, kommer over deg.” Denne uttalelsen skulle 
sette skrekk i folk! Gud vektlegger spesielt uttalelsen - “Se jeg, 

PESTEN MED VOLD OG BRENNING Det hebraiske ordet for pest 
betyr ødeleggelse eller død, slik det skjedde i terroristangrepene i 
september 2001.
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ja jeg, kommer over deg.” Vi skulle lese dette i dyp konsen-
trasjon: Gud er imot Israels nasjoner! De står ikke bare overfor 
fremmede hærer. Disse nasjonene har gjort den allmektige 
Gud til en fiende! Det er ingen som beseirer Ham! De vil tape 
på en spektakulær måte, fordi Gud bringer dem ned. 

Det er ikke noe håp for at vi unnslipper den Store 
Trengselen hvis vi ikke blir rystet over denne uttalelsen!  

“Derfor skal foreldre ete sine barn hos deg, og barn ete sine 
foreldre. Jeg vil holde dom over deg og spre alt som blir igjen 
av deg, for alle vinder” (vers 10). Det er gruoppvekkende. Det 
må vekke oss opp! Hvordan kan noen svikte i å eksaminere hans 
eller hennes religiøse syn etter å ha lest slike skremmende 
profetier

“Derfor, så sant jeg lever, sier Herren Herren. Sannelig, 
fordi du har gjort min helligdom uren med alle dine avskye-
lige avguder og alle dine styggedommer, så vil jeg vende mitt 
hjerte bort fra deg uten skånsel og ikke spare deg” (vers 11). 
Uttrykket avskyelige avguder ville bedre bli oversatt avskyelige 
praksiser. Helligdom snakker om den helligste plassen i Guds 
tempel, eller Kirken. Husk, tidspunktet er like før Trengselen, 
og noen har vanhelliget Guds helligdom! 

Dette refererer ikke til verden, fordi verdens “helligdom” 
har alltid vært vanhelliget! Dette verset refererer til Guds 
egen Kirke, som en gang var ubesmittet! Deretter ble den 
vanhelliget!  

Hvem er det som har vanhelliget Guds helligdom i denne 
endetiden? Dette refererer spesifikt til laodikeerne—folk som 
kjente Gud og vendte seg bort fra Ham. Det finnes ingen 
annen logisk forklaring. 

 I S R A E L S  R E S T  O M V E N D E R  S E G 

Lidelse, død og ødeleggelse vil overgå alt vi kan forestille oss, 
fordi Gud er veldig vred på oss. “Og min vrede skal bli tømt ut. 
Jeg vil stille min harme på dem og ta hevn. De skal kjenne at 
jeg, Herren, har talt i min nidkjærhet, når jeg uttømmer min 
harme på dem. Jeg vil gjøre deg til en ruinhaug og til en spott 
blant folkene som bor rundt omkring deg, for øynene på hver 
den som går forbi. Du skal bli til spott og hån, til en advarsel 
og en forferdelse for folkene som bor rundt omkring deg, når 
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jeg holder dom over deg med vrede og harme og harmfull 
tukt. Jeg, Herren, har talt” (versene 13-15).

Dette er så ille det vil bli med mindre Israel omvender seg! 
Økonomien i U.S. har hjulpet til med å fyre opp under hele 
verdens økonomi. Når den faller sammen, vil det ha en dyp 
innvirkning på hele verden.  

“Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn! 
Vend ansiktet mot Israels fjell og profetér mot dem” (Esekiel 
6:1-2). Vi har fått beskjed om å “profetere mot” Israel. 
Laodikeerne har sviktet med å gjøre det. pcg må ikke svikte.  

“Hvor dere så bor, skal byene ødelegges og offerhaugene bli 
forlatt—for at deres altere må bli ødelagt og forlatt, deres mot-
bydelige avguder knust og gjort til intet, deres solstøtter ned-
hogd og deres henders verk bli utslettet” (vers 6). Byene ble 
ikke ødelagt i oldtidens Israel. Dette refererer til et nåtidens 
atomangrep!  

Det er en så hard avstraffelse det vil ta for å få Israel til 
å vende seg til Gud! (vers 7).

“Men jeg vil la en rest bli igjen, så noen av dere unngår 
sverdet ute blant folkene, når dere blir spredt omkring i lan-
dene. Og de av dere som slipper unna, skal komme meg i hu 
blant folkene, hvor de er i fangenskap, når jeg har knust deres 
utro hjerter som har veket fra meg, og deres øyne som i utro-
skap fulgte deres motbydelige avguder. De skal vemmes ved 
seg selv for de onde gjerningers skyld som de har gjort—for 
alle sine styggedommer” (versene 8-9). Gud sier at dette opp-
røret inkluderer folkene Hans som “har veket fra meg.” Denne 
verden har aldri kjent Gud, så de kunne ikke vike fra Gud. 
Dette uttrykket kunne bare gjelde Guds egen Kirke. 

Den siste tredjedelen av Israel vil bli tatt til fange og gjort 
til slaver rundt om i verden.. Mens de er i fangenskap, vil disse 
slavene fortelle fangevokterne sine om profetiene til pcg! 
Hedningene vil lære om Gud av slavene sine! Så vi ser at til og 
med Israels slaveri vil tjene Guds arbeid.  

 Israel og verden må lære en kraftig lekse. “Og de skal 
kjenne at jeg er Herren. Det er ikke for ingenting jeg har 
talt om å føre denne ulykke over dem” (vers 10). Israel vil bli 
straffet. Da vil de vite at alle profetiene til herr Armstrong 
og pcg ikke var for “ingenting”! Disse advarende profetiene 
har blitt skrevet og talt fordi de var inspirert av Gud. Ordene 
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til herr Armstrong og pcg er fra den store Gud, som ikke 
taler ord uten grunn! Folk enten hører etter, eller betaler en 
fryktelig pris! 

Da “skal de kjenne at jeg er Herren.”
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Kapittel fem: 
Lucifers opprør 

Lucifer var en av bare tre erkeengler som blir nevnt i 
Bibelen. Han var en av de høyeste englene i rang som 
Gud hadde skapt, hvis ikke den høyeste. Hans prestisje-

fylte posisjon var den til en kjerub som dekker, og han gjorde 
tjeneste direkte på Guds trone. 

Som vi vet, gjorde han opprør etterat Gud satte ham på 
denne jordas trone. I dag har han fremdeles mye av denne 
makta, som denne verdens onde gud (2 Korinterne 4:4). 
Hvordan operere han? Spesifikt, hvordan ødelegger han Guds 
trone? Etter hvert som du gransker skriftstedene, vil du se at 
han følger et mønster når han forfører. Den eneste forskjellen 
er at han er mer full av vrede i dag enn noensinne tidligere 
(Åpenbaringen 12:12).

Husk visjonen om den intense stråleglansen i Esekiel 1. 
Som vi skal se, gjentar Gud nesten den samme visjonen senere 
i Esekiel. 

Men det er en annen gud som blir drøftet i Esekiel. Det 
er viktig at vi fortsetter å bringe den visjonen om den sanne 
Gud tilbake i livet vårt, fordi det er en annen gud, en stor for-
fører, som kjenner Gud og vet om Hans plan, og som prøver 
veldig hardt å prakke på oss en forfalskning av den sanne 
Gud.  

Denne andre guden er dypt involvert i Guds Kirke som 
vender seg vekk fra den sanne Gud. La oss gi litt bakgrunnsstoff 
om denne guden.
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G U D S  H AG E 

I Esekiel 28 er det en profeti om “Tyrus’ konge.” Men det 
er tydelig at dette ikke dreier seg om et dødelig menneske. 
Faktumet er at det refererer til Lucifer, som ble til Satan. 

“Menneskesønn! Stem i en klagesang over Tyrus’ konge, og si 
til ham: Så sier Herren Herren: Du var seglet på den velord-
nede bygning, full av visdom og skjønnhet! I Eden, Guds hage, 
bodde du. Kostbare stener dekket deg: karneol, topas, diamant, 
krysolitt, onyks, jaspis, safir, karfunkel og smaragd, og gull. 

…” (Esekiel 28:12-13). Lucifer var der i Eden, Guds hage. Men 
han vendte seg imot Gud og prøvde å styrte Ham, i det som må 
ha vært den største krisen i universet til det tidspunktet. 

Gud prøver alltid å få engler og mennesker til å skape 
“Eden, Guds hage.” Det er det vi er her for å skape, og det vi vil 
skape i morgendagens verden. 

Satan prøvde å ødelegge Guds hage, men han klarte det 
ikke. Han klarte å overvinne Adam og Eva, fordi de ikke 
hadde beholdt Edens hage, som Guds hage. Han jobbet med 
Eva og fikk henne over på sin side, og deretter fulgte Adam 
passivt etter. 

Herr Armstrong ble gitt flere “Edens hager,” og han for-
vandlet dem til Guds hager. Han transformerte de tre cam-
pusene til Ambassador College til eksempler på guddommelig 
skjønnhet—i dag gir Gud oss både fysisk og åndelig, noe land 
til å forme en Guds hage. Han ønsker å se at vi danner den 
hagen, og beseirer Satan i prosessen—noe som den først Adam 
mislyktes med, og den andre Adam, Kristus lykkes med. 

For en visjon det er i Edens hage! Gud ønsker å få hele jorda 
og universet til å blomstre. Men det vil ikke skje før engler og 
mennesker oppfyller det potensialet de er gitt av Gud. 

K J E RU B  S O M  D E K K E R 

“Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg 
på Guds hellige fjell. Der gikk du omkring blant skinnende 
stener” (vers 14). Lucifer hadde en veldig ansvarlig stilling. 
Hva dekket han? Selve Guds trone - “blant skinnende stener.”

La oss for et øyeblikk se på instruksjonene Gud ga om å 
bygge et forbilde på den tronen her på jorda—nådestolen på 
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toppen av paktens ark. “Så skal du lage en nådestol av rent 
gull. Den skal være to og en halv alen lang og halvannen alen 
bred” (2 Mosebok 25:17). Husk at De ti bud, Arons stav og noe 
manna var inni arken (Hebreerne 9:4). Alt dreier seg om regje-
ringen (symbolisert ved Arons stav) og loven. Og en gang i 
året, på Soningsdagen, ville ypperstepresten gå inn i Det aller 
helligste i tabernaklet og stenke blod på nådestolen. Dette var 
et forbilde på Kristus’ blod, som er det som kreves for virkelig 
å dekke syndene til folkene som bryter De ti bud, som var 
lokalisert inni den arken.

Legg merke til hva som var på toppen av den nådestolen: 
“Du skal lage to kjeruber av gull. I drevet arbeid skal du lage 
dem og sette dem ved begge endene av nådestolen. Sett den 
ene kjeruben ved den ene enden og den andre kjeruben ved 
den andre enden. Dere skal lage kjerubene i ett med nåde-
stolen, en på hver ende av den. Kjerubene skal holde vingene 
utbredt og oppløftet, så de dekker over nådestolen med vingene. 
Og ansiktene skal vende mot hverandre, mot nådestolen skal 
kjerubene vende ansiktet” (2 Mosebok 25:18-20). Her er en 
fremstilling av den opphøyde stillingen som Lucifer hadde en 
gang. Han var kjeruben som dekket, før han gjorde opprør. 

“Så skal du sette nådestolen oppå arken. Og i arken skal 
du legge vitnesbyrdet [De ti bud] som jeg vil gi deg. Og jeg 
vil komme sammen med deg der. Fra nådestolen mellom begge 
kjerubene som er på vitnesbyrdets ark, der vil jeg tale med deg 
om alt det jeg vil pålegge deg å si til Israels barn” (versene 
21-22). Gud lagde en pakt. For en historie Lucifer hadde med 
Gud! Det er vanskelig til og med å fatte. 

Den fryktelige tragedien med Lucifers svikt tvang Gud til 
å endre hele planen Sin. Han gikk fra plan A over til plan B, 
fordi Han kunne se av fruktene at planen med englene sim-
pelthen ikke ville fungere. De hadde ikke et høy nok grad 
av karakter. Skriv etter en gratis kopi av boken min Guds 
Familievisjon, for å forstå denne historien. 

Mennesker har gjentatt denne fryktelige historien gjennom 
tidene! I 1970årene, da herr Armstrong reiste veldig mye, var 
det noen opprørske prester som benyttet fraværet hans fra 
hovedkvarteret, som en mulighet til å liberalisere Kirken. 
Etter noen turbulente år og mange suspensjoner fra felles-
skapet, satte Kristus Kirken tilbake på sporet gjennom herr 
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Armstrong. På slutten av livet advarte herr Armstrong Kirken 
om at hvis de ikke lærte fra historien i 1970årene, var de dømt 
til å gjenta den. Nesten alle Guds folk har gjort akkurat det! 
De sviktet å lære fra historien sin og fra historien om Lucifers 
svikt. 

Vi må også være oppmerksomme på hvordan en stor kjerub 
kan forføre en tredjedel av alle englene—tilsynelatende alle 
de som ble sendt til jorda sammen med Lucifer. Og igjen, 
hvordan kan Satan forføre nesten alle Guds folk i denne ende-
tiden? Som vi vil se, brukte han det samme opplegget i begge 
de svikefulle opprørene.  

Ø D E L E G G E  H I S TO R I E

En dag vil alt bli satt på rett plass igjen. Her er profeti som 
ble talt av apostelen Peter: “Fatt da et annet sinn og omvend 
dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider 
kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias 
som forut er utkåret for dere, Jesus, ham som himmelen skal 
huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har 
talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av” 
(Apostlenes gjerninger 3:19-21). Dette snakker om gjenoppret-
telsen av alt som den falne Lucifer tok fra denne jorda—det 
viktigste, Guds regjering. 

Før gjenopprettelsen av alle ting på denne jorda, må alle 
ting bli gjenopprettet i Guds Kirke. På den måten kan vi hjelpe 
Kristus med å gjenopprette alle ting i hele verden. Gud har kalt 
oss for å gjøre noe som Lucifer ikke var i stand til å gjøre! 

Winston Churchill sa en gang at jo lenger bakover du ser, 
desto lengre forover kan du se. Han forsto viktigheten av 
historie. 

Satan er svært fiendtlig innstilt mot historie og arbeider 
ekstremt hardt for å ødelegge den. Han ønsker at Israel skal 
glemme historien sin. Han ønsker at Kirken skal glemme his-
torien sin. Mest av alt arbeider han for å ødelegge sin egen 
historie. Han har vært veldig suksessfull i disse bestrebelsene. 
Når du glemmer historien din, mister du perspektivet ditt, og 
du vet ikke hva som skjer. Hvis du er tapt i nåtiden, vil du aldri 
kunne takle Satans forførelser! Vi enten lærer av historien, 
eller vi vil gjenta den—og det inkluderer historien til denne 
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falne kjeruben. Uten den sammenhengen vil du være akkurat 
som Eva—du vil ta beslutningene dine basert på uansett 
hva som ser godt ut. 

Jeg vil foreslå at du tenker grundig over det avsnittet.
La oss ikke undervurdere makta til denne store falne kje-

ruben. Satan vet hvordan Gud arbeider med folkene Sine. 
Satan arbeider for å ødelegge historien deres med Gud. Han 
vet at hvis Gud ikke kan få folkene Sine til å lære av historien 
sin, er de et lett bytte for å bli forført. 

E L O H I M

Esekiel 28:14 sier: “jeg satte deg på Guds hellige fjell,” og ordet 
for Gud er Elohim. Hvorfor ville Gud nevne Elohim i sammen-
heng med Lucifer? Elohim betyr familie for Guds folk. Gud 
og Ordet ønsket å skape en slags familie med englene. Hvis 
du ser på transportsystemet i Esekiel 1, livsvesenene—hadde 
et ansikt som et menneske—i tillegg til ansiktene til løven 
og oksen og ørnen. Gud prøvde sitt beste å forene seg med 
englene. Hvis du kjenner Elohim, vet du at det var Hans inder-
lige ønske. Gud ønsket så mye som mulig familiesamhold. Det 
fungerte ikke, og Han måtte ty til den mye vanskeligere plan B. 

Den eneste virkelige forskjellen mellom da det var Gud og 
Ordet og da de ble Far og Sønn er at Gud hadde åpnet opp 
Familien Sin til hele menneskeheten—disse vesenene som var 
skapet i Hans “bilde” og “liknelse” (som betyr Guds karakter). 
Gud måtte gjenskape seg selv—Sin egen karakter i mennesket! 

Satan hater Elohim. Han hater ideen om Gudsfamilien. Han 
har prøvd å blotte den ut ved den falske treenighetsdoktrinen, 
som ekskluderer alle andre fra Gudsfamilien. 

Gud risikerte mye for at det skulle være mulig menneskene 
å kunne komme inn i Guds Familie. Han risikerte å miste 
Ordet! Det ville ha latt Faren alene tilbake i Gudsfamilien for 
all evighet! 

Det er forståelig at Han er svært opptatt av karakterutvik-
lingen vår. Så Han gir folket Sitt ansvar for visse ting—colle-
gers, arealer, et globalt arbeid. Han ønsker å se hvordan vi vil 
håndtere disse ansvarsområdene, fordi Han aldri vil risikere 
å ha et annet tohu og bohu, en herjet og øde Jord, som det blir 
beskrevet i 1 Mosebok 1:2. 
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Se på hva herr Armstrong var i stand til å gjøre med disse 
velsignelsene. For en visjon Gud hadde for oss i disse vakre col-
legeområdene. Se deretter på hva som skjedde med Guds Kirke 
etter at han døde! For en forskjell! Arven deres har vært en 
fryktelig katastrofe! Vi må lære fra disse tidligere suksessene 
og fiaskoene.

L Æ R  AV  H I S TO R I E N 

“Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du ble skapt, til det ble 
funnet urettferdighet hos deg” (Esekiel 28:15). Ordet urettfer-
dighet skulle ha vært oversatt lovløshet. Synd er overtredelse av 
Guds lov. Gud fant lovløshet i Lucifer. Den opphøyde kjeruben 
brøt pakten Gud hadde gjort med ham. Guds folk har inngått 
en pakt med Gud og er forpliktet til å holde den. 

“Ved din store handel ble ditt indre fylt med urett, og du 
syndet …” (vers 16). Se på verden i dag! Hvorfor ser vi all 
denne volden rundt oss? Hvorfor er de store byene våre 
plaget av tilintetgjørende vold? Fordi Lucifer ble fylt med 
vold etterat han gjorde opprør. Han er denne verdens gud. 
Det er en lovløs levemåte som aldri vil fungere. 

Vers 16 konkluderer: ”… Så vanhelliget jeg deg og drev deg 
bort fra Guds fjell. Jeg gjorde deg til intet, du salvede kjerub, 
så du ikke mer fikk være blant de skinnende stener.” Gud 
minner simpelthen Satan på historien hans. Ansvaret hans var 
å dekke over Guds majestetiske trone. Det var ingen annen 
engel som sto nærmere Gud! Se hva han hadde, og se hvor han 
er nå! “Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du 
ødela din visdom på grunn av din glans. Jeg kastet deg til 
jorden, jeg la deg ned for kongers ansikt, slik at de kunne se på 
deg med lyst. Ved dine mange misgjerninger, ved din urettfer-
dige handel vanhelliget du dine helligdommer. Derfor lar jeg 
ild gå ut fra deg, og den skal fortære deg. Jeg vil gjøre deg til 
aske på jorden for alle deres øyne som ser deg. Alle som kjente 
deg blant folkene, er forferdet over deg. En redsel er du blitt, 
og du er blitt borte—for evig tid” (versene 17-19). Det hele er 
over for Satan. Han har ingen fremtid, intet håp. Gud lover at 
han aldri vil reise seg igjen.

Vi må se nøye på det som skjedde med Lucifer og med lao-
dikeerne, fordi Satan fremdeles sitter ved makta på denne 
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jorda! Han forakter å få fiaskoene sine eksponert. Han hater 
tanken på å bli kastet ut i det ytterste mørke. Han vet at han 
har kort tid. Han er motløs, deprimert og inderlig hatefull! 
Han har en fryktelig forførerisk makt, og hans primære mål 
er Guds utvalgte—det betyr deg, hvis du er i den kategorien! 

En gang burde du lese hva kommentarene sier om Esekiel 
28. Det vil visselig få deg til å knele og takke Gud for den 
åpenbaringen som ble gitt til herr Armstrong om Esekiel 28 
og djevelen Satan! Hvor vidunderlig det er at vi kan forstå 
dette! Verden har ikke noe begrep om den Gud i Esekiel 1, og 
de er håpløst forførte om den Gud i Ezekiel 28!

De englene som var lojale overfor Gud, utvikler en grad av 
karakter, men det er ikke Guds familiekarakter. Gud vil selv-
følgelig fortsatt bruke dem; vi vil elske dem; og vi vil alle sam-
arbeide for å få universet til å blomstre og bli til Eden, Guds 
hage. 

Med denne bakgrunnen om hvem den virkelige fienden vår er, 
la oss nå se på et annet opprør som Esekiel taler om—opprøret i 
Guds Kirke. 
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Kapittel seks: 
“Begynn med 
Min Helligdom”

Kapitlene 8 til 11 i Esekiel er alle en visjon. Jeg tror det 
er en av de betydeligste visjonene i Bibelen for oss i 
denne endetiden. Det taler om sviket til Guds Kirke i 

noen slående detaljer. Det forteller oss også hvordan vi kan 
beseire guden i Esekiel 28.

Hvis vi skal kunne forstå disse kapitlene, må vi foreta noe 
åndelig graving. 

“Det skjedde i det sjette året, i den sjette måneden, på den 
femte dagen i måneden, mens jeg satt i mitt hus, og Judas 
eldste satt foran meg, at Herren Herrens hånd kom over meg 
der” (Esekiel 8:1). Her er det noen veldig religiøse folk. Dette 
er faktisk en visjon om Guds Kirke i endetiden. Denne pro-
feten ble brakt rett inn i vår tid, i visjonen. Han så og forkl-
arte det hele, så vi trenger ikke være i mørke over hva som har 
skjedd. 

“Og jeg så, og se: Det var noe som var som en ild å se til. Fra 
det som var å se av hans hofter og nedover, var alt som ild. Og 
fra hans hofter og oppover var det som en glans å se til, som 
skinnet av blankt metall” (vers 2). Esekiel bringer øyeblikkelig 
Gud i kapittel 1 inn i bildet. Det er hva alt dette handler om - 
alltid å ha den Gud i Esekiel 1 i bildet! Når vi har det, vil alt 
bli veldig klart. Selv om djevelen er aldri så mektig, har vi mye 
mer kraft på vår side. 

Dette er ikke noe av denne verden. Dette er Guds store 
makt som blir demonstrert! Gud vil at vi følger nøye med. 
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Etter hvert som denne visjonen fortsetter, er det ikke lenge 
før vi ser at ting er fryktelig galt. “Han rakte ut noe som lignet en 
hånd, og tok meg ved en lokk av håret på hodet mitt. Og Ånden 
løftet meg opp mellom jorden og himmelen og førte meg i syner 
fra Gud til Jerusalem, til inngangen av den indre forgårdens port, 
som vender mot nord. Det var der nidkjærhetsbildet stod, det 
som vakte Guds nidkjærhet” (vers 3). 

Dette verset viser hva Satan har gjort i Guds Kirke og 
hvordan Gud svarer. For mange mennesker kommer Satan 
over og ser ut som Gud - “nidkjærhetens bilde.” Og Gud er 
veldig vred for dette!! Soncino Commentary sier om den siste 
frasen i vers 3: “bildet av krenket, [ond] myndighet [Satan], 
som provoserer Ham [Gud] til å stadfeste Sine eksklusive ret-
tigheter.” Gud har rettigheter. Disse rettighetene blir krenket 
av en djevel som gjør alt han kan for å ødelegge Guds folk. Og 
Guds utvalgte står opp og hevder disse rettighetene for Gud! 

2 Korinterne 11:14 viser at Satan skaper seg om til en lysets 
engel. Flesteparten av Guds folk i denne endetiden har kjøpt 
det bedraget! Bilde kommer fra det hebraiske ordet cemel, som 
kan oversettes avgud (2 Krønikebok 33:7, 15) eller avguds-
bilde (5 Mosebok 4:16). Det er en forfalskning av Gud! Det er 
grunnen til at Gud hater det så mye! Det er et sånt farlig vesen 
som vi må bekjempe. 

Når ordet tempel blir brukt i Det nye testamente og i endetid-
sprofeti, viser det til Guds egen Kirke! (Efeserne 2:19-22). Hvis 
vi skal forstå disse endetidsprofetiene, må vi huske at tempel 
viser til Guds Kirke—ikke en av denne verdens falske kirker.  

I vers 3 av Esekiel 8, er porten til den indre forgården. Den 
indre forgården er der prestene tjente i tempelet. De vanlige 
folkene, eller medlemmene av forsamlingen, var i den ytre 
forgården. Så den indre forgården refererer hovedsakelig til 
Guds egne prester i dag. 

N I D K J Æ R H E T E N S  B I L D E 

Visjonen i Esekiel 8 og 9 handler om Kristus og Hans hustru—
Guds Kirke—med hovedfokuset på endetiden. I Esekiel 8:3, 
blir Kristus provosert til nidkjærhet fordi Kirken Hans begår 
utroskap med en annen gud lik Tammus (vers 14). Kristus blir 
også nidkjær når Hans hustru vender seg til en annen gud 
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- Satan, “nidkjærhetens bilde.” Kristus er veldig nidkjær når 
Hans hustru, eller Kirken, begår utroskap. (Visjonen i Esekiel 
16 er også om Kristus og Hans hustru, med hovedfokuset på 
endetiden.)

I Bibelprofeti er kvinne en type, eller et symbol, på en 
kirke—inkludert sanne og falske kirker. Kristus ville ikke bli 
nidkjær på grunn av en verdslig kirke! Men Han er nidkjær 
over sin egen hustru eller Kirke, akkurat som en mann ofte er 
sjalu når det gjelder hans egen hustru, men ikke over andre 
kvinner. 

Selve realiteten at Kristus er nidkjær, forteller oss at 
dette verset viser til Hans hustru—Guds Kirke—ikke en 
falsk kirke. Guds egen Kirke synder og provoserer Kristus til 
nidkjærhet. En mann blir sjalu hvis hans egen hustru vender 
seg til en annen mann i lyst, og Kristus blir nidkjær når Hans 
hustru vender seg til en annen gud! Kristus ville ikke bli sjalu 
hvis denne kirken ikke var Hans brud - Hans egen Kirke! Og 
hun vender seg til en annen gud. Hun begår åndelig utroskap. 

Denne verdens falske religioner har aldri vært Guds brud. 
Han er ikke nidkjær for dem. Han er bare nidkjær for Sin egen 
Kirke som snur ryggen til Ham! 

“Da så jeg Israels Guds herlighet, likesom i det synet jeg 
hadde sett i dalen. Han sa til meg: Menneskesønn, løft dine 
øyne mot nord! Jeg løftet mine øyne mot nord og fikk se nid-
kjærhetsbildet nord for alterporten ved inngangen” (Esekiel 8:4-
5). Se åndelig på dette: Dette onde nidkjærhetsbildet blokkerer 
filadelfiernes vei inn i Guds egen Kirke! 

“Han sa til meg: Menneskesønn! Ser du hva disse gjør? Store 
motbydeligheter er det Israels hus [åndelige Israel, Guds Kirke] 
gjør her, så jeg må dra langt bort fra min helligdom …” (vers 
6). Så mye ondt foregikk i helligdommen, at det simpelthen 
drev Gud fra å være i stand til å være der. Hvis vi ikke kjemper 
for Guds rettigheter, da vil Han bare la den falne erkeengelen 
erobre Guds egen Kirke. 

Gud går “langt bort” fra helligdommen Sin—et bilde på 
Kirken Hans. Han kunne ikke tolerere slik fryktelig ondskap. 
Gud drar på grunn av det avskyelige nidkjærhetsbildet! 

Så vi ser at det er profetert at Gud ville forlate den 
fysiske lokaliseringen til Kirken Sin i denne endetiden. Så det 
er ikke rart at Guds trofaste folk drar sammen med Ham! Det er 
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merkelig at noen av Guds folk ikke forlater den laodikeiske 
kirken sammen med Ham! 

Det er på denne måten det skjedde i Kirken i Efesus 
(Åpenbaringen 2:5). Det er ikke noe nytt at vi må gjøre det 
samme—å forlate den fysiske tilstedeværelsen til en syndende 
kirke. Dette har skjedd opp igjennom historien til Guds sanne 
Kirke! 

Ettersom Guds folk vender seg bort fra sannheten Hans 
i denne endetiden, forlater Gud det fysiske stedet der Han 
engang var sammen med dem. Dette er en tragedie av svim-
lende omfang! Hva er en kirke uten Guds ledelse? Det er en 
kirke som er på vei mot katastrofe. 

I Åpenbaringen 2 fjerner Gud lampen Sin fra Efesusæraen. 
Han gjorde det samme med Laodikeaæraen i dag—på grunn 
av avskyelighetene deres! Likevel er det mange som ikke tror 
at Gud ville gjøre dette. Bibelen sier noe annet.

Hvor dro Gud da Han forlot helligdommen Sin i denne 
endetiden? Han flyttet lampen Sin til en annen lokalisering 
der Han da begynte å åpenbare Esekiel og andre profetier til 
de folkene som ikke forlot Gud åndelig - men som forlot den 
laodikeiske Kirken sammen med Ham! 

Hvem forstår Esekiel? Hvem er det som har ny åpenbaring i 
bøker og hefter om alle de små og store profetene? Vi har disse 
og andre profetiske bøker som forteller oss hva som skjer i dag. 
Det er hvor du vil finne Guds helligdom. 

Gud dro langt bort fra Sitt tempel på grunn av det onde. 
Hvis Gud drar langt bort, bør folkene Hans følge etter! Folk 
tror kanskje at de selv kan gi seg i kast med Satan, men de tar 
fryktelig feil. Hvis kirkemedlemmer ønsker å være skjødesløse 
med hensyn til religionen sin, vil de ikke vare lenge. Disse ver-
sene viser at et veldig ondt vesen overtar! Folkene handlet slik 
at “jeg må dra langt bort fra min helligdom,” og Gud tillater at 
det skjer. 

Kunne det være noe som er verre enn dette? Vers 6 konklu-
derer: “Men du skal ennå få se flere store styggedommer.” Det 
onde vil bare fortsette å bli større og større. Jeg ønsker å vise 
deg hvorfor, og hvordan vi må takle det. 
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V E D E R S T YG G E L I G H E T E R  I  T E M P L E T

“Han førte meg til inngangen av forgården. Og jeg så, og se, 
det var et hull i veggen. Han sa til meg: Menneskesønn, bryt 
igjennom veggen! Og jeg brøt igjennom veggen og fikk se en 
dør” (versene 7-8). Gud ønsker at vi skal kjempe for ham og 
forsvare rettighetene Hans, men det vil involvere noe bryting 
[graving]. Vi må gjøre vår del. Jo mer vi graver åndelig, desto 
mer vil Gud åpenbare til oss individuelt og kollektivt.

Vi må se åndelig på disse versene. 
Døren til forgården viser her til døren til den indre 

forgården. Det er der prestene var, og hvor prestene er i dag. 
Disse versene er spesifikt adressert til Guds prester som begår 
disse vederstyggelighetene. 

“Han sa til meg: Gå inn og se den gruelige styggedom som 
de gjør der! Jeg gikk inn og så, og se, der var alle slags bilder 
av stygge kryp og firføtte dyr og alle Israels folks motbydelige 
avguder, inngravd på veggene rundt omkring ” (versene 9-10). 
La oss ikke være naive. En tredjedel av englene ble demoner. 
Hvor er de i dag? Hvis du ser nærmere etter, vil du se alle slags 
krypende demoner og vederstyggelige beist rett inne i Guds 
Kirke! Du kan ikke se det hvis du mislykkes med å se åndelig 
på det. Gud må åpenbare det til deg. 

Vers 11 fortsetter: “Foran dem sto sytti menn av de eldste 
i Israels folk, og Ja’asanja, Safans sønn, stod midt iblant dem. 
Hver av dem hadde et røkelseskar i hånden, og det steg opp duft 
av røkelsesskyen.” Det er 70 eldste i denne ledende regjeringen. 
Det betyr topplederne i Guds Kirke. 

Det var 70 eldste som ble valgt til å være de mest opphøyde 
lederne, da Gud ledet den fysiske nasjonen Israel (se 
2 Mosebok 24:1). Men her i Esekiel 8, drøfter Gud den åndelige 
nasjonen til Israel—Kirken sin.

I 4 Mosebok 11:16 står det: “Da sa Herren til Moses: Kall 
sammen for meg sytti menn av Israels eldste, de som du vet er 
folkets eldste og dets tilsynsmenn. Og du skal ta dem med deg 
til sammenkomstens telt, og la dem stille seg opp der sammen 
med deg.” I oldtiden hadde 70 eldste møter med Gud! Antallet 
70 er Guds måte å åpenbare at disse endetidseldste også hadde 
møter med den sanne Gud! Men så forrådte de Ham og vendte 
ryggen til Ham. Det var en veldig spesiell grunn til at Gud 
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brukte dette antallet 70. Han forteller oss at dette er Hans 
egne prester som har kommet på avveier! Det er et åpenbarende 
tegn! 

Gud snakker i et kodet språk. Deretter, når tiden er inne for 
det, bryter Han koden. Gud åpenbarer all Sin sannhet. Vi kan 
ikke oppdage den selv (Amos 3:7).

Ordet eldste i Esekiel 8:11 betyr åndelige eldste i Guds Kirke. 
De store motbydelighetene som blir nevnt i Esekiel 8:6 viser 

til at flertallet av Guds egne prester leder Guds folk på 
avveier. Dette er en veldig stygg motbydelighet! Det er få gru-
somheter som kunne overgå denne! Flesteparten av toppled-
erne i Guds egen lunkne Kirke begår motbydeligheter i Guds 
Kirke—den aller høyeste ledelsen! 

Til og med navnet Ja’asanja Safans sønn (Esekiel 8:11) har 
en interessant assosiasjon. Safan var en statsskriver i Josias 
regjeringstid. Denne statsskriveren leste teksten i den nylig 
oppdagede lovboken for kongen (2 Kongebok 22:8-14). Dette 
er også et kodet uttrykk som åpenbarer at denne kirken hadde 
en god begynnelse med Guds lov. Deretter vendte Ja’asanja, 
Safans sønn, seg bort fra loven. 

Dette betyr ganske enkelt en god begynnelse og en tragisk 
slutt når du anvender det på Guds Kirke i denne endetiden. 
Den begynte, og blomstret, under herr Armstrong. I løpet av 
1970årene og etter herr Armstrongs død, var det et frafall fra 
Guds lov. 

Dette er det samme scenarioet som åpenbares i Malakias, 
2 Tessalonikerne 2, Sakarias 3, Åpenbaringen 3:7-20 og andre 
Bibelprofetier. Er det en endetids-Ja’asanja som hadde Guds 
lov og deretter ledet folk bort fra den? Ja, det er det! (Se 
Malakias 2:2, 8.)

Esekiel 8:11 nevner også at “det steg opp duft fra røkel-
sesskyen.” 3 Mosebok 16:1-2 drøfter [røkelse]skyen over 
nådestolen, og Gud var i den skyen! Det er et annet tegn på at 
Gud drøfter Sine egne folk. 

H E R R E N  H A R  F O R L AT T  L A N D E T

“Han sa til meg: Har du sett, menneskesønn, hva de eldste i 
Israels folk gjør i mørket, hver i det rommet hvor han har sitt 
bilde [av sin perverse fantasi]? For de sier: Herren ser oss ikke, 
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Herren har forlatt landet [Jorda - kjv]” (Esekiel 8:12). Disse 
eldste gjør motbydelige ting i mørke avkroker av deres per-
verse fantasi, og huser onde ting i sinnet sitt. De tror at Gud 
ikke ser dem—at Han har “forlatt Jorda.” På grunn av feil tan-
kegang, er de ikke så nær til Gud som de engang var. Troen 
deres brytes ned. Dette er liberale prester som var i skjul. Herr 
Armstrongs død åpnet veien for at tankene deres ble brakt 
frem i lyset.

En av de første endringene som kom i doktrinene etter 
herr Armstrongs død, var i doktrinen om helbredelse. Åndelig 
sett sa de at Gud har forlatt jorda. De kunne ikke stole på at 
Gud ville helbrede dem. Disse mennene kunne ikke se Gud 
i Esekiel 1! De hadde et enormt trosproblem, og deretter 
rammet de hele Kirken med det! Husk hvordan det hele beg-
ynte med svekket tro. La troen din svekkes, og det er da Satan 
virkelig kan begynne å jobbe med deg. 

Herr Armstrongs etterfølger som ledende pastor i wcg, 
Joseph Tkach, skrev dette: “Det er ikke passende å angi ulike 
skriftsteder til herr Armstrong eller meg personlig, som om 
lederskapet vårt var spesifikt profetert i Bibelen.” Det er helt 
forskjellig fra hva herr Armstrong lærte! Hva er det egentlig 
han sier? At Gud har forlatt jorda! 

“Tidligere, har vi (og jeg inkluderer meg selv i dette!) 
feilaktig antatt at Kristus direkte leder Kirken Sin …” Disse 
ordene sier egentlig at Gud har forlaTT Jorda! Evangelisten 
som sa disse ordene hevdet at herr Armstrong og Guds 
Kirke hadde gjort en feil tidligere. Nei—i virkeligheten 
skyver han til side Guds regjering på samme måte som Lucifer 
gjorde! Fordi laodikeerne har gjort opprør, har Gud fjernet 
Sitt nærvær, Sine velsignelser og Sin beskyttelse fra dem. 
Problemet er, i stedet for å ta Guds fravær som en irettesettelse, 
sier de simpelthen: vel, Gud guider oss uansett ikke direkte. For 
en fryktelig feil! 

Kan vi se hva Satan gjør? 
Filadelfierne vet at Gud ikke har forlatt jorda! De blir kon-

stant ledet av Ham, lært, instruert og guidet av Ham. Gud 
åpenbarer en mengde ny sannhet til dem. De er sterke og 
fortsetter hele tiden å vokse seg sterkere i troen. De er barnlige 
nok til å elske Guds regjering, og de vet at det er den eneste 
regjeringen som noensinne vil fungere. 
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TA M M U S

Hvis du tenker at motbydelighetene i templet har vært ille så 
langt, legg merke til hva som skjer deretter. “Han førte meg til 
inngangen av porten til Herrens hus, den porten som vender 
mot nord. Og se, der satt kvinnene og gråt over Tammus” 
(vers 14). Hva handler dette om? 

For ledetråder, se på vers 16: “Og han førte meg inn i den 
indre forgården til Herrens hus. Og se, ved inngangen til 
Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, var det omkring 
tjuefem menn som vendte ryggen mot Herrens tempel og 
ansiktet mot øst. De bøyde seg mot øst for solen.” Her er 25 av 
de fremste prestene som forsettlig har vendt ryggen mot Gud. 
La oss se på sammenhengen mellom disse to versene. 

Hvem er Tammus? Nesten enhver av kommentarene 
kommer opp med forskjellige guder: Osiris, Adonis, den 
hedenske messias, en assyrisk guddommelighet. Lange’s 
Commentary uttaler at det er en skjult eller obskur religion. 

Det er en religion der “kvinnene … gråt over Tammus.” 
Dette er Guds egne kvinner som gråter etter en annen gud. 
Kvinnene i denne verden har alltid fulgt Tammus eller en falsk 
gud. Så Dette må være Guds egen Kirke! De er ikke fornøyd 
med Gud og Hans religion. De ønsker å følge denne verdens 
gud (2 Korinterne 4:4), og, lik Eva, blir de brukt av Satan til å 
lede svake menn på avveie! 

Kosmetikk var et stort problem i Worldwide Church of God. 
Herr Armstrong hadde regjert mot bruken av dem, og deretter i 
1970årene var det noen som overbeviste ham om å la dem bruke 
det. I 16 november 1981, Worldwide News skrev han artikkelen: 

“Hvor Listig Satan Brukte makeup til å begynne å lede Kirken 
på avveier.” I den sa han: “Noen av oss har blitt svekket av oss 
har blitt overrumplet. Jeg er et vanlig menneske slik dere er, og 
jeg ble overrumplet og, uten at jeg innså det på den tida, tillot 
jeg at denne liberalismen snek seg inn i Guds flokk! Jeg angrer 
og omvender meg nå fra det, og den levende Kristus leder meg 
til å gjøre hva Han inspirerer meg til å gjøre for å rette opp 
dette og få dette hellige Kristus’ legeme fullstendig tilbake på 
sporet.”

Problemet var makeup! Husk, herr Armstrong sa dette var 
problemet som begynte å lede Kirken på avveier! 



ESEKIEL ENDETIDSPROFETEN54

Herr Joseph Tkach Sr. var veldig positiv til denne avgjø-
relsen på den tida. Et og et halvt år etter herr Armstrongs død, 
skrev han dette: “Herr Armstrong gjenopprettet regelen om 
makeup med en da større klarhet. Så det sømmer seg at vi 
alle trofast støtter og bakker opp denne avgjørelsen som Han 
[Gud] har ledet til at ble gjort” (Worldwide News, 22. juni, 
1987; mine uthevelser).

Mindre enn et og et halvt år etter at han skrev dette, 
uttrykte herr Tkach et drastisk forskjellig synspunkt på 
temaet, og endret avgjørelsen. Noe radikalt må ha foregått 
i Kirken på den tida, for at han kunne ha en slik drastikk, 
Habakkuk 1:11- lignende meningsendring. Igjen, i 1970årene, 
var det problemet som begynte å lede alt på feil spor. 

Du tenker kanskje at dette ikke er noe stort problem. Men 
se på fruktene! I ettertid kan vi se at Satan arbeidet med kvin-
nene, akkurat som han arbeidet med Eva i Edens hage. Dette er 
ikke enestående. Nå, det er en ting å være svak i tro, og det er 
noe helt annet å vende seg bort fra Gud! Vi har vært vitne til 
Adam og Eva-scenarioet om igjen. Og, akkurat som det gjorde 
i 1970årene, har det fått hele Kirken på avveie.  

Denne verdens gud har stor makt, og han kan bruke press 
og få dere til å føle dere som et null, mens dere virkelig er søn-
nene til den levende Gud! Dette er hva som skjedde i Guds 
Kirke—dette er den ynkelige historien vår. Esekiel er veldig 
spesifikk her når du ser på det åndelig og ser på Kirkens his-
torie. Vers 16 viser at alt dette skjedde i den indre forgården. 
Familier i Kirken var opp-ned. 

Familiene i Guds Kirke skulle være helt annerledes enn 
familiene i denne verden! Hvor står filadelfierne på denne dok-
trinen? Jeg kan fortelle dere at spørsmålet om kosmetikk skapte 
enkelte konflikter i begynnelsen av pcg. En avgjørelse måtte 
bli tatt. Jeg studerte for å være sikker på at jeg virkelig forsto 
hva Gud sa om det, og deretter tok et standpunkt. Det er hva vi 
må gjøre, uansett presset vi kan stå overfor. (For mer informa-
sjon om dette temaet, skriv etter en utskrift av artikkelen om 
kosmetikk.)

Da herr Armstrong satte Kirken tilbake på sporet, sa kvin-
nene: “Du må se vårt synspunkt.” Herr Armstrong svarte: “jeg 
er ikke interessert i deres synspunkt, jeg er interessert i Guds 
synspunkt!”
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Dette spørsmålet dreier seg ikke om kosmetikk—det 
handler om kvinner som gråter og jamrer etter en annen 
gud! Hva forteller dette om Guds Kirke? Jesaja 3 snakker om 
at familiene i Israel (fysiske og åndelige Israel) er opp-ned; 
det snakker til og med om lysten i kvinnenes øyne (vers 16), 
og om hvordan moter skapte alvorlige problemer i Israel og 
til og med i Guds Kirke. Esekiel 23:40 adresserer også dette 
problemet.. 

Disse kvinnene vendte seg til en annen gud! I verse16 av 
Esekiel 8, snakker det om 25 menn. Jeg vil tro at det i dag var 
omtrent 25 prester, helt på toppen—Josva og vennene hans 
(Sakarias 3), kunne vi si—som fulgte etter. Deretter, ved å 
legge motbydelighet på motbydelighet, vendte de ryggen til 
Gud. Vi kan vel forestille oss, på det tidspunktet, at den kjer-
negruppen skremte og truet de andre 35 eller så prestene til å 
gå med på opprøret. Til sammen var det 70 svake Adamer på 
toppen som bare lot det hele skje!

I Esekiel 13:22 står det: “Ved løgn gjør dere den rettferdiges 
hjerte motløst.” Soncino oversetter det: “Du har kuet hjertet 
til den rettferdige.” Det er hva dette handler om. Det er lett 
å kue folk og lede dem rundt som sauer. Se hva som skjedde i 
Kirken: Rundt 100 000 - pluss ble ledet på avveier av 25 av de 
fremste mennene som vendte ryggen til Gud! 

Det er ikke den slags folk Gud vil plassere i hovedkvar-
teret Sitt for all evighet! De utvalgte vil ikke la seg bli ledet 
slik på avveier. Kan du og jeg bli skremt bort fra den Gud i 
Esekiel 1? Vi skulle være urokkelige. 

Satan følger denne modellen gjentatte ganger. Dette er det 
indre templet, der det er meningen at bare sanne prester skal 
tjene Gud, og likevel ser vi at det er noen kvinner der som 
har villedende innflytelse på Guds prester! Det er Guds måte 
å si at kvinner har en syndig og ødeleggende innflytelse på 
de laodikeiske prestene i dag! Det er den samme trenden som 
påvirker denne verden! Det er fryktelig avskyelig fordi disse 
lederne hadde sannheten og vendte seg bort fra den! 

Denne visjonen blir enda verre. “Han sa til meg: Har du sett 
det, menneskesønn? Ennå skal du få se flere styggedommer, 
større enn disse” (Esekiel 8:15). Tenk på dette. Dette er profetier 
som Gud nedtegnet for tusenvis av år siden. Han visste akkurat 
hva som ville skje i Kirken, og sørget for at det ble skrevet ned. 
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Han visste hvordan Satan ville beseire folkene Hans. Og Han 
visste at Hans utvalgte ville reise seg og kjempe imot det.

Vers 16 viser disse 25 fremste prestene i den indre for-
gården, men ansiktene deres er vendt mot øst. Inngangen 
til templet var på østsiden. Det aller helligste—hvor Gud 
var lokalisert - var på vestsiden! Disse prestene begår en 
meningsløs krenkelse ved å vende ryggen til Gud! Dette er 
den verste motbydeligheten av alt! 

Dette må være Guds egne prester som kjente Gud intimt, 
og deretter vendte ryggen til Ham! De kjente den store Gud 

“ansikt til ansikt ”—og så vendte seg bort! Dette er den mest 
motbydelige form for kriminalitet i hele boka til Esekiel!

Gud adresserer ikke denne verdens falske prester i disse 
versene—Han drøfter prester som kjente Gud—og vendte 
seg bort. Disse opprørske prestene tror at de forandrer doktri-
nene til Herbert W. Armstrong, når de i virkeligheten vender 
ryggen til Gud! Det er noe helt annet! 

Uttrykket “mellom forhallen og alteret” refererer til der 
prestene ba til Gud i templet (Joel 2:17). Det betyr at bønnene 
til Guds egne prester har blitt synd! Selvfølgelig ber de fortsatt. 
Men de kommer ikke igjennom til Gud, fordi de har ryggen 
vendt mot Ham. For en grotesk åndelig katastrofe! 

D E  H A R  I G J E N

“Han sa til meg: har du sett det, menneskesønn? Var det ikke 
nok for Judas hus å gjøre de styggedommer de her har gjort, 
siden de også har fylt opp landet med vold og igjen vakt min 
harme? Se hvordan de nå holder kvisten opp til nesen” (Esekiel 
8:17). “Vakt min harme” skulle egentlig lyde “provosert til å bli 
bitter eller gjøre opprør mot.” Og de eldre tekstene har kor-
rekt den siste frasen “Guds nese.” Det er hvordan det skulle 
lyde. Disse laodikeerne tar en kvist og stikker den opp i Guds 
nesebor—det området som gir Kirken dens livsånde. De 
prøver å rive bort livet til Guds Kirke!  

De fremste opprørerne prøver å ødelegge all Guds åpenbaring 
som ble gitt til herr Armstrong og pcg!

Men legg merke til, de kommer for å gjøre dette igjen. 
Folk har g jort opprør og vendt seg bort, og nå har de 
kommet igjen for å prøve å rive bort selve livsånden i Guds 
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Kirke! Hvor skjer det? Kunne det ha noe å gjøre med retts-
saken? De ville ikke bare ha all rikdommen og tingene fra 
det tidligere store arbeidet til Gud (verdier i utstyr og eien-
dommer til rundt $250 millioner). De har kommet igjen 
og har kommet rett opp i Guds ansikt og prøvd å rive bort 
Kirkens liv!  

De har blitt antikrist (be om en kopi av artikkelen vår i 
Royal Vision november/desember 2001: “We Are in the Last 
Hour [Vi er i den siste timen]”).

For en bitter kamp vi er midt inne i! Men Gud vil alltid la 
oss vite hva som foregår, og Han vil alltid gi oss den kraften 
vi trenger. Vi trenger ikke bekymre oss over dommere eller 
hærer. Vi må kaste hansken og la dem få vite at vi ikke finner 
oss i truslene deres! Vers 18 snakker om den eneste makten 
som kan gjøre dette mulig. 

Det er noen detaljer i disse skriftstedene som vi må forstå, 
ellers vil vi ikke vite hvordan vi kan håndtere disse begivenhe-
tene. Jeg profeterer at begivenheter vil bli enda verre. Etterhvert 
som arbeidet blir mer spennende, vil fiendene våre bli mer 
rasende. Vi må vite hvordan vi kan bekjempe fiendene våre. 

E N  E N O R M  N E D S L A K T I N G 

Det skulle ikke være et kapittelavbrekk når vi entrer inn i 
kapittel 9, fordi dette kapitlet går inn i spesifikkere i Guds straff 
for det som skjer i templet. Gud begynner også å fordømme 
nasjonale Israel. 

“Jeg hørte ham rope med høy røst og si: Kom hit med straf-
fedom over byen, hver med sitt ødeleggelsesvåpen i sin hånd! 
Og se, det kom seks menn på veien gjennom den øvre porten, 
som vender mot nord, hver med sitt ødeleggelsesvåpen i 
sin hånd. Midt iblant dem var det en mann som var kledd 
i linklær og hadde skriveredskaper i beltet. De kom inn og 
stilte seg ved kobberalteret” (Esekiel 9:1-2). Røkelsesalteret 
var lagd av solid gull. Men her har vi kobberalteret som er 
der hvor brennofrene ble slaktet og ofret i templet. Dette er 
en advarsel som må bli levert til Guds Kirke, så vel som til 
verden! 

Sammenhengen i Esekiel 9 viser oss at disse “menn” fak-
tisk er engler som rapporterer direkte til Gud (vers 11). Så, 
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vi ser seks engler med ødeleggelsesvåpen som står ved kob-
beralteret klare til å slakte, ikke dyr, men Guds egne syn-
dende prester og folk! En enorm nedslakting er i ferd med 
å begynne! 

S U K K  O G  J A M M E R 

“Israels Guds herlighet hevet seg opp fra kjerubene, som den 
hvilte på, og flyttet seg til husets dørterskel. Han ropte til den 
mannen som var kledd i linklærne og hadde skriveredska-
pene i sitt belte. Herren sa til ham: Gå midt igjennom byen, 
midt igjennom Jerusalem, og sett dette tegn i pannen på de 
menn som sukker og jamrer over alle de motbydelige ting som 
skjer der” (versene 3-4). Gud setter et tegn i pannen på disse 
prestene og folkene som sukker og jamrer over styggedommene 
som blir begått i Hans egen Kirke! 

Legg merke til at “styggedommene” i Guds Kirke blir 
omtalt i Esekiel 8:9, 13, 15 og 17. Folk sier at vi hamrer løs på 
laodikeerne. I virkelighet “sukker og jamrer” vi over alle de 
motbydelige forandringene i doktrinene! Så vi advarer dem, i 
kjærlighet, om den store nedslaktingen på horisonten hvis de 
ikke omvender seg! Det er den samme nedslaktingen som herr 
Armstrong advarte oss om for mer enn 50 år siden! Guds folk 
er uten unnskyldning.  

Først av alt, Guds folk sukker følelsesmessig over hva prester 
som synder, gjør mot Guds egen Kirke! De er også veldig opp-
rørt over hva som skjer i Israels nasjoner, som inkluderer de 
fleste av de engelsktalende nasjonene i verden.  

Ordene sukk og jammer er sterke verb. Sukk kommer fra 
det samme hebraiske ordet som blir oversatt stønner i Joel 1:20, 
som snakker om ville dyr stønner, eller sukker, fordi de sulter. 
Det samme ordet blir brukt om folk som sukker på grunn 
av sult i Klagesangene 1:11. Gud sier også: “når en ugudelig 
mann hersker, sukker folket” (Ordspråkene 29:2). Sukker 
kommer fra det samme hebraiske ordet. I prinsippet gjelder 
dette for visst filadelfierne som måtte erfare de laodikeiske 
forandringene. 

Ordet jammer kommer fra det samme hebraiske ordet 
som å stønne i Jeremiah 51:52, som skildrer folk som er såret, 
og som stønner eller jamrer. Det samme hebraiske ordet 
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blir brukt i Esekiel 26:15, hvor de stønner fordi folk blir 
nedslaktet! 

Det er den slags sterke følelser Guds folk har, de som 
“sukker og jamrer” på grunn av motbydelighetene som blir 
begått i Guds Kirke først av alt, og sekundært i Israels nasjoner. 
Det er bare disse menneskene som sukker og jamrer som 
mottar et merke og blir brakt til et sikkert sted. Guds folk må 
være dypt opprørt over syndene til åndelige og fysiske Israel! 

Sukker og stønner vi som et dyr som sulter, over syndene til 
laodikeerne? Jamrer vi lik en såret person i en blodig nedslakting 
over det som skjer i Guds Kirke? 

Det som skjer i den laodikeiske Kirken er det verste problemet 
på jorda! Folk går til grunne åndelig! (2 Tessalonikerne 2:10).

Noen ganger får vi brev fra personer som ønsker å være 
i Philadelphia Church of God, men ikke ønsker noe slåssing 
eller konfrontasjoner. Disse menneskene må omvende seg for 
å kunne bli en del av pcg. Det finnes ingen nøytral sone. Gud 
har kalt oss til å advare åndelige og fysiske Israel. De fleste av 
dem er i ferd med å bli nedslaktet! Gud ønsker alltid å advare 
folkene Sine. Hvis vi virkelig vet at nedslaktingen i Esekiel 
kommer, og vi har Guds kjærlighet, må vi advare! 

De som tror at det er galt å advare, har en selvrettferdig 
innstilling og lite kjærlighet overfor slaktofrene! 

“Og til de andre hørte jeg ham si: Gå igjennom byen etter 
ham og slå ned! Vis ikke skånsel og spar ingen! Gamle folk, 
unge menn og jomfruer, spedbarn og kvinner skal dere hogge 
ned for fote. Men dere må ikke røre noen av dem som tegnet er 
på. Dere skal begynne fra helligdommen. Og de begynte med 
de gamle menn [eldre] som sto foran huset” (Esekiel 9:5-6). 
Gud ber englene som slakter å begynne med Hans Helligdom—
Guds Kirke i dag! Dette er ikke ord vi kan ta lett på! 

Helligdommen var ment å være det helligste stedet i tem-
plet. Det er et sted der prestene gjør tjeneste. Det symboliserer 
selve det stedet der Gud oppholder seg! Men i denne skrem-
mende profetien, begynner avstraffelsen med helligdommen. 
Det er et presteskap og folk som tilhører Gud, som har kommet 
på avveier. De største, mest motbydelige syndene har skjedd i 
Guds helligdom, eller Kirke. Prestene får de største velsignel-
sene fra Gud—eller de største forbannelsene Hans—avhengig 
av oppførselen deres.
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Gud bare begynner avstraffelsen i helligdommen. Hele 
Israel vil bli straffet som aldri tidligere. De som mottar Guds 
merke vil bli beskyttet overnaturlig av Gud. 

Tidsrammen er helt på slutten. Og historien er den samme 
som mange andre profetier. Gud vil beskytte filadelfierne og 
vil straffe laodikeerne i Trengselen.

I versene 3-4, bruker Gud en engel som har skriveredskaper 
i beltet, til å sette et merke i pannen på de av helgenene Hans 
som forble lojale. Gud forsikrer seg om at alle de lojale fol-
kene Hans blir beskyttet. Vi kan stole på Gud—til og med i de 
verste tidene med lidelser noensinne!

Legg merke til versene 7-8: “Han sa til dem: Gjør huset 
urent og fyll forgårdene med de drepte! Dra ut! Og de drog 
ut og slo ned folket i staden. Mens de drog ut for å slå dem 
ned, og jeg ble tilbake, falt jeg på mitt ansikt og ropte: Å Herre 
Herre! Vil du ødelegge alt som er igjen av Israel, når du utøser 
din harme over Jerusalem?” Dette er en forferdelig visjon, og 
den er for vår tid i dag! 

Gud vil ha Sin ødelegger til å utføre avstraffelse i Kirken 
Sin og på Israels nasjoner. 

Esekiel trodde at Gud ville drepe hele Israel! Før dette er 
over i endetiden, vil det være mange i U.S. og Storbritannia 
som vil tro det samme! Det vil aldri ha vært en så knusende 
avstraffelse noensinne. 

“Han sa til meg: Israels og Judas folks misgjerning er over 
all måte stor. Landet er fullt av blodskyld, byen er full av urett-
ferdige dommer. For de sier: Herren har forlatt landet, Herren 
ser ikke” (vers 9). Uttrykket over all måte er oversatt fra det 
hebraiske uttrykket miod-miod. Det betyr at det er dobbelt så 
voldsomt! Byene våre er fulle av blod og onde gjerninger! Det 
er hvordan Gud ser på tingene. 

“Derfor vil heller ikke jeg vise skånsel og ikke spare dem. 
Jeg vil la deres gjerninger komme over deres eget hode. Og se, 
den mannen som var kledd i linklærne og hadde skrivesakene 
i beltet, kom tilbake og meldte: Jeg har gjort som du befalte 
meg” (versene 10-11). Guds avstraffelse vil bli gjennomført. 

G U D S  T R O N E

Esekiel 10 skildrer Gud og den fantastiske transporten Hans. 
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Han åpenbarer klart at Han ikke har forlatt jorda, slik mange 
tror. Ved kapittel 10, har Esekiel begynt å forstå ting bedre. I 
kapittel 1, kalte han vesenene som ble brukt som Guds kjø-
retøy for livsvesener. I kapittel 10 skjønner han at de er kje-
ruber (Esekiel 10:20). Etter hvert som han setter sammen 
ting, ser han at disse vesenene er akkurat slik Lucifer var før 
han gjorde opprør—de er mektige vesener som hjelper oss 
på mange måter. I 1 Mosebok 3, ser vi kjeruber som vokter 
veien til livets tre. De bor på Guds fjell (Esekiel 28:13, 14). 
De tjener som Guds vogn. Og de dekker over Guds trone. 

Esekiels visjon inkluderer en visning av Guds trone. “Og 
jeg så, og se: på den hvelvingen som var over kjerubens hode, 
var det noe som syntes å være en safirsten, og noe som lignet en 
trone kom til syne over dem” (Esekiel 10:1).

Esekiel forbinder arken, De ti bud og Guds regjering—
Guds trone. Det er der alt gikk galt i utgangspunktet. 

Vers 2 snakker om glør som vil komme over Jerusalem. 
Israel vil be behandlet akkurat som Sodoma og Gomorra, hvis 
de ikke våkner opp. 

“Kjerubene stod på høyre side av huset da mannen gikk 
inn, og skyen fylte den indre forgården. Og Herrens herlighet 
løftet seg opp fra kjerubene og flyttet seg til husets dørterskel. 
Og huset ble fylt av skyen, og forgården ble full av glansen 
fra Herrens herlighet” (versene 3-4). Dette er Guds herlighet, 
og den ubeskrivelige æren til de utvalgte, som befinner i den 
indre forgården!  

Husk, alt dette er én visjon. Før vi kommer til kapittel 11, 
gir Gud oss igjen, gjennom Esekiel, en kapittel-type-visjon. 
Vers 19 snakker igjen om Elohim. Hvis vi skal kunne bli suk-
sessfulle, hvis vi skal ha styrke til å se problemer i øynene 
og overvinne dem, må vi hele tiden ha den Gud i Ezekiel 1 
i bildet! Hvis vi ikke gjør det, kan vi ikke bekjempe den 
guden i Esekiel 28—og det er derfor hele verden er forført! 
For en styrke Guds folk har hvis vi har fokuset vårt på Gud. 
Ubegrenset kraft er tilgjengelig for filadelfierne! Dette er 
løsningen på alle disse pinlige, skremmende problemene!  

“Det var de livsvesener jeg hadde sett under Israels Gud 
ved elven Kebar, og jeg skjønte at det var kjeruber” (Esekiel 
10:20). Kebar var der han så denne Gud første gangen i kapittel 
1, som suste rundt som lyn. Dette er virkeligere enn noen 
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ting på denne jorda! Og dette er fremtiden for mennesket som 
er skapt i bildet og likheten til den Gud i Esekiel 1! “Hver 
av dem hadde fire ansikter og fire vinger, og noe som lignet 
menneskehender, var under deres vinger. Deres ansikter var 
lik de ansiktene jeg hadde sett ved elven Kebar. Slik så de ut, 
og slik var de. Hver av dem gikk rett fram” (versene 21-22). 
Midt i alle problemene og katastrofene, brakte Gud Esekiel 
rett tilbake til den vidunderlige visjonen i kapittel 1. Og 
Esekiel gir den rett videre til oss. Esekiel understreker at midt 
i dette fryktelige frafallet, må vi holde Gud i bildet. 

D I N E  B R Ø D R E 

I Esekiel 11, ser vi et lignende problem som det i kapittel 8: 
25, menn som leder Guds folk på avveier. “Nå løftet Ånden 
meg opp og førte meg til den østre porten i Herrens hus, den 
som vender mot øst. Ved inngangen til porten så jeg tjuefem 
menn, og midt iblant dem Ja’asanja, Assurs sønn [fremdeles en 
ond mann, men forskjellig fra den første Ja’asanja], og Pelatja, 
Benajas sønn, som var høvdinger blant folket” (Esekiel 11:1). 
Vi vil se på dette tilfellet igjen senere i denne boka. Men Gud 
gjentar dette til vår fordel. Tusenvis av mennesker vendte seg 
bort på grunn av bare disse 25 mennene som vendte ryggen 
til Gud, og deretter truet resten til å underordne seg! Vi 
har sett at dette skjedde. Nå vet vi mer detaljert hvordan det 
skjedde, og hvordan vi kan unngå at det skjer med oss. Men 
Gud gjentar dette som en advarsel til Sitt folk. 

“Og Herren sa til meg: Menneskesønn! Dette er de menn 
som tenker ut urett og gir onde råd i denne byen” (vers 2). 
Tenker ut betyr å veve eller konspirere.  

“Det er de som sier: Det blir ikke så snart tale om å bygge hus! 
Byen er gryten, og vi er kjøttet” (vers 3). I oldtida var det noen 
av jødene som oppholdt seg i Jerusalem, som bestemte seg for 
å gjøre opprør. Noen av dem dro til Egypt—i strid med advars-
lene fra profetene—og alle ble drept.. Esekiel advarer laodike-
erne, og når de blir brakt i fangenskap, vil mange av dem aksep-
tere dette som straff fra Gud. De som ikke gjør det, vil miste alt, 
slik disse jødene gjorde i oldtiden (se også Jeremia 29:7).

Dette skulle aldri ha skjedd med Guds folk. “Derfor skal 
du profetere imot dem! Profetér, menneskesønn!” (Esekiel 



Skriv det opp for deres øyne

I tempelet til oldtidens Israel, fikk Gud israelittene til å 
bygge den indre forgården høyere enn den ytre forgården. 
Det symboliserer det faktumet at folk i den indre forgården 

av Guds åndelige tempel i dag vil få en høyere belønning. Vi 
kvalifiserer oss for den belønningen nå.  

“Du menneske, tal til Israels ætt om tempelet, både om 
dets mål og form, så de kan skamme seg over sin synd og 
skyld. Og dersom de skammer seg over alt de har gjort, da 
skal du la dem få kjennskap til templets plan og innredning, 
utgangene og inngangene der og alle lover og forskrifter for 
det. Skriv dem opp for øynene på dem, så de kan ta vare på 
alle lovene og forskriftene og leve etter dem” (Esekiel 43:10-
11, dnb 1978). Dette referere til det åndelige templet. Gud sier 
at det foregår en evaluering, og Han vil at alt skal måles. 

Det er tydel ig at dette er et følgeskr i ft sted t i l 
Åpenbaringen 11:1-2. Guds åndelige tempel—Han lydige 
Kirke—blir målt. En stor del av dette skjedde med det store 
frafallet i den laodikeiske æraen. Da Gud målte, hvis noen 
av oss ble skamfulle og vendte om og ga oss selv til Gud, da 
plasserte Han oss i den indre forgården sammen med resten 
av Hans utvalgte. 

Å bli målt er en intens prosess. Men hvis vi lar Gud gjøre 
det, da kan vi også måle åndelige spørsmål. Vi kan bevise alt, 
og kan med sikkerhet vite at vi gjør det som Gud ønsker skal bli 
gjort. Esekiel 43:10 i Soncino Bible sier: “la dem måle nøyaktig.” 
Hvis vi måler korrekt, vet vi hvor Gud er i dag.

Med en gang evalueringen er foretatt, instruerer Gud: 
“Skriv det opp foran øynene på dem.” Sett det der hvor alle 
kan se det—der de også kan måle ved det. Skriv det. Hvem vil 
gjøre dette? Det er alltid et arbeid som må bli gjort! Det må 
være lojale folk som underordnet seg til Guds evaluering, som 
kan fortsette med disse instruksjonene. Guds sanne Kirke har 
en jobb å gjøre. Hvis Gud gir åpenbaring, som Han gjorde her 
til Esekiel, ønsker Han at mottakerne skal skrive det, publiserte 
det, slik at alle israelitter—fysisk og åndelig—hadde en sjanse 
til å måle seg selv ved det—så de kan holde Guds lover og for-
skrifter. Det inkluderer å følge Guds regjering og holde fast til 
alle Kirkens doktriner. 
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11:4). Kan vi se Guds kjærlighet bak denne advarselen? Kan 
vi se Guds kjærlighet bak straffen som kommer? “For sverd 
skal dere falle. Ved Israels grense vil jeg dømme dere, og dere 
skal kjenne at jeg er Herren” (vers 10). Da vil de vende tilbake 
til Gud, og virkelig kjenne Ham. I vers 15 kaller Gud dem dine 
brødre - Gudsfamilien vår. Det er hvem de er—vi må aldri 
glemme det. 

Når laodikeerne blir drevet inn i fangenskap, vil Gud ikke 
la dem være alene. “Derfor skal du si: så sier Herren Herren: 
Da jeg lot dem fare langt bort blant hedningefolkene, da jeg 
spredte dem i landene, ble jeg en kort tid en helligdom for dem 
i de land de var kommet til” (vers 16). Gud vil være en liten 
helligdom for dem. De er familien Hans, og Han elsker dem 
og vil være akkurat der sammen med dem. Han sier: ikke gjør 
opprør bare på grunn av terroren. Jeg vil hjelpe deg gjennom dette 
hvis du ser til meg, omvender deg og blir som et lite barn.  Femti 
prosent av dem vil tro Ham og komme gjennom det, ved at de 
dør i troen og sikrer seg en plass som en del av Kristus’ brud. 

“Og jeg vil gi dem et hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre. 
Jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte” 
(vers 19). På det tidspunktet vil de være barnlige—ydmyke og 
lærevillige. 
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Kapittel sju: 
“En stormvind”

Herbert Armstrong døde i 1986. Listige doktrine-
endringer i Worldwide Church of God begynte å skje 
nesten med en gang, og økte raskt i hastighet og alvor-

lighetsgrad. Mindre enn et tiår etter hans død, var Kirken som 
herr Armstrong grunnla, praktisk talt ugjenkjennelig. Hvor 
raskt hans egne etterfølgere glemte hva Gud lærte gjennom 
ham!  

Philadelphia Church of God holder budskapet til herr 
Armstrong levende. Likevel er det så mange flere profetier som 
blir oppfylt nå, som herr Armstrong ikke så. Esekiel 33:33, 
for eksempel, refererer til et siste advarende budskap like før 
holocaust! Guds hensikt var at det budskapet skulle leveres av 
pcg etter herr Armstrongs død.

Dette kan se ut som en vanskelig profeti å forstå. Men den 
blir mye lettere å forstå når du kjenner tidsrammen. Nesten alle 
disse profetiene skjer like før Kristus’ tilbakekomst.

F O R L E D E  G U D S  F O L K 

La oss se på et annet avslørende scenario. “Og Herrens ord kom 
til meg, og det lød så: Menneskesønn! Profetér mot Israels pro-
feter, som gir seg av med å spå, og si til dem som spår etter sitt 
eget hjerte: Hør Herrens ord! Så sier Herren Herren: Ve over de 
dårlige profeter, som følger sin egen ånd og syner som de ikke 
har sett!” (Esekiel 13:1-3). Gud befaler oss å “profetere mot” de 
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falske profetene i de laodikeiske kirkene og i verden! Vi blir kri-
tisert fordi vi gjør dette, men Gud befaler det! Vi må fortelle 
dem at de må høre Guds Ord og omvende seg!  

“Min hånd skal være mot de profeter som skuer tomhet og 
spår løgn. I mitt folks råd skal de ikke være. I Israels folks 
bok skal de ikke skrives. Til Israels land skal de ikke komme. 
Og dere skal kjenne at jeg er Herren Herren” (vers 9). Dette er 
helt på slutten, etter holocaust. De vil endelig bli virkelig kjent 
med den sanne Gud! 

“Fordi, ja fordi de har ført mitt folk vill og sagt: Fred!—enda 
det ikke er noen fred. Når folket bygger en vegg, se, da stryker 
de den over med kalk” (vers 10). Vi må huske på at denne advar-
selen er om en holocaust like før Kristus vender tilbake. Gud 
sier at på den tiden: ”de har ført mitt folk vill”! Guds eget folk 
ble forført bort fra Gud. Dette gir ingen mening med mindre det 
gjelder Guds egen Kirke! Du kan ikke bli forført bort fra Gud 
hvis du aldri kjente Ham! Det er den åndelige tilstanden til fles-
teparten av denne verdens religiøse folk—de kjenner ikke den 
sanne Gud. Det er bare Guds folk som kan bli ført åndelig vill! 
Det er bare de som har Guds sannhet som de kan bli ført vill fra.

Temaet her er falske profeter og falsk religion. Guds eget 
folk blir ført vill—men hvordan? Ved at de sier fred når det 
ikke er fred. Medlemmene i Guds Verdensvide Kirke har 
blitt fortalt at de skal slutte å tenke på profetier. De har blitt 
bedt om å be for suksessen til fredskonferansen i Midtøsten. 
Jeg kan fortelle deg likefrem at det ikke vil bli noen virkelig 
fred mellom jødene og palestinerne! Akkurat det motsatte 
er profetert vil skje. Herr Armstrong lærte oss i årevis om 
Bibelprofetier som slo fast at Midtøsten snart ville eksplodere 
og utløse tredje verdenskrig.  

Likevel har Guds egne folk blitt lullet i søvn ved at de 
slutter å tenke på Bibelprofetier! De har blitt fortalt at det vil 
være 30 - 40 år før disse profetiene vil bli oppfylt. De tar tra-
gisk feil! Esekiels bok vil illustrere den sannheten etter hvert 
som vi går videre. 

V E G G E N 

Esekiel 13:10 drøfter byggingen av en vegg. Det norske ordet 
vegg finnes flere ganger i dette kapitlet og mange ganger i Det 
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gamle testamente. Men i vers 10,er det hebraiske ordet over-
satt vegg, chayits, et ord som bare finnes en gang i hele Det 
gamle testamente, og er unik i dets betydning. Det kommer fra 
rotordet chuwts. The Hebrew and Chaldee Lexicon sier betyd-
ningen av begge ordene er “utenfor” - eller “utenfor i motset-
ning til innenfor”—eller “utenfor leiren.” Det er en leir som 
er innenfor og en leir som er utenfor, akkurat slik det er en 
indre og ytre forgård i Åpenbaringen 11:1-3. Eller, en kunne si: 
en Filadelfia leir og en Laodikea leir. Begge gruppene bygger. 
En bygger på en Filadelfia-måte, og en bygger på en Laodikea-
måte. Laodikeerne har et regjeringsproblem med Gud. Det er 
grunnen til at de bygger utenfor Guds leir. De bygger utenfor 
hva Gud bygde gjennom herr Armstrong! Det er åpenbart selv 
til verdslige observatører.

Det er underforstått at laodikeerne en gang var innenfor 
leieren—deretter flyttet de utenfor leieren og begynte å bygge! 
De beveger seg bort ikke bare fra det herr Armstrong lærte - de 
beveger seg bort fra det Gud lærte! Det er mange vegger som 
blir drøftet i Bibelen, men denne ene er unik.

Guds egne folk blir villedet like før den Store Trengselen. 
Den åndelige villfarelsen deres blir knyttet direkte til byg-
gingen av en “vegg.” Denne veggen er “utenfor leieren”—som 
betyr at den ikke er inne i leieren, slik de bygde tidligere! 
Disse falske profetene bygger utenfor Guds åndelige leir. 

Dette er den samme profetien som blir nevnt i mange 
andre skriftsteder (Amos 3 - 4; Sakarias 3 - 4; Malakias 1 - 4; 
2 Tessalonikerne 2; Åpenbaringen 3).

E N  S P R E K K  I  D E N  L AO D I K E I S K E  V E G G E N 

“Si til kalkstrykerne at den vil falle; det kommer et skyllregn, og 
I haglstener skal falle, og en stormvind skal bryte inn” (Esekiel 
13:11, dnb 1930). Gud drøfter en åndelig vegg som vil bli revne 
på grunn av en “stormvind.” I the New Berkeley versjonen står 
det: “Et kraftig hagl skal knekke den.” Strong’s Concordance defi-
nerer å bryte inn: “å … brekke, spjære eller … revne.” Gesenius 
Hebrew Chaldee Lexicon definer det: “å bryte gjennom til noen.”

Det advarende budskapet til pcg om sannheten bryter 
gjennom den laodikeiske veggen. Medlemmer drar bort og 
kommer til pcg.
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“Når så veggen er falt, vil det da ikke bli sagt til eder: Hvor 
er kalken som I strøk den over med? Derfor sier Herren, 
Israels Gud, så: Ja, jeg vil i min harme la en stormvind 
bryte inn, og i min vrede la det komme et skyllregn og i 
min harme haglstener, så alt blir ødelagt” (versene 12-13, dnb 
1930). Guds ødeleggelse av veggen er delt inn i tre deler: 1) 
en sterk vind i Guds harme, 2) et regnskyll i Guds vrede, og 
3) store haglstener i Guds harme for å ødelegge.

Før denne veggen blir ødelagt av Gud, har den blitt spjæret, 
revnet eller brukket av en stormvind. Dette må være arbeidet 
til Guds Philadelphia Church i dag! Gud bringer pcg på 
scenen i Sin vrede og revner den laodikeiske veggen. Denne 
stormvinden kommer plutselig, og den drar like plutselig bort 
for å dra til et sted i sikkerhet. 

Da vil laodikeerne gå inn i den Store Trengselen. Gud 
sender et “skyllregn” i Sin vrede. Under Guds avstraf-
felse av Israels nasjoner, vil Han utgyte Sin Ånd, symboli-
sert som et regnskyll. Mange av laodikeerne og den store 
skaren vil angre og omvende seg ved å bruke Guds Ånd (les 
Åpenbaringen 7).

Til slutt øser Gud ut store hagl. Dette er Herrens Dag. Alle 
opprørerne vil dø. Flere mennesker vil omvende seg. Deretter 
vil Kristus komme tilbake og begynne Tusenårsriket. 

“Jeg vil rive ned veggen som dere har strøket over med 
[untempered] kalk, og la den styrte til jorden, så dens grunn-
voll blir lagt bar. Når byen faller, skal dere omkomme midt i 
den. Og dere skal kjenne at jeg er Herren” (vers 14). Da vil 
alle kjenne Gud. Det er sikkert at dette ikke kunne gjelde for i 
dag! Dette er en profeti for fremtiden. Ordet untempered betyr 
falsk, dum eller tåpelig. Revised Standard Version bruker 

“hvitvask” for untempered kalk. Disse falske ministerne kalker 
veggen med falske doktriner. Hvis du undersøker veggen 
grundig, vil du se hvor falsk og tåpelig denne doktrineveggen 
er. Dette dreier seg ikke bare om Worldwide Church of God. 
De andre laodikeiske kirkene har også gjort opprør mot vik-
tige doktriner til Gud. Veggene deres med doktriner ser ut som 
om de er sterke, men undersøk dem nøye og du vil se at de 
bare er lik Hollywood-rekvisitter! 

Arbeidet til Philadelphia Church of God vil bli som en 
stormvind—et plutselig, kortlivet utbrudd! Vi avslører dette 
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store forræderiet i ledelsen i Guds Kirke! Gjennom pcg, åpen-
barer Gud til de som har et åpent sinn, hva som virkelig 
skjer med alle de laodikeiske medlemmene. Stormvinden er 
bare ytterkanten av en ødeleggende orkan med trengsel som 
nærmer seg raskt, etterfulgt av Herrens Dag! 

“Fordi, ja, fordi de har ført mitt folk vill og sagt: Fred!—
enda det ikke er noen fred. Når folk bygger en vegg, se, da 
stryker de den over med kalk” (vers 10). Hvordan forfører de 
laodikeiske lederne Guds folk? Ved å snakke om fred i stedet 
for å advare. Vi går faktisk inn i den verste tiden med lidelser 
og blodsutgytelse noensinne på denne planeten! Lederne 
i wcg sier at Trengselen er langt inn i fremtiden (Amos 6:3; 
Matteus 24:48). Mange laodikeere antar at verden vil ha fred 
nå. Ingenting kunne vært lengre fra virkeligheten! 

Lederne i wcg ber tilhengerne sine om å be om fred i 
verden. Men Bibelen profeterer om en eksplosjon av blodsut-
gytelse inntil Kristus kommer tilbake. De forkynner i strid 
med Bibelprofetier!

pcg er en sterk vind—like før den mest enormt ødeleg-
gende Trengselen, eller orkanen, noensinne vil ramme denne 
jorda! 

Gud sier at det laodikeiske opprøret er et vidunderlig tegn 
på at Kristus er i ferd med å komme tilbake (Sakarias 3). Vi er 
ekstremt nær enden. Gud vil rive ned veggen og gjøre det klart 
for alle at den var bygd på en defekt åndelig grunnvoll.

Philadelphia Church of God er bare begynnelsen av en 
mye større storm. Denne verden er i ferd med å se storm etter 
storm etter storm. Deretter vil Jesus Kristus komme tilbake og 
gi jorda et tusen år med fantastisk vær! 

Laodikeerne har ofte forklart hvordan de bygger på den 
grunnvollen som ble lagt av herr Armstrong. Det er ikke sant, 
og Gud vil avsløre dem for hele verden! 

 Dette prinsippet gjelder for nesten hver gang Guds Kirke 
vender seg bort fra Gud. Forførerne sier rutinemessig at de 
bygger på den grunnvollen som ble lagt tidligere, når de fak-
tisk ødelegger den grunnvollen ved å bygge et nytt, men 
falskt arbeid. Dette er hvordan de forfører Guds folk. Gjennom 
hele Bibelen advarer Gud oss om denne faren. “Jeg vil tømme 
min harme på veggen og på dem som strøk den over med 
kalk, og jeg vil si til dere: Veggen finnes ikke mer, heller ikke 
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de som strøk over den” (Esekiel 13:15). Guds vrede er påført 
veggen. Gud er intenst emosjonell over hva som blir bygd i 
Hans navn! Han vil tilintetgjøre veggen i Sin vrede. Da vil 
lederne ikke lenger forføre Guds folk. 
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Kapittel åtte: 
Ekteskapspakten 

De mest presserende profetiene i Bibelen er rettet mot 
Guds Åndsunnfangede folk. Hvorfor? Fordi evig liv står 
på spill. Hvis de gjør opprør og ikke omvender seg fra 

syndene sine, vil de miste muligheten til å leve for alltid i Guds 
familie. 

Noen få har spurt: “Hva er så ille med å være død for all 
evighet?” Hvis en ser fysisk på det, er det slett ikke så ille. 
Men hvis du ser åndelig på det, er det katastrofalt! Det er som 
å vende seg bort fra en haug av kostbare juveler til en haug 
med møkk. Men til og med den forklaringen er utilstrekkelig 
for å forklare førstegrødens kall om å ekte Kristus og deretter 
uanstendig avvise den invitasjonen! 

I dette kapitlet håper jeg å hjelpe deg til å se akkurat hvor 
helt fantastisk førstgrødens kall faktisk er. 

“Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn! 
Tal til Jerusalem så hun kjenner sine avskyelige gjerninger” 
(Esekiel 16:1-2). Gud sier at vekteren Esekiel må tale til 
Jerusalem så hun vil vite om de avskyelige gjerningene sine. 
I endetiden er det et arbeid som advarer fysiske og åndelige 
Israel. 

Jerusalem er et bilde på nasjonale Israel. Men det er 
også et Jerusalem der oppe: “det er vår mor,” som er Kirken 
(se Galaterne 4:26). I Esekiel 16 er Guds primære fokus 
på Jerusalem der oppe—Guds endetidskirke. Guds Kirke 
mottar sannheter fra Jerusalem der oppe. Dette er antageligvis 
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et av de mest inspirerende kapitlene i Bibelen! Selvsagt 
gjelder det også generelt nasjonen Israel. Hovedfokuset er 
imidlertid på en hustru som har brutt ekteskapsløftene sine. 

Esekiel 16 drøfter to ekteskap: først, et ekteskap, i den 
gamle pakt, med oldtidens Israel; for det andre, et ekteskap 
i den nye pakt, med Guds Kirke i dag. Hovedfokuset er på 
ekteskapet i den nye pakten. Det er to Israeler—fysisk og 
åndelig. Oldtidens Israel skulle ha holdt Guds lov i bokstavelig 
forstand, men feilet. De hadde ikke Guds Hellige Ånd, som 
åndelige Israel, Guds Kirke, har i dag, så de kunne ikke ha 
holdt Guds lov åndelig. Guds Kirke i dag skulle imidlertid 
holde ånden av Guds lov.  

“Da gikk jeg forbi deg og så deg. Og se, din tid var kommet, 
elskovens tid. Jeg bredte min kappe over deg og skjulte 
din nakenhet. Og jeg tilsverget deg troskap og sluttet pakt 
med deg, sier Herren Herren, og du ble min” (Esekiel 16:8). 
Uttrykket “bredte min kappe over deg” er et tegn på ekteskap. 

Den beste forklaringen på det uttrykket er i Rut 3:8-11. Rut 
møtte Boas på den tiden da førstegrøden ble innhøstet i Israel, 
og det møtet kulminerte med et ekteskap på Pinsedagen. 
Pinsedagen symboliserer Kristus som ekter Sin hustru—som 
vil hjelpe Ham med å regjere verden. Ekteskapet til Boas og Rut 
var et forbilde på Kristus’ ekteskap med Kirken. “Jeg bredte min 
kappe over deg” betyr også at Gud beskytter Sin hustru, slik 
enhver god ektemann skulle, hvis Hans hustru er lojal.

Guds lojale folk som er i dette ekteskapsforholdet, blir 
beskyttet av Kristus fra den Store Trengselen—i “kappen” 
Hans! Husk Esekiel 5, at midt inne i den trefoldige ødeleg-
gelsen av Israel, vil Gud ta noen få og binde dem i flikene 
på kappen Sin (versene 1-3). Gud vil beskytte de lojale fil-
adelfierne Sine. De som ikke blir beskyttet (vers 4), vil bli 
kastet inn i ilden. Laodikeerne finnes ikke i Guds kappe. De 
har gjort opprør mot Gud og må også bli straffet i den Store 
Trengselen for å få dem til å omvende seg. 

Å bli bundet i Guds kappe er Guds kodede måte å si at fil-
adelfierne forstår ekteskapspakten med Gud og laodikeerne gjør 
det ikke! Den laodikeiske Kirken har mistet den overveldende 
fremtiden som Kristus’ brud ut av synet. 

I Esekiel 16:8, sier Gud du ble min—du ble min hustru. Det har 
bare skjedd med to grupper: oldtidens Israel, og førstegrøden 
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som blir kalt før Kristus kommer tilbake. Begge gruppene ble 
Kristus’ hustru ved å inngå en ekteskapspakt. Men Esekiels 
bok ble skrevet etter Guds ekteskap med oldtidens Israel. 

“La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For 
Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg 
rede” (Åpenbaringen 19:7). Kristus’ hustru må være rede når 
Han kommer tilbake. Vi forbereder oss for det fantastiske 
bryllupet nå—Kristus ser på som allerede fullbyrdet! Det 
er grunnen til at vi blir kalt Hans “brud”—ikke Hans forlo-
vede. Vi må tenke på dette ekteskapet på samme måten som 
Ektemannen vår gjør! Det er ekstremt presserende at vi blir 
klare for å bli Kristus’ hustru for all evighet! Dette er den 
mest opphøyde belønningen som noensinne har blitt tilbudt 
til noe menneske noen gang!

Ved dåpen inngikk førstegrøden en ekteskapspakt om å 
adlyde Gud og bli født på ny som Kristus’ hustru. Dette overgår 
langt den ekteskapspakten som Han inngikk med den fysiske 
nasjonen Israel! Vår er en spesiell ekteskapspakt som bare er 
tilgjengelig for førstegrøden. 

F I N T  L I N

“Jeg vasket deg med vann og skylte blodet av deg og salvet deg 
med olje” (Esekiel 16:9). Vann og olje er typer på Guds Hellige 
Ånd, som bare gjelder Hans ekteskap med førstegrøden. 
Oldtidens Israel og Israels nasjoner i dag mottok aldri Guds 
Hellige Ånd. 

“Jeg kledde deg med fargerike klær og hadde på deg sko av 
takasskinn, og jeg bandt fint lin om deg og hyllet deg i silke” 
(vers 10). Fint lin is er et inspirerende uttrykk. 2 Mosebok 39:27 
viser at Aron og sønnene hans—det høyeste nivået av prester i 
tabernaklet—var de som bar fint lin. Selvfølgelig feilet nasjonale 
Israel som et kongerike av prester for Gud. 

Det høyeste nivået av prester for Gud i morgendagens 
verden vil være Kristus’ hustru! Hans hustru har ansvaret å 
være kongeprester for alltid—i all evighet! Det er vårt kall 
i dag. Det er grunnen til at vi må bli prøvd og testet. Dette er 
det høyeste kallet som Gud har å tilby! Vi kan ikke snuble 
inn i dette ansvaret. “La oss glede oss og fryd oss og gi ham 
æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort 
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seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. 
For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han 
sier til meg: Skriv! Salige er de som er innbudt til Lammets 
bryllups-måltid! …” (Åpenbaringen 19:7-9). 

Siden dette er en endetidsprofeti, gjelder “fint lin” til 
vår rettferdighet i dag. Gud kler bruden Sin i fint lin av 
rettferdighet! 

 Den største utfordringen vår er å la Guds Hellige Ånd 
ekspandere sinnet vårt til å forstå dette fantastiske kallet!

Nå gjør Kristus’ brud seg klar. Dette er det maksimale 
kallet Gud noensinne vil gi til noe menneske! Hvordan kan 
vi være lunkne over en slik majestetisk mulighet? 

B RU D E N S  S K J Ø N N H E T 

“Jeg prydet deg med smykker, og jeg la armbånd om dine 
hender og et kjede om din hals. Jeg satte en ring i din nese og 
ringer i dine ører og en prektig krone på ditt hode” (Esekiel 
16:11-12). En krone ble satt på hodet hennes. Kronen indikerer 
at hun er en dronning—Kristus’ egen kongelige hustru! Hun 
har all pynten til brudestasen! Denne kvinnen vil regjere 
sammen med Kristus! 

“Så smykket du deg med gull og sølv, og din kledning var 
av fint lin og silke og utsydd tøy. Fint mel og honning og olje 
fikk du ete, og du ble overmåte fager og vel skikket til å være 
dronning” (vers 13). Dette er historie og profeti. Oldtidens 
Israel hadde fremgangen til et kongedømme, men de sviktet 
Gud. Guds Kirke i dag og hele førstegrøden er Guds Rike i 
embryo—som vil bli født på ny som Guds Rike! Å avvise dette 
førstegrødekallet er den virkelige tragedien ved å vende seg 
bort fra Gud, ikke bare å dø for all evighet. Det er den forspilte 
muligheten som er så fryktelig trist. 

Noen laodikeere tenker at Gud vil gi dem denne enestående 
belønningen hvis de bare er i en kirke! En kirke er ikke ekte-
mannen vår—Kristus er! Vi må lære å følge Ham hvor enn 
Han går. 

“Ditt navn kom ut blant folkene på grunn av din skjønnhet. 
For den var fullkommen på grunn av de herlige prydelser som 
jeg har kledd deg i, sier Herren Herren” (vers 14). Dette gjelder 
mye mer Kristus’ åndelige brud. Guds perfekte skjønnhet, 
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eller karakter, kommer gjennom Hans Hellige Ånd—ved å la 
Kristus leve i oss (Filipperne 2:5). Omvendelse er å tenke som 
Gud og bli guddommelig—for til sist å bli født inn i Hans 
familie! Det kommer bare gjennom Guds rettferdighet i oss. 

Det er likevel et alvorlig problem. Gud setter en veldig høy 
standard for å forberede oss for denne fantastiske fremtiden. 
Den sørgelige delen er at mange av Guds folk svikter med å 
leve opp til Hans standard. 

K R I S T U S ’  B RU D  I  DAG 

“Men du stolte på din skjønnhet og drev hor i tillit til ditt store 
navn. Du utøste ditt hor over hver den som gikk forbi …” 
(Esekiel 16:15). Ordet hor skulle vært oversatt utroskap! Dette 
er et høyere nivå av synd. Oldtidens Israel var gift med Gud. 
Sanne kristne er gift med Kristus i dag. Hvis vi vender oss 
bort fra Gud til en annen gud—slik endtidslaodikeerne har 
gjort—er det utroskap! 

Husk, dette er profeti for i dag. Det er bare Guds første-
grøde som kan begå utroskap i denne endetiden, fordi det bare 
er de som er gift med Kristus. 

Bibeloversettere forstår ikke Guds ekteskap og Guds 
familie. Det er grunnen til at de bruker ordet hor i stedet for 
utroskap.

Vi er ikke offisielt gift med Kristus før Han kommer til-
bake. Vi må oppnå godkjenning før Kristus gifter seg med 
oss under Den nye pakt. (Det var ikke tilfellet under Den 
gamle pakt.) Imidlertid, Gud ser på Kirken i dag som om den 
allerede er Hans brud. Åpenbaringen 19:7 sier: “hans brud 
har gjort seg rede.” Det står ikke “Hans kommende brud har 
gjort seg rede.” Tidsrammen her er like før ekteskapet vårt 
med Kristus. Dette verset alene åpenbarer Kristus’ tanke-
gang. Denne kvinnen var Hans brud mens hun klargjorde 
seg for bryllupet. Det sier Guds Ord. Vi må tro det. Det er 
slik vi vandrer i tro. Gud ser likevel på oss som Kristus’ brud, 
og hvis vi gjør som Han sier er det fremtiden vår. Han ser 
på pakten og ekteskapet vårt med Ham som allerede full-
byrdet—selv om det ikke er stemmer teknisk sett. Men Guds 
del av pakten er absolutt og er så godt som fullbyrdet, fordi 
Han er Gud.  
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Selvfølgelig er Guds del av pakten absolutt sikret. Men vi 
må først bli testet. 

“… Gud … som gjør de døde levende og kaller på det som 
ikke er til, som om det var til” (Romerne 4:17). Det er grunnen 
til at Kristus kaller oss Sin brud—selv om ekteskapet i seg selv 
ikke vil bli offisielt før bryllups-måltidet er feiret (Åpenbaringen 
19:7-9). Johannes 6:47 uttaler at den som tror på Kristus “har 
evig liv.” Har du evig liv nå? Ikke teknisk. Men Gud ser likevel 
på Sitt folk som at de allerede har evig liv. Det er fordi vi har 
det—hvis vi overholder vår del av pakten. På samme tid er det 
mange andre skriftsteder som indikerer at vi ikke er frelst nå.

Synden i Esekiel 16:15 blir kalt utroskap på hebraisk. 
Hvorfor? Som jeg har sagt, oldtidens Israel hadde allerede 
vært i fangenskap i mer enn 100 år da Esekiel profeterte til 
jødene. Likevel er Esekiels bok til Israel. Så det må være en 
endetids-Israel. Det er mange skriftsteder som sier at dette 
budskapet er til Israels endetidsnasjoner. Likevel har ende-
tidens fysiske Israel aldri vært gift med Kristus. Det er det 
bare Kirken som er—slik Kristus ser på det. Den primære 
betydningen i dette verset kunne bare gjelde Guds Kirke.

Gud ser på ekteskapet som om det allerede er fullbyrdet. 
Det er derfor Han kaller det at vi vender oss bort fra Ham for 
utroskap. 

Åpenbaringen 19:7 og Esekiel 16:15 åpenbarer hvordan 
Gud ser på kallet vårt nå. Dette er grunnen til at vi kan 
betrakte dette ekteskapet som allerede fullbyrdet, og ennå til 
å bli fullbyrdet. Altfor ofte betrakter vi dette ekteskapet på 
et menneskelig vis. Vi trenger å betrakte det gjennom Guds 
Hellige Ånd. Gud betrakter ekteskapet gjennom perfekt 
karakter. Gud lagde en pakt. Det er så godt som gjort. Ved å 
kalle Sitt folk som Sin brud, lærer Gud oss å bygge karakter og 
tenke slik Han tenker. Når Gud sier Han vil gjøre noe, blir det 
alltid gjort. Han bryter aldri en pakt. Så når vi er forlovet med 
Kristus er det det samme som ekteskap. En pakt om å bli gift 
er det samme som et ekteskap—slik Gud betrakter det. Med 
Guds Ånd skulle vi betrakte det på samme måten.  

Men det er imidlertid et menneskelig element. Vi kan 
mislykkes og aldri bli en del av dette bryllupet. Leksen Gud 
prøver å lære oss er at en pakt er et løfte om å holde vårt 
ord. Og vårt ord skulle bli oppfylt hvis vi manifesterer Guds 
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karakter. Ordet vårt skulle aldri brytes. Så Gud dømmer oss 
på grunnlag av løftene våre, eller pakten vår. Ved dåpen sa vi 
at vi ville ekte Kristus og møte alle betingelsene i pakten. Så 
Gud dømmer oss på grunnlaget av vårt ord, eller pakt, til å bli 
Hans brud. Med en gang vi faktisk har blitt Hans hustru, kan 
vi ikke begå utroskap, fordi vi vil være Gud—medlemmer av 
Gudsfamilien—og Gud kan ikke synde. Hvis vi ser åndelig på 
det, kan vi bare begå synd i løpet av forlovelsesperioden. 

Kjødeligsinnede mennesker kan ikke fatte storheten av 
belønningen vår. Vi trenger Guds Hellige Ånd for å forstå hva 
Gud tilbyr førstegrøden Sin! Laodikeerne har mistet dette 
konseptet med Guds familie og ekteskap fordi de er åndelig 
blinde. Dette er den største feilen de eller noen andre på 
jorda kan gjøre i dag! Gud sier at denne synden med utroskap 
ikke er en liten ting (Esekiel 16:20). Vi vet at mange av dem vil 
våkne opp før eller i løpet av Trengselen. Men hvorfor må de 
være så opprørske at de lar Satan vende dem bort fra deres edle 
og majestetiske krone? 

Vi må ikke glemme hvem vi er! Kristus er Ektemannen vår. 
Førstegrøden er Hans brud—for alltid! Satan ønsker å sløre 
eller ødelegge den vidunderlige, mest inspirerende visjonen av 
alt! Vi må ikke la han gjøre det. 

TA R  I M O T  F R E M M E D E

“… siden du slaktet mine barn? Du gav dem bort og lot dem gå 
gjennom ilden for dem” (Esekiel 16:21). De laodikeiske barna 
må oppleve den Store Trengselen—hovedsakelig på grunn av 
de opprørske foreldrene sine! For en fryktelig straff for Guds 
folk som hadde sannheten og avviste den!

“Ved hvert veiskjell bygde du din offerhaug. Du vanæret din 
skjønnhet, bredte dine føtter ut for hver den som gikk forbi, 
og du drev stadig hor” (vers 25). Oldtidens Israel syndet ved 
å være nær assosiert med verden. Laodikeerne i dag inviterer 
verden inn i kirken sin og begår utroskap. De har glemt at de 
er Kristus’ egen hustru!  

“Du horkvinne, som istedenfor din mann tar imot frem-
mede!” (vers 32). Igjen, denne advarselen til Guds Kirke er 
mye alvorligere enn noen advarsel til Israels nasjoner, fordi 
frelsen deres står på spill! Hans hustru tar imot “fremmede” 
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isteden for ektemannen sin. Det er hva alle doktrineendringene 
i de laodikeiske kirkene handler om! Kristus sier at dette ikke 
er en liten ting! Han fordømmer endetidslaodikeerne—Hans 
hustru—som har forlatt Ham! Det er hovedsynden deres! 

G U D S  D O M

“Jeg vil dømme deg slik de kvinner blir dømt som driver [ekte-
skapsbrudd, dnb 1978] og utøser blod. Jeg vil gjøre deg til bare 
blod ved min harme og nidkjærhet” (vers 38). Legg merke til 
at Gud sier Han “vil dømme” - det er i fremtiden! Dette viser 
til den åndelige endetidsbruden til Kristus. 

Og merk, Han dømmer henne “slik de kvinner blir dømt 
som driver ekteskapsbrudd”! De laodikeiske opprørerne blir 
ikke dømt på samme nivået som de falske religionene, som 
aldri var Kristus’ brud. Gud dømmer laodikeerne som Sin 
brud, som visste sannheten og gjorde opprør ved å vende seg 
til falske guder! Disse laodikeerne har et forhold på det høy-
este nivået som noen kan ha med Gud. Gud vil dømme dem 
deretter.  

Jo mer vi har blitt gitt, desto større ansvar har vi overfor 
Gud. Når vi blir kalt til å være Kristus’ brud, forventer Gud 
at vi oppfører oss som Hans brud—ikke som en utro skjøge! 

Dette er grunnen til at laodikeerne vil bli spydd ut av Guds 
munn inn i Trengselen. 

“Jeg vil gi deg i deres hånd, og de skal rive din hvelving og 
bryte ned dine offerhauger, og dra dine klær av deg, og ta dine 
prektige smykker og la deg ligge der naken og bar” (vers 39). 
Oldtidens Israel ble gitt store rikdommer av Gud. Så ble laodi-
keerne i Åpenbaringen 3:14-20. Gud tar alt vekk fordi de gjør 
opprør. 

“Fordi du ikke kom din ungdoms dager i hu, men krenket 
meg ved alt dette, se, derfor vil også jeg la dine gjerninger 
komme over ditt eget hode, sier Herren Herren. For har du 
ikke lagt skam til alle dine avskyelige gjerninger?” (Esekiel 
16:43). Merk deg, Gud sier Han “vil la dine gjerninger komme 
over ditt eget hode.” Det er i fremtiden! Oldtidens Israel 
hadde allerede blitt straffet ved å måtte gå i fangenskap. Dette 
viser hovedsakelig til en endetidsbrud som gjør opprør og må 
gå i fangenskap. 
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“Se, alle som lager ordspråk, skal bruke dette ordspråk om 
deg: Som moren, så datteren” (vers 44). Kirken er typifisert 
av en kvinne. Israel, som sammenlignes med moren, var gift 
med Kristus under Den gamle pakt. Ekteskapet Hans med 
førstegrøden, som blir sammenlignet med datteren, skjer 
senere. 

Når Gud drøfter “mor” and “datter,” illustrerer det at 
denne profetien er dobbel! Hustruen gjorde opprør i oldtiden 
og hustruen gjør opprør i dag, enda hun har Guds Hellige Ånd. 
Israels fysiske nasjoner vil også gå i fangenskap fordi de ikke 
ga akt på budskapet som ble gitt fra Kristus gjennom herr 
Armstrong og pcg.

“Men jeg vil gjøre ende på deres fangenskap, Sodomas og 
hennes døtres fangenskap, Samarias og hennes døtres fangen-
skap, dine fangnes fangenskap midt iblant dem” (vers 53). Dette 
vil være i fremtiden. Gud sier: “Jeg vil gjøre ende på deres fangen-
skap”! Gud sendte Sin hustru i Den gamle pakt, oldtidens Israel, 
i fangenskap. I denne endetiden må Han også sende Sin hustru 
i Den nye pakt i fangenskap! (Det fangenskapet inkluderer også 
Israels nasjoner.)

“For så sier Herren Herren: Jeg vil gjøre mot deg etter det du 
har gjort, du som foraktet eden og brøt pakten” (vers 59). “Jeg 
vil gjøre mot deg” - i fremtiden. Oldtidens Israel hadde alle-
rede blitt håndtert. De hadde gått i fangenskap fordi de brøt 
ekteskapspakten med Gud! 

Dette verset refererer til en ekteskapspakt i endetiden der 
noen avla en ed om å holde en ekteskapspakt med Gud. Alle 
disse som er kalt i dag, inngår denne ekteskapspakten med 
Kristus! Ordet ed betyr at det blir en forbannelse hvis de svikter å 
holde løftet sitt. Dette kunne bare referere til ekteskapspakten til 
endetidshelgenene! 

Jesus Kristus sa: “Om noen kommer til meg, og ikke hater 
sin far og mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, 
også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel” (Lukas 
14:26-27). Forstår du alvoret av den forpliktelsen som en person 
gjør, når de inngår denne pakten med Jesus Kristus? Det er 
ingen andre enn førstegrøden—de som er kalt før Kristus 
kommer tilbake - som noensinne vil bli tilbudt det edle kallet 
om å bli hustruen til Kristus! For et ærefullt opphøyet kall de 
gjør opprør imot! 
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I Esekiel 16:62 står det: “Jeg vil opprette min pakt med deg, 
og du skal kjenne at jeg er Herren.” Hvor fordømmende! Gud 
sier egentlig at laodikeerne ikke kjenner Ham ordentlig i dag, 
fordi de har blitt forført til å bryte ekteskapspakten. 

“Jeg vil gjøre mot deg etter det du har gjort” (vers 59). 
Gud sier at til den som mye er gitt, av ham skal mye bli krevd. 
De har fått det høyeste kallet i Guds familie! I Guds familie 
vil de ha rang som hustru, mens alle de andre vil ha rang som 
barn! Gud vil dømme Sin hustru i samsvar med ekteskaps-
pakten hennes. Det er dom på høyeste nivå. Hvis vi bare kunne 
se hvilket fantastisk, majestetisk kall Gud gir oss i dag! 

K O L O S S A L  J O B B  V I D E R E 

“Og så vil jeg komme i hu min pakt med deg i din ungdoms 
dager, og jeg vil opprette en evig pakt med deg” (vers 60). 
Merk, Gud husker pakten som Han gjorde med dem i deres 

“ungdoms dager.” Laodikeerne var troløse mot sin ungdoms 
hustru—Kirken, da herr Armstrong var den fysiske lederen 
(Malakias 2:14-16). Så den primære meningen her er for 
Kirken. For mer informasjon om dette, les Malakias’ Budskap.

Gud sier: “Jeg vil komme i hu min pakt med deg.” Dette viser 
til ekteskapspakten. Det hebraiske uttrykket “jeg vil komme i 
hu,” betyr vanligvis “opprettholde en pakt” (se Anchor Bible 
Commentary). Dette betyr at Gud vil straffe den laodikeiske 
bruden Sin og bringe henne tilbake til denne ekteskapspakten. 
Alle de laodikeerne som omvender seg, vil bli velsignet ved å 
være i stand til å opprettholde ekteskapspakten, enda de ikke 
fortjener det! Ingen av oss gjør det..

Dette er ikke en annen pakt som blir lagd i vers 60. Det 
er den samme ekteskapspakten som blir “opprettholdt” når 
den laodikeiske bruden omvender seg! Denne pakten er “evig,” 
eller endeløs! For en utrolig inspirerende fremtid Guds brud 
har! Ordet evig, ifølge Gesenius: “refererer oftest til fremtiden.” 
Dette ordet viser ikke til oldtidens Israel, men primært til 
Guds brud i dag og for all evighet! 

“Jeg vil trolove [eller gifte] meg med deg for evig tid. …” 
(Hoseas 2:19). Førstegrøden—de som er kalt før Kristus 
kommer tilbake—vil bli Kristus’ brud for alltid! Et uforlignelig 
kall. 
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Hva vil jobben vår bli når vi er gift med Kristus? “Det skal 
skje på den dag at jeg vil bønnhøre, sier Herren. Jeg vil bønn-
høre himmelen, og den skal bønnhøre jorden. Jorden skal bønn-
høre kornet og mosten og oljen, og de skal bønnhøre Jisre’el” 
(Hoseas 2:21-22). Guds fysiske og åndelige lover vil være i har-
moni. Himlene og jorden er her personifisert at de trenger hver-
andres samarbeid. Alt i himlene og på jorden—hele universet—
blir brakt i harmoni ved Guds lover! Dette er det enorme 
arbeidet som Kristus og bruden Hans vil lede i all evighet! 

Vi gjør oss ikke klar til å gifte oss med Kristus så vi kan 
spille på harper for alltid! Den fremtidige jobben vår er av en 
slik størrelsesorden at det bare er Guds sinn som kan fatte det! 

“Du skal komme din ferd i hu og skamme deg, når du tar 
imot dine søstre, både de som er større enn du, og dem som er 
mindre enn du. Jeg gir deg dem til døtre, enda de ikke hører med 
til din pakt” (Esekiel 16:61). Gud mener med dette at andre vil 
komme inn i familien Hans, men ikke på hustrunivået! De som 
kommer inn i Guds familie senere vil bli datterkirker - bli lignet 
med barn i Guds familie. De vil ikke være på hustrunivået slik 
førstegrøden er! 

Kan vi forstå dette fantastiske løftet som Gud gir til de hel-
genene Sine som blir kalt nå? Det er ingen andre i all evighet 
som vil være på hustrunivået! De vil bli barna til hustruen som 
inngår en ekteskapspakt med Gud i dag! “Jeg vil opprette min 
pakt med deg, og du skal kjenne at jeg er Herren” (vers 62). Gud 
sier “Jeg vil opprette,” men det skulle oversettes “Jeg vil opp-
rettholde min pakt med deg.” Da vil alle Guds folk kjenne Gud 
og ikke lenger bli forført av Satan, slik Guds laodikeere er i dag. 

“For at du skal komme din ferd i hu og skamme deg, og ikke 
mer opplate din munn for din skams skyld, når jeg tilgir deg 
alt det du har gjort, sier Herren Herren” (vers 63). Laodikeerne 
vil til slutt omvende seg i skam over at de har vært utro og har 
brutt ekteskapspakten sin. Det gjelder selvfølgelig i prinsippet 
hele Israel, og hele verden. 

Førstegrøden må forberede seg grundig nå for ekteskapet 
sitt med Kristus. Vi må ha visjonen til å se lengre enn ekte-
skapet. Det store arbeidet vårt er ikke over når vi ekter 
Kristus—det er bare begynnelsen! 
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Kapittel ni: 
Hvor nær til enden?

I dette kapitlet vil vi se på profetiene og begivenhetene som 
leder til Trengselen og en dyp omvendelse av Israel. Dette er 
den ekstreme slutten på ondskapen under menneskets 6000 

år på planeten Jorda..
Først beklager Gud seg over sviktet til Sitt eget folk. 

“De profetene det har midt iblant seg, er en f lokk av sam-
mensvorne. De er lik en brølende løve, som raner og røver. 
De fortærer menneskeliv, de tar gods og kostbarheter. De 
gjør mange til enker der. Prestene der gjør vold på min lov 
og vanhelliger mine helligdommer. De gjør ingen forskjell 
mellom hellig og vanhellig, og de lærer ikke folk å skjelne 
mellom urent og rent. De lukker øynene for mine sabbater, 
og jeg blir vanhelliget midt iblant dem” (Esekiel 22:25-26). 
Guds lover har blitt krenket. Hellige praksiser har blitt van-
helliget. Gud og Hans “sabbater,” Hans hellige dager, har 
blitt vanhelliget.

Hvor mange kirker er det som holder Guds hellige dager? 
Det er bare Guds Kirke som holder dem på riktig måte. 
Gud fordømmer de som har vanhelliget Hans hellige dager 
og Hans lov—Hans egen Kirke! Verden har faktisk aldri 
holdt Guds lov og hellige dager. Gud drøfter Sitt eget folk 
som engang hadde en lov som ikke hadde blitt krenket, og 
hellige dager som ikke hadde blitt vanhelliget. Deretter, i 
selve endetiden, krenket de loven og vanhelliget de hellige 
dagene. .
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Først, fordømmer Gud Sin egen Kirke. Deretter forteller 
Han oss om et tysk forræderi som vil straffe hele Israel—
inkludert laodikeerne.

T Y S K  F O R R Æ D E R I 

Esekiel 23 forklarer dette avskyelige forræderiet. Israel blir 
representert av Ohola, og Juda (som var adskilt fra Israel på 
den tiden) er Oholiba (vers 4). Israel (hovedsakelig U.S. og 
Storbritannia) og Juda (som blir kalt Israel i dag) ble elskere til 
assyrerne, nåtidens tyskere (versene 5-7, 11-12). Gud gir deretter 
Israel og Juda i hendene på tyskerne (versene 9, 22).

“Da fikk hun lyst på dem, så snart hun så dem med sine 
øyne. Og hun sendte bud til dem i Kaldea. Og Babels sønner 
kom til henne, til elskovs samleie, og gjord henne uren med 
sitt hor. Men da hun var blitt uren ved dem, vendte hennes 
sjel seg bort fra dem” (versene 16-17). Babylonierne er Det 
hellige Romerriket i endetiden, som er Den europeiske uni-
onen, alliert med en stor falsk kirke. Vennligst les det gratis 
heftet vårt Tyskland og Det hellige Romerriket for en grundig 
forklaring på identiteten i historien og profetiene om disse 
entitetene. 

“Og Herren sa til meg: Menneskesønn! Vil du dømme Ohola 
og Oholiba? Hold fram for dem all deres styggedom!” (vers 36). 
Gud sier at vi må holde fram Israels styggedom for dem. Vi må 
profetere om Israels vederstyggelige synder og om tyskernes 
forræderi! Vi må kunngjøre det! Det er ingen annen kirke som 
kan eller vil gjøre det!  

Laodikeerne og Israel vil kjempe imot dette budskapet. 
Likevel, Gud sier hold det fram for dem!

“Også dette gjorde de mot meg: Den samme dag gjorde de 
min helligdom uren og vanhelliget mine sabbater” (vers 38). 
Like før Tyskland angriper, vanhelliger Guds laodikeiske 
Kirke Hans helligdom og Hans hellige dager! Gud befaler at 
vi også kunngjør de laodikeiske vederstyggelighetene. Selv om 
de beskylder oss for å hamre løs på kirkene deres, bare adlyder 
vi Gud! 

Den vidunderlige nyheten er at hvis de gir akt på advar-
selen vår, kan de unnslippe det tyske atomangrepet! For en 
velsignelse. 



ESEKIEL ENDETIDSPROFETEN84

“Slik vil jeg gjøre ende på utukten i landet. Og alle kvinner 
skal la seg advare og ikke drive slik utukt som dere. Den 
utukt dere har drevet skal legges på dere selv. Dere skal bære 
straffen for deres synder med deres motbydelige avguder. Og 
dere skal kjenne at jeg er Herren Herren” (versene 48-49). 
Israels nasjoner er i ferd med å bli kjent med den majestetiske 
Gud! De kjenner for visst ikke Gud nå. Vi kan tydelig se at 
disse profetiene vil bli oppfylt like før Kristus kommer tilbake. 

“ T I D E N  B L I R  L A N G”

“Menneskesønn! Se, hva Israels hus sier: Det syn han skuer, 
oppfylles først om mange dager, det er fjerne tider han pro-
feterer om. Derfor skal du si til dem: Så sier Herren Herren: 
Ingen ting av alt det jeg har sagt, skal utsettes lenger. Det ord 
jeg taler, det skal skje, sier Herren Herren” (Esekiel 12:27-28). 
Gud sier at ingen av Hans ord skal “utsettes lenger.” Noen 
mennesker som har Guds sannhet—Hans ord - utsetter en 
visjon fra Gud. 

Herr Armstrong trodde i mesteparten av sitt liv at enden 
ville komme i hans levetid. Tilhengerne hans trodde at 
han ville se enden på denne tidsalderen. Det er noen sterke 
indikasjoner på at Gud holdt tilbake verdensbegivenheter. 
Åpenbaringen 10:6, som begynte å bli oppfylt etter at herr 
Armstrong døde, sier at “tiden er omme,” som er bedre over-
satt “ikke mer utsettelse.” Det ville indikere at Gud utsatte 
noen begivenheter før den tid. Så på den måten ble visjonen 

“utsatt.” 
Alt dette var skuffende for mange av Guds folk. Laodikeerne 

reagerte kjødelig, ikke i tro. Etter at herr Armstrong døde, 
begynte de å skyve Trengselen og tilbakekomsten til Kristus 
langt inn i fremtiden—selv om verdensbegivenheter tordnet 
at enden “er nær og står for døren”! (Matteus 24:33). wcg 
begynte å si “profetér ikke” (Amos 2:11-12). Etter mange år 
med et mektig arbeid med profetier, stoppet de nesten helt opp 
med å lære om endetidsprofetier. Samtidig ble profetier oppfylt 
med en akselererende og alarmerende hastighet.  

Dette er problemet som Gud arbeider med når Han sier 
at de ser en visjon som “oppfylles først om mange dager,” i 

“fjerne tider.” Laodikeerne hadde en sann visjon om ende-
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tiden. Gud ga det til dem under herr Armstrongs ledelse! En 
gang visste de at enden var nær—men så begynte de å skyve 
enden fjernt inn i fremtiden! Det er den samme holdningen 
som “Det varer lenge før min herre kommer!” (Matteus 24:48). 
De skjøv atomangrep fra tyskerne, “den onde dag langt bort ” 
(Amos 6:1-3). Dette er også endetidsprofetier om laodikeerne. 

Gud sier at når laodikeerne sier ikke profeter og det varer 
lenge før min herre kommer - se opp, disse profetiene vil eksplo-
dere på verdensarenaen! “Ingen ting av alt det jeg har sagt, 
skal utsettes lenger. Det ord jeg taler, det skal skje”!

“Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn! 
Hva er dette for et [ordspråk] dere fører i munnen i Israels 
land, når dere sier: Tiden blir lang, og hvert syn blir til intet?” 
(Esekiel 12:21-22). Gesenius’ Hebrew Chaldee Lexicon sier at 
ordet ordspråk ofte blir oversatt profeti. Verdslige religioner har 
ikke en sann visjon eller profeti om endetiden! Gud snakker 
om Sine sanne profetier som den laodikeiske Kirken har øde-
lagt ved å skyve dem langt inn i fremtiden, MENS de blir 
oppfylt! 

Joseph Tkach sa at holdningen til wcg til profetier var 
feil i mer enn 50 år. Det er en grov fordømmelse av de 
Gudsinspirerte profetiene som ble lært av herr Armstrong 
for en slik lang tid. Herr Tkachs uttalelse er en annen måte å 
si hvert syn blir til intet. Han sier egentlig at alle profetiene til 
herr Armstrong slo feil! Sannheten er at de profetiene som herr 
Armstrong lærte, blir oppfylt akkurat i dette øyeblikket!

“Derfor skal du si til dem: Så sier Herren Herren: Jeg vil 
gjøre ende på dette ord [profeti] som de fører i munnen, så de 
ikke mer skal bruke det i Israel. Men si til dem: Nå er tiden 
nær da ordene i hvert syn skal bli oppfylt!” (vers 23). Dette er 
så forbløffende! Gud sier at når profetiene endelig er nær, sier 
laodikeerne at “det er fjerne tider han profeterer om”!

Vi trodde at disse profetiene ville bli oppfylt mens herr 
Armstrong var i live. Så herr Armstrongs timing var noen få år 
feil. Likevel blir disse profetiene nå oppfylt akkurat slik han 
sa! Tiden er nå nær—og laodikeerne er altfor blinde til å se 
det! 

“For det skal ikke mer være noe tomt syn eller noen forfø-
rende spådom i Israels hus. For jeg, Herren, taler det ord jeg 
taler, og det skal skje. Det skal ikke lenger utsettes. For i deres 
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dager, du gjenstridige ætt, taler jeg et ord og setter det i verk, 
sier Herren Herren” (versene 24-25). Disse profetiene vil bli 
oppfylt “i deres dager.” Disse profetiene blir oppfylt akkurat 
nå!  

“ D E T  E R  I K K E  N Æ R ”

“Nå løftet Ånden meg opp og førte meg til den østre porten 
i Herrens hus, den som vendte mot øst. Ved inngangen til 
porten så jeg tjuefem menn, og midt iblant dem Ja’asanja, 
Assurs sønn, og Pelatja, Benajas sønn, som var høvdinger blant 
folket” (Esekiel 11:1). Dette er Herrens hus, eller tempel—
Guds Kirke i dag. “Og Herren sa til meg: Menneskesønn! Dette 
er de menn som tenker ut urett og gir onde råd i denne byen ” 
(vers 2). Det blir gitt noen onde råd i Guds endetidskirke. Hva 
er det onde rådet? 

“Som sier: Det er ikke nær; la oss bygge hus: denne byen er 
gryten, og vi er kjøttet” (vers 3, kjv). Laodikeerne sier: “Det er 
ikke nær.” Hva er det som ikke er nær? Det Tyskledede fan-
genskapet, etterfulgt av tilbakekomsten til Jesus Kristus! 
De oppmuntrer i virkeligheten folkene sine til å «bygge hus” 
- eller bli mer involvert i dette nåværende, onde samfunnet! 

Herr Armstrong lærte at enden var nær. Han visste at denne 
neste europeiske makta ville bli den siste oppstandelsen av Det 
hellige Romerriket. 

Joseph Tkach sr. sa at vi kunne ha en annen verdenskrig, 
og det ville fortsatt kanskje ikke være enden! Han kom med 
flere lignende uttalelser om endetidsprofetier. Gud kaller det 

“onde råd”! Det ledet wcg inn i en laodikeisk tilstand. De 
vendte sinnet sitt bort fra Gud og over til å gjøre sine egne ting. 

Hva må Guds utvalgte gjøre? “Derfor skal du profetere mot 
dem! Profetér, menneskesønn!” (vers 4). Gud befaler pcg om å 

“profetere mot” denne laodikeiske vranglæren! wcg sier: “Ikke 
profeter mot oss.” Gud sier: “Profeter mot dem”! Vi må adlyde 
Gud og ikke mennesker. 

“Og Herrens Ånd kom over meg, og han sa til meg at jeg 
skulle si: Så sier Herren: Slik dere har sagt, dere av Israels 
hus, og de tanker som stiger opp i deres ånd, dem kjenner jeg. 
Mange er de som dere har drept i denne byen. Dere har fylt 
gatene med drepte. Derfor sier Herren Herren: De som dere har 
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drept og latt ligge midt i byen, de er kjøttet og den er gryten. 
Men jeg skal føre dere ut av den. Dere frykter for sverdet, og 
sverdet vil jeg la komme over dere, sier Herren Herren” (ver-
sene 5-8). Dette er sann profeti. Dette er hva som kommer til 
å skje. Enden er veldig nær—og all annen profeti er “onde 
råd” og falsk profeti! 

“Mens jeg holdt på å profetere, døde Pelatja, Benajas sønn. 
Jeg falt på mitt ansikt og ropte med høy røst og sa: Å, Herre 
Herre! Vil du gjøre ende på det som er igjen av Israel?” (vers 
13). For Esekiel så det ut som om hele Israel kom til å dø i 
hendene på tyskerne! Og det er hvordan det vil se ut for mange 
i nåtidens Israel før alt dette er helt over! 

T J U E  Å R 

Gud ba Esekiel om å stå og motta åpenbaringen Hans. “Og da 
han talte til meg, kom Ånden inn i meg. Han fikk meg til å stå 
på mine føtter, og jeg hørte på ham som talte til meg” (Esekiel 
2:2). 

Igjen, denne første visjonen kom fem år etter at Esekiel dro 
i fangenskap. Esekiels siste visjon skjedde i det 25te året av 
fangenskapet hans. (Esekiel 40:1). Så det ser ut til at Esekiel 
mottok åpenbaring i 20 år. La oss vurdere dette antallet et 
øyeblikk. 

Den tredje 19-årige tidssyklusen til Eliasarbeidet endte den 
16de januar 1991. Jeg forklarer dette på side 149 av Malakias’ 
Budskap. Esekiel snakker om mange spesifikke datoer. Hvis du 
teller en 19-årig tidssyklus til i Eliasarbeidet, vil det ende den 
16de januar 2010. Det vil også markere 20 år for arbeidet til 
Philadelphia Church of God—den samme tidsperioden som 
Gud tildelte Esekiel til å gjøre arbeidet. 

Vil den Store Trengselen begynne i 2010? Gulfkrigen 
begynte 16de januar 1991. Vil en mye større krig begynne når 
den fjerde 19-årige tidssyklusen ender? Kanskje. Jeg tror at vi 
bør være klar over disse datoene. 

Jeg skrev disse ordene (i et senere opplag enn dens første 
trykk): “Malakias’ Budskap ble først mottatt av mange men-
nesker 16de januar 1990, selve årsdagen for herr Armstrongs 
død (16de januar 1986). Vi planla det ikke, men vi var veldig 
glad for at det skjedde på denne måten. Du vil få se at datoen 



ESEKIEL ENDETIDSPROFETEN88

for herr Armstrongs død vil få mer betydning etter som 
tiden går. John Amos og jeg ble ekskludert 7de desember 
1989 - 40 dager før årsdagen for herr Armstrongs død. Tallet 
40 er betydningsfullt i Bibelen. Den tredje tidssyklusen av 
arbeidet til wcg endte i januar 1991—den samme måneden 
som den femte årsdagen for herr Armstrongs død. I den 
opprinnelige utgaven av Malakias’ Budskap stilte vi dette 
spørsmålet: Vil vi se noen dramatisk begivenhet i verden 
eller innen Guds Filadelfia og/eller laodikeiske kirker da? 
Gulfkrigen begynte den 16de januar 1991! Gud betrakter 
datoen for herr Armstrongs død som veldig betydningsfull” 
(side 149).

Gud legger akutt vekt på den 19-årige tidssyklusen Sin! 
Han gjør også klar betydningen av Hans endetidsapostel, som 
satte alt i rette stand (Matteus 17:10-11).

 D E T  E R  G O D E  N Y H E T E R 

Vi kan se at Gud gir oss bestemte instruksjoner om å levere 
Hans advarsel til fysiske og åndelige Israel. Men Guds 
budskap stopper ikke med dysterheten i disse profetiene 
om trengsel. Det går videre, til profetier med en gledelig 
avslutning. 

“Derfor skal du si: Så sier Herren Herren: Da jeg lot dem 
fare langt bort blant hedningefolkene, da jeg spredte dem i 
landene, ble jeg en kort tid en helligdom for dem i de land de 
var kommet til. Derfor skal du si: Så sier Herren Herren: Jeg 
vil samle dere fra folkene og sanke dere fra de land som dere 
er spredt i, og jeg vil gi dere Israels land. Når de kommer dit, 
da skal de få bort derfra alle de avskyelige avguder og styg-
gedommer som finnes der. Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en 
ny ånd vil jeg gi i deres indre. Jeg vil ta bort stenhjertet av 
deres kjød og gi dem et kjødhjerte, så de skal følge mine bud 
og holde mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, 
og jeg vil være deres Gud” (Esekiel 11:16-20). Gud befaler oss 
også om å forkynne de gode nyhetene. 

Vi må advare laodikeerne og Israel. Men vi må også for-
kynne at etter holocaust venter den største hendelsen 
som noensinne vil skje i universet—tilbakekomsten til Jesus 
Kristus! 
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Vi må arbeide hardt for å levere Guds advarsel - og Hans 
evangelium—over et kort tidsrom!

Hvor nær er vi til enden? Det faktumet at vi forkynner 
disse profetiene viser at vi er like på dørterskelen! 
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Kapittel ti: 
Esekiels rop om 
at det haster 

Philadelphia Church of God har nå 160 dekar og det er 
potensial til å gjøre dem svært vakre. Vi har allerede 
startet Imperial College og bygd et studentsenter til $2 

million. Det er en bygning med allsidige muligheter. Flere struk-
turer er allerede planlagt og bygd. Jeg har mistanke om at Gud 
vil fortsette å gjøre dette arbeidet så dramatisk annerledes enn 
noen andre, slik at til og med de som er åndelig blinde ikke vil 
ha noen unnskyldning for ikke å gjenkjenne hvor Han arbeider. 

Gud hjelper oss å utvikle ting raskt, med generøs hjelp fra 
Sitt folk. Da Nehemja bygde muren rundt Jerusalem, tok det 52 
dager. Det trengs ekstremt engasjerte arbeidere til å utrette slik 
en jobb så raskt. De lot ikke opposisjon stoppe dem. De arbeidet 
med en hånd og holdt et våpen i den andre (Nehemja 4:17). Det 
er på den måten vi også må gripe an jobben vår. 

Like før Juda ble brakt i fangenskap, kjøpte Jeremia et 
stykke land. Han kjøpte det ikke for å bygge på det; han 
bare kjøpte det for å la Juda vite at det var håp i fremtiden 
(Jeremia 32:24-25; skriv etter det gratis heftet vårt Jeremia og 
den største visjonen i Bibelen). Gud kan muligens bruke os 
til å gjøre det samme. Den eiendommen Gud har gitt oss er 
et symbol på håp. Jeg tror ikke at det er alt det er men vi må 
alltid prøve å ha Guds syn på tingene. 

Når du ser hvordan verdensbegivenheter utfolder seg, vet 
du at det er i ferd med å skje en eksplosjon. Det er bare et 
spørsmål om når. Vi lever i en tid da “overtrederne har fylt 
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sine synders mål” (Daniel 8:23). Det har aldri vært så mye 
ondskap som det er i dag! Og Bibelen profeterer at det hele vil 
kulminere i en tredje verdenskrig—en atomkrig. 

Gud vil selvfølgelig bruke den jordskjelvlignende episoden 
til å bringe hele verden til endelig å lære å kjenne Ham.

Jeg nevnte at Esekiel mottok åpenbaring i 20 år, og spe-
kulerte om at arbeidet til pcg muligens vil ha samme varighet. 
Men Gud vil ikke at vi fokuserer på en dato, eller på 160 
dekar. Ikke i det hele tatt! La meg understreke dette poenget i 
dette kapitlet.

Er vi så presserende som vi trenger å være i disse farlige 
tider? Jeg ønsker å hjelpe deg med å få Guds perspektiv og 
sørge for at du er så presserende som tidene krever. 

S E T T  F R A M  E N  L I G N E L S E 

Esekiel 24 inneholder et av Bibelens sterkeste, mest forbløffende 
budskap som er adressert spesifikt til Guds folk. 

Før vi ser på hva dette budskapet er, la oss legge merke til 
hvordan kapitlet ender: “Den dagen skal din munn åpnes, når 
flyktningene er kommet. Da skal du tale og ikke lenger være 
målløs. Du skal være til et tegn for dem, og de skal kjenne at 
jeg er Herren” (Esekiel 24:27). Ha dette i tankene. Dette er 
poenget i dette kapitlet, og igjen, det er temaet i Esekiels bok. 

Nå, til begynnelsen av kapitlet: “Herrens ord kom til meg 
i det niende året, i den tiende måneden, på den tiende dagen 
i måneden, og det lød så: Menneskesønn! Skriv opp for deg 
navnet på denne dagen, nettopp denne dagen! Babels konge 
har leiret seg mot Jerusalem nettopp på denne dagen” (versene 
1-2). Dagen Gud ga denne åpenbaringen til Esekiel markerte 
dagen for beleiringen av Jerusalem. Noen jøder faster frem-
deles årlig på denne dagen. Det var en forferdelig tid i Juda da 
Jerusalem var beleiret. Den tiden var på mange måter en paral-
lell til den tiden vi lever i, i dag. Se bare på tumultene som 
skjer i Midtøsten og terrorismen som har rammet U.S.!

“Og sett fram en lignelse for dette gjenstridige folk og si til 
dem: Så sier Herren Herren: Sett gryten på, sett den på og øs så 
vann i den! Legg kjøttstykkene sammen i den, alle gode stykker, 
lår og bog! Fyll den med de beste ben! Ta det beste av småfeet 
og legg så et bål under den for å koke benene! La det koke til 
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gangs! Benene koker allerede i den. Derfor sier Herren Herren: 
Ve blodstaden! Den rustne gryten, som rusten ikke er gått ut av! 
Ta stykke for stykke ut av den! Det blir ikke kastet lodd om det” 
(versene 3-6). Her er den lignelsen: Gud sier, ta de beste stykkene 
av kjøttet og de sterke benene, og brenn dem opp! 

Gud sier at hele Israel vil bli blodig. Jerusalems fall var bare 
et forbilde. Selv beina deres vil bli brent i denne atomkatas-
trofen—hvis de ikke lytter til Guds vekter når han advarer 
dem! Selve strukturen i samfunnet vårt vil bli brent opp som 
en tørr vedstabel. Det er et alvorlig budskap. 

Men det er ikke alt. I vers 6 ber Gud om å ta ut av gryten—
fordi Han vil ta Israel ut av deres eget land! 

Ordet som er oversatt rusten betyr i virkeligheten grønn 
korrosjon. Hvis du ønsker å vite hva Gud tenker om Israels 
synder, lytt til hva Han sier i denne lignelsen! Han sier at syn-
dene våre er lik rust eller grønn korrosjon—den henger fast 
på folket vårt, og det ser ut som om du ikke kan få den av med 
mindre du brenner den av! Det er faktisk hva Gud vil gjøre 
hvis de ikke tar akt på dette budskapet.

B R E N N  G R Y T E N

“For det ble utøst blod der i byen. De lot det renne på nakne 
berget og helte det ikke ut på bakken, så jorden kunne dekke 
det” (vers 7, dnb 1978). Gud snakker fremdeles om Israels 
synder. De bare legger syndene sine ut på det nakne berget—
på internett, på fjernsyn—hvor hele verden kan se hvor skam-
melige og fordervet de er! 

Folk kan kalle profaneringen sin for frihet, men det for-
gifter nasjonene våre som aldri tidligere. Gud vil vise Israels 
folk akkurat hvor skammelige gjerningene deres er! Dette er 
de eneste nasjonene som har en historie med Gud i Esekiel 1, 
og Han vil ikke være stille om ondskapen deres! Han gjør seg 
klar til å ta seg av det og brenne ut rusten! Selvfølgelig liker 
Han ikke tanken på en slik streng straff. Men problemene er 
så alvorlige at Gud vet at dette er den eneste måten Han kan 
bli kvitt dem på! Dette er så ille denne grønne korrosjonen er.

Her er hva Gud vil gjøre. Fordi Israel ønsker å eksponere 
dets synder for hele verden, vil Gud eksponere blodet deres 
for hele verden! “For å la min harme ha fritt løp, for å ta hevn 
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lot jeg dens blod komme på nakne berget, så det ikke skulle bli 
tildekket. Derfor sier Herren Herren: Ve blodstaden! Også jeg 
vil gjøre bålet stort” (versene 8-9). Israel tar de størst tenke-
lige onder og nester dem inn i tankene og psyken til verden! 
Gud vil straffe dem på den samme måten. Gud profeterer: 
Liker du å publisere ondskapen din? Da vil Jeg publisere den blo-
dige straffen din! Jeg vil legge det ut der hvor HELE VERDEN kan 
se det! 

Gud sier aldri noe slik som dette uten at Han mener det! 
Det vil for visst skje! Og hvis vi gjesper oss gjennom dette 
arbeidet, vil vi være midt oppi det! Vi kan simpelthen ikke til-
late oss å bli laodikeiske. 

Men Guds vrede vil ikke stoppe med dette. “Legg mye ved 
på, tenn opp ilden! La kjøttet bli mørt og suppen koke inn, så 
benene blir svidd. La den [gryten] bli stående tom på glørne, 
for at den kan bli het, og kobberet bli glødende, og urenheten 
smeltes bort og rusten fortæres” (versene 10-11). Etter at folkene 
har blitt brent, sier Gud: Jeg vil at du skal sette gryten på ilden 
og BRENNE GRYTEN!

Hvis du tror at Gud ikke har noen mening om det som skjer 
i Israel, lytt til de ordene! 

Jeg vet ikke hvordan noen som erklærer at de følger Gud, 
kan lese disse ordene og ikke bli redde! Han snakker om et 
usselt folk og forklarer HVORFOR Trengselen og Herrens Dag! 
Gud kan ikke lyve. Han profeterte dette, og Han vil oppfylle 
det. Ingen vil stoppe Ham. Hele Israel vil smuldre foran Ham 
når disse profetiene er oppfylt.

I K K E  N O E  S T E R K E R E  B U D S K A P! 

Denne verden har så lite å tilby, og det vil bare bli verre. Hva er 
verdien av et menneskeliv, hvis du ikke gir livet ditt til Gud? 
Du er ikke engang trygg hvis du ikke har Gud til å passe på 
deg. Uten Gud er det ingen fremtid for barna dine, familien 
din; det vil komme en tid da det vil være så mye massakre, at 
et menneskeliv ikke vil være mer verdt enn et dyrs liv! 

Det er ikke så mye mer til livet enn det, og Israels nasjoner 
skulle vite det! Men de ønsker ikke å høre om det. De er så opp-
slukt av sport og fornøyelser, så du kan ikke engang nå inn til 
dem med Guds budskap—eller noe annet verdifullt budskap! 
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“Trettende arbeid har den voldt mig, og allikevel er dens 
tykke rust ikke gått av den. I ilden med dens rust!” (vers 12, 
dnb 1930). Dette er ikke vanlig rust, men tykk rust! Lovløshet 
er flettet inn i selve strukturen og naturen av vår eksistens! 
Det må til en smeltedigel med holocaust for å brenne det ut 
av systemet vårt! 

Gud profeterer at dens “tykke rust ikke [har] gått ut av den” 
da de ble advart gjennom Guds arbeid. De bringer ulykker over 
seg selv. Men Gud MÅ få ut rusten før vi kan bli kjent med Ham! 

Det har aldri vært levert et sterkere budskap enn dette! Og 
vi er de eneste som har mot til å stå opp for Gud i Esekiel 1. 
Når Gud sier: “Så sier Herren Herren,” må vi fortelle folk hva 
Gud har i sinne å gjøre. Vi må ikke være redd for å fortelle fol-
kene i Israel at motbydelighetene deres er de verste på denne 
planeten! Dette er den jobben Gud sier at vi må fullføre. Dette 
er hva å være 100 prosent bak dette arbeidet handler om! 

Gud profeterte om vår overlevering av dette budskapet: 
“Din urenhet er en skam. Jeg har renset deg, men du er ikke blitt 
ren, derfor skal du ikke mer bli fri fra din urenhet før jeg får 
stilt min harme på deg” (vers 13). Jeg har renset deg, sier Gud. 
Folkene hørte Guds budskap, men ble ikke renset av det. Gud 
sendte en endetids-Elias til å forkynne evangeliet til verden. 
Nå sender Han en profet for å advare folk en siste gang. Hva 
slags respons får vi? Forholdsvis, veldig lite. (Selvfølgelig, når 
du forstår akkurat hva denne lille gruppen vil bli, hva vi vil 
gjøre i fremtiden, gjør det oss til en ganske stor gruppe med 
kvalifisert hovedkvarterpersonell!) 

Sannheten er at Israel ikke ønsker å bli renset! Men Gud 
sier: du vil likevel bli renset. Jeg vil rense deg—denne gangen ved 
Min vrede! Selv om du ikke ville høre på Min endetids-Elias og 
vekter, før dette er over, vil du ønske at du hadde gjort det. 

“Jeg, Herren, har talt. Det kommer, jeg vil gjøre det! Jeg 
lar det ikke være og sparer ikke og angrer ikke. Etter din ferd 
og dine gjerninger skal du bli dømt, sier Herren Herren” (vers 
14). Hvordan har Han “talt det”? Personlig? Nei—gjennom 
den fysiske lederen Sin og Guds utvalgte! Gud taler gjennom 
en mann, og den mannen taler med støtte av en gruppe men-
nesker som følger og støtter ham.

Ingenting har noensinne vært mer alvorlig enn det vi 
snakker om her. Det har aldri vært mer avskyelige synder 
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enn det som Gud ser i dag i Israel. De syndene er ekstreme, 
og derfor vil også budskapet vårt høres ekstremt ut. 
Uforlignelige motbydeligheter krever uforlignelig straff!

Du kan se anti-Amerika og anti-Israelstemninger bygger 
seg raskt opp i denne verden. Satan oppildner et enormt hat 
som aldri før! Folk i hele verden vil ha et dypt, dypt hat mot 
deg. Det er bare Gud som kan beskytte deg. 

Jeg sier dette med all Guds kjærlighet, fordi det er Guds 
sannhet, og det vil skje.

Hvorfor er det viktig for oss å kjenne til disse profetiene? 
Ja, vi må få dette budskapet ut der, men det er noe dypere som 
Gud kommer til her. 

 I K K E  K L AG E  E L L E R  G R ÅT E

Gud måtte inngi i Esekiel en spesiell følelse om at det 
haster. Hvordan gjorde Han det? Når vi ser på dette, vil vi 
kanskje se på metoden Hans som hjerteløs, men igjen—vi 
må få Guds perspektiv på det. La oss innse hva det virkelig 
dreier seg om. 

“Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn! 
Se, jeg tar dine øynes lyst fra deg ved brå død. Men du skal ikke 
klage og ikke gråte, og dine tårer skal ikke renne.” (versene 
15-16). “Dine øynes lyst” er Esekiels hustru. Gud tok henne 
bort. Deretter instruerte Gud Esekiel om ikke å klage eller 
gråte. Han sa ikke at Esekiel ikke skulle ha noen følelser over 
sin hustrus død. Men det var en veldig viktig grunn til at Han 
ville at han skulle holde følelsene sine i sjakk. 

Gud prøver å lære oss en dyp leksjon her, dypere enn vi har 
forstått tidligere. 

Gud fortsatte: “Sukk i stillhet og hold ikke sørgefest som 
etter en død! Bind din lue på deg [med andre ord, gjør arbeidet] 
og ta skoene på dine føtter, og dekk ikke skjegget til og spis 
ikke mat som folk sender deg!” (vers 17). Ikke oppfør deg som 
normale mennesker i disse omstendighetene. Gå videre og fort-
sett å gjøre arbeidet. Ja, du har mistet en av dine kjære, men ta 
skoene på disse fagre føttene (Jesaja 52:7; Romerne 10:15), bli 
opptatt og fortsett arbeidet. 

Gud sier dette til alle sine utvalgte. Hvis en av oss mister 
en av våre kjære, og han eller henne var omvendt, trenger vi 
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faktisk ikke klage så mye over det. Gud sier at døden til Hans 
fromme er dyrebar i Hans øyne (Salmene 116:15). Når noen dør 
i troen, tilfører det et medlem mer til Gudsfamilien. Hvordan 
kan du beregne den velsignelsen? Innen veldig kort tid, vil 
den personen bli brakt rett tilbake opp av graven, og vi vil alle 
være sammen igjen—denne gangen for all evighet! 

Denne ordren til Esekiel viser oss Guds kjærlighet. Vi må 
vokse i kjærlighet hvis vi skal kunne forstå dette. 

Vi vet at 50 prosent av laodikeerne vil miste evig liv. Og det 
antallet ville sannsynligvis være mye høyere hvis du og jeg 
ikke leverte dette budskapet til Guds familie! Vi har familie-
medlemmer i laodikeiske kirker og i verden, som står i fare for 
å miste evig liv!  

Det er hva Gud er bekymret for. Vi må tenke på samme 
måten som Han, og holde perspektivet vårt. Noen ganger vil 
noen i Kirken dø. Noen ganger er det veldig sjokkerende for 
oss, fordi vi elsker dem så dypt og inderlig, og de var så dedi-
kerte til Gud. Men Gud sier til oss at det ikke må bringe oss ut 
av balanse eller få oss til å miste fokuset vårt. Vi er involvert i 
noe mye større enn det. 

Vi må tenke slik Gud tenker, og elske slik Gud elsker. Gud 
elsker hele verden. Jesus Kristus døde for hele verden! Han 
døde ikke bare for de utvalgte. Det er hva vi trenger å tenke på 
når noen personlige kriser skjer. 

Denne episoden med Esekiels hustru var virkelig en sjanse 
for Esekiel å sette et eksempel for oss i dag. Og det er akkurat 
det Esekiel gjorde. “Så talte jeg til folket om morgenen, og min 
hustru døde om kvelden. Og morgenen etter gjorde jeg som det 
var blitt sagt til meg” (Esekiel 24:18). For et eksempel! 

Å miste en av våre kjære er faktisk ikke en stor krise når 
du tar i betrakting det omfanget av lidelser som er i ferd med å 
skje. Vi snakker om ett liv kontra mange millioner, pluss alle 
de laodikeerne som vil miste evig liv. 

Jeg må innrømme, når jeg ser over disse skriftstedene, at 
det får meg til å innse at jeg ikke elsker folkene i Guds familie 
slik Gud gjør. Jeg elsker ikke verden slik Gud gjør. Jeg vet at 
jeg trenger å vokse og tenke mer likt Gud. Så fort gjort det ville 
være å bli overveldet av det personlige tapet av en av våre kjære. 
Jeg sier ikke at det er galt å sørge. Kanskje er det ikke noe som 
er så vondt, i familiesammenheng—det er ikke til å komme 
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fra. Vær så snill og forstå: Vi skulle ikke være hardhjertet. Vi 
skulle simpelthen tro Esekiel. Vi trenger å bevare vårt gud-
dommelige perspektiv i denne endetiden. Vi kan ikke ha “nor-
male” følelser. Vi må huske på omfanget av den katastrofen 
som kommer over hele verden. 

“Da sa folket til meg: Vil du ikke si oss hva det betyr at du 
gjør dette?” (vers 19). Folkene var forvirret. Han fortsatte å 
arbeide og oppføre seg som om hans hustru ikke var død! Så 
Esekiel måtte forklare det til dem. 

K R I S T U S ’  B RU D

I respons, rettet Esekiel fokuset dit fokuset til Gud er. “Jeg 
svarte dem: Herrens ord kom til meg, og det lød så: Si til 
Israels hus: Så sier Herren Herren: Se, jeg vanhelliger min hel-
ligdom [den laodikeiske kirken], deres herlige stolthet, deres 
øynes lyst og deres sjels lengsel. Og deres sønner og døtre [din 
egen åndelige familie], som dere har latt blitt tilbake, skal falle 
for sverdet” (versene 20-21). Alle laodikeerne vil falle for 
sverdet! Det vil ikke bli noen redning for dem! 

Mange av laodikeerne håner oss. De tror ikke på at Gud 
ville sende en profet i våre dager. Kritikken deres er verre en 
fra noen i verden. Grunnen er at hvis du ønsker å kjempe imot 
det folket som har Guds sannhet, så er omtrent den eneste 
måten du kan gjøre det på er å demonisere dem og lederen 
deres. 

Gud sier at Han vil vanhellige Sin helligdom. Han vil van-
hellige Sin egen brud! Kan vi se hvorfor Gud sier: ikke bli altfor 
oppslukt av sorgen hvis du mister bruden din? Hva med Guds brud? 
Halvparten av dem vil dø for alltid! Hva med Kristus’ brud—
familien vår? Vi må ikke miste den store sammenhengen 
ut av syne. 

Dette er en stor jobb. Jeg kan ikke gjøre den alene. Men når 
jeg ser folk reagerer slik Guds folk gjør, vet jeg at vi kan gjøre 
den. Jeg vet at Gud vil se anstrengelsene våre—arbeidet vårt i 
tro—og det vil ikke være noe som kan stoppe oss! Hvis et rett-
ferdig menneskes effektive, inderlige bønner teller mye, hva 
med bønnene til en hel Kirke av disse menneskene? Hvis vi 
er et folk som vandrer i tro, kan vi få gjort jobben! Jeg er svak; 
jeg vet at det kreves Guds kraft for å gjøre det jeg trenger å 
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gjøre, og det du trenger å gjøre. Men når vi ber for hverandre 
og ber Gud om denne kraften, vil vi forbløffe denne verden. 
Med Guds kraft kan vi gjøre det. 

OV E R G I  D E G  F U L L S T E N D I G  T I L  G U D !

Glem aldri: Ting kunne ende brått. Jeg vet ikke nøyaktig hva 
Guds tidsplan er. Jeg vet ikke hvor lang tid vi har igjen. Jeg 
bare vil forsikre meg om at vi har Guds perspektiv, og at vi 
aldri lar en dato eller en eiendom hindre oss i å gi alt det vi 
kan til Gud. Vi kan aldri tillate oss å dabbe av i dette arbeidet. 

Denne jobben er en test på hvor mye vi elsker menneskene 
i verden. Er vi villige til å sette livet vårt på spill for dem? 
Elsker vi dem nok til å gi oss selv som ofre til den store Gud i 
Esekiel 1? Å gi Ham alt du kan, uten restriksjoner—ikke holde 
noe tilbake fra Ham, selv ikke døden til en av våre kjære? Vi 
må granske oss selv for områder der vi kan holde Guds arbeid 
tilbake.  

Noen av Guds folk drikker for eksempel for mye alkohol. 
Ja, Gud godkjenner og oppmuntrer til den rette bruken av 
alkohol. Men jeg vet at noen ville være bedre stilt uten den. 
Jeg har ikke hatt en drink med alkohol på flere år. Hvorfor? 
Fordi jeg føler at jeg kan være mer effektiv i arbeidet uten det. 
Er jeg imot alkohol? Selvfølgelig ikke; jeg liker å se folk nyter 
alkohol, slik Gud instruerer oss. Men hvis det er noe som 
kommer i veien for deg, er det bedre å eliminere det. “Om ditt 
høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg 

… Og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og 
kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste et av dine 
lemmer, enn at hele ditt legeme kommer i helvete” (Matteus 
5:29-30). For noen kan den fristelsen være alkohol. 

Se alvorlig på deg selv og se de problemene du trenger å 
overvinne. Hvis det er noe som står i veien for Guds arbeid, er 
det alvorlig—selv om du ikke er klar over det. 

Gud sa til Israels folk: “Da skal dere gjøre slik jeg har gjort: 
Dere skal ikke dekke skjegget, og den mat som folk sender 
dere, skal dere ikke spise” (Esekiel 24:22). Det er budskapet 
Hans til oss i dag. Ikke oppfør dere som andre mennesker. 
Følg Esekiels eksempel. Ingenting må komme i veien for Guds 
arbeid—ikke engang sorgen over tapet av en av våre kjære. Vi 
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må holde følelsene våre i sjakk og alt annet som kan holde opp 
Guds arbeid. 

Husk på den kontrakten som vi inngikk med Gud ved 
dåpen: “Om noen kommer til meg, og ikke hater sin far og 
mor og hustru og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt 
eget liv, da kan han ikke være min disippel” (Lukas 14:26). Vi 
må være villige til å oppgi alt hvis det er nødvendig. Det er i 
kontrakten. Vi må be Gud om å forberede oss for uansett hva 
som kommer, så vi vil være i stand til å takle enhver prøvelse 
eller beslutning som vi vil stå ovenfor. 

Dette er ikke en liten manøver som Gud har kalt oss til å 
gjøre. Dette er det viktigeste arbeidet på jorden—kanskje til 
og med det viktigeste arbeidet i historien, fordi vi får introdu-
sere Kristus til denne verden! Vi kan ikke dytte Gud inn i et 
hjørne av livet vårt. Han må fylle livet vårt. 

Gud ønsker vårt beste offer. Han ville ikke la israelittene 
bringe de gamle og syke dyrene sine som offer. Han ønsket 
det beste de hadde (se 3 Mosebok 1:3, 10; 3:1, 6). Han ønsker 
din beste tid i bønn, når du er mest årvåken og virkelig kan 
komme gjennom til Gud.  

Vi må ikke ta del i dette. Dette er et vanskelig kall, og vi 
må ikke gjøre det. Laodikeerne gjør det ikke. Men hvor mye 
kjenner vi til Guds kjærlighet? Har vi den fulle oversikten over 
hva dette arbeidet er ment å oppnå, slik Gud ser det?  

“Luer skal dere ha på hodet [med andre ord, gå og gjør 
arbeidet] og sko på føttene. Dere skal ikke klage og ikke gråte. 
Men dere skal visne bort i deres misgjerninger og sukke med 
hverandre” (Esekiel 24:23). Vær sorgfull over syndene deres. 
Prøv å hjelpe hverandre, sa Gud. Og alt det Esekiel gjorde, må 
vi gjøre. Dette er en befaling til oss! Han er et eksempel på hva 
vi må gjøre for å få dette arbeidet gjort.  

Dette er en mulighet som vi aldri noensinne vil få igjen! Jeg 
tror at hvis du spurte alle helgenene til Gud opp igjennom his-
torien om å velge en bestemt tid for å bli kalt av Gud, ville de 
alle ha valgt tiden like før tilbakekomsten til Kristus! Vi har 
den største muligheten som Gud noensinne vil gi til noen, 
kombinert med den beste tiden å bli kalt på. 

Herr Armstrong sa at vi vokser åndelig proporsjonalt med 
hvor mye vi legger vår sjel i arbeidet. pcg må demonstrere en 
virkelig forpliktelse overfor Guds arbeid! 
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Etterhvert som vi fortsetter å legge hele vår sjel i dette 
arbeidet, vil vi begynne å kjenne Gud mye bedre, og vi vil 
begynne å elske verden og laodikeerne slik Gud gjør det. Da 
vil vi sørge slik Gud gjør det. Vi vil bli så fylt av å gi at vi 
vil bli helt oppslukt av hele verden. Vi vil ha en så fantastisk 
visjon at ingen ting kan holde deg tilbake. Det er da vi vil bli 
folk som kan hjelpe Gud med å gjennomføre Sitt mål ved å 
lære hele verden “ å kjenne Den evige Gud.” For et vidunderlig 
kall vi har. 

E T  S T E D  I  S I K K E R H E T 

“Og du menneskesønn! På den dag da jeg tar deres vern, deres 
herlige fryd, deres øynes lyst og deres sjels lengsel, deres 
sønner og døtre …” (vers 25). Dette verset er veldig interes-
sant: Det snakker om laodikeerne. Gud “tar deres vern”—eller, 
som Soncino Commentary sier, deres festning. International 
Critical Commentary sier at festning også kan defineres som, “å 
flykte i sikkerhet.” Vi flykter til Gud i sikkerhet hele tiden, også 
nå. Og en dag vil vi flykte til Gud for at Han kan ta oss til et 
sted i sikkerhet fra den Store Trengselen. 

 Laodikeerne har mistet denne festningen. Gud vil ikke 
beskytte dem mot den Store Trengselen. 

Dette er familiemedlemmene våre. Gud vil at vi skal elske 
dem og uttrykke den kjærligheten gjennom dette arbeidet. 
Ditt engasjement i dette arbeidet viser til hvilken grad du 
elsker laodikeerne og verden.  

“På den dagen skal det komme flyktninger til deg og for-
kynne det for folk” (vers 26). Hvis noen vil unnslippe, vil det 
være fordi de kom til filadelfierne. Er ikke vi viktige? Gud har 
plassert oss i den indre forgården. Han sier at laodikeerne må 
komme til filadelfierne, ellers vil de ikke ha noen fremtid! Det 
samme gjelder for hver eneste person på jorda. De må komme 
til Guds kongelige sønner og høre det budskapet, ellers vil de 
ikke ha noe beskyttelse eller frelse.

En dag vil Gud få dem til å gjøre akkurat det, hvis de ikke 
velger å gjøre det tidligere. “Den dagen skal din munn åpnes, 
når flyktningene er kommet. Da skal du tale og ikke mer være 
målløs. Du skal være til et tegn for dem, og de skal kjenne at 
Jeg er Herren” (vers 27). 
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R E G N S K A P E T S  DAG 

Det kommer en regnskapets dag for laodikeerne og denne 
verden. Alle de som snakker arrogant imot Gud i dag, vil 
måtte stå til regnskap for hvert eneste ord.  

Som jeg sa tidligere, en evangelist sa at det var feil å tro at 
Gud guider Kirken Sin direkte. Her er hva Esekiel skrev om 
det: “Ånden løftet meg opp og tok meg med, og jeg fòr avsted, 
bitter og harmfull i min ånd. Og Herrens hånd var sterk over 
meg” (Esekiel 3:14). Guds hånd var sterk over Esekiel; den 
var sterk over herr Armstrong. Den som gjenopprettet alle 
ting måtte ha Guds hånd sterk over seg! Det er kun forfenge-
lighet og arroganse hvis noen skyver alt det arbeidet til side, 
og fornekter at Gud direkte guider lederen sin og Kirken!  

Guds hånd guider likeledes min hånd i dag. Det må være 
slik hvis vi skal kunne fullføre denne jobben. “Menneskesønn! 
Til vekter har jeg satt deg for Israels hus. Når du hører et ord 
av min munn, skal du advare dem fra meg” (vers17). En mann 
gjør den jobben. (For mer informasjon, skriv etter det gratis 
heftet vårt Hvem er profeten?)

Hele Israel trenger å høre Guds dom over dem. Dette for-
ferdelige budskapet må leveres! Og likevel er det tusenvis av 
mennesker som ikke leverer det, og som snakker arrogant imot 
Guds åpenbaring—den mektige Gud i Esekiel 1 som for visst 
vil sørge for at det skjer. Det vil komme en regnskapets dag!  

Her er Guds budskap til disse laodikeiske evangelistene 
som feilet med dette superviktige oppdraget: “Nå, om en liten 
stund, vil jeg utøse min harme over deg og uttømme min 
vrede på deg og dømme deg etter din ferd. Jeg vil la deg bøte 
for alle dine styggedommer. … [O]g dere skal kjenne at jeg, 
Herren, slår” (Esekiel 7:8-9). De liker å snakke om en kjær-
lighetens Gud. Vanligvis vil de ikke en gang drøfte den Gud 
som slår! De ønsker ikke å kjenne den Gud. Disse Laodikeerne 
og verden MÅ høre dette budskapet! Det vil bli slutt på arro-
gansen! “Alle hender skal synke, og alle knær skal bli som 
vann” (vers 17). De vil være så redde at de vil tisse på seg. 

Er Gud rettferdig i disse dommene? “Og de av dere som 
slipper unna, skal komme meg i hu blant folkene, hvor de 
er i fangenskap, når Jeg [er] knust [over] deres utro hjerter 
som har veket fra meg, og deres øyne som i utroskap fulgte 
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deres motbydelige avguder. De skal vemmes ved seg selv for de 
onde gjerningers skyld som de har gjort—for alle sine stygge-
dommer” (Esekiel 6:9). Her er Guds bedømmelse av oss: “Jeg 
er knust over deres utro hjerter (kjv).” De har begått utro-
skap, og Gud sier at Han er knust! Se hvor mye ødeleggelse 
utroskap gjør bare på et menneskelig nivå. Kan vi fatte hvor 
mye ødeleggelse det gjør åndelig? Forestill deg hvor mye det 
sårer Gud, som har gitt alt for Sitt folk!

Den store Gud i Esekiel 1 har all rett til å irettesette og 
tukte dem for det de har gjort!  

S E T T E  D E N  I  M A J E S T E T 

Esekiel 7:20 (kjv) viser oss akkurat hvor spesielt Gud 
behandler Sitt folk. “Som sine prektige smykker, setter han 
den i majestet …” Vi er en del av Guds kongelige majestet. Vi 
er konger og prester. Gud ikke bare sier det. Han har prydet 
Sin brud—gjort oss til et smykke. 

I vers 22 (kjv), viser Gud til Sitt “hemmelige sted” - Hans 
aller helligste. Det snakker om at det blir vanhelliget av Guds 
folk. Men når vi tjener Gud lojalt, er det “hemmelige stedet” et 
tilfluktsted for Guds folk. Gud elsker oss og ønsker å invitere 
oss inn til den mest spesielle plassen i livet Hans. Forestill 
deg de mest majestetiske folkene på denne jorda og multi-
pliser det med tusener, og det er hvor vi er i Guds sinn. Vi er 
Hans spesielle eiendom. 

Forstå hvem du er! Gjør ditt ytterste for å forstå hva det 
betyr å være Guds utvalgte—å ha den slags majestet og kon-
gelighet! Skynd deg slik disse tider kaller for, og på grunn av 
omfanget av den jobben som Gud har gitt til Sin kongelige 
brud! 
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Kapittel elleve: 
Laodikeiske prester 

De mest knusende fordømmelsene i Bibelen er rettet mot 
presteskapet. Esekiel fordømmer presteskapet like mye 
som de andre Bibelprofetene. Gud gjør det veldig klart 

i Bibelen at presteskapet vil bli strengere dømt på grunn av 
stillingene sine. 

Du må kjenne Bibelen din og presten din. Fordi det er 
gjennom prestekallet at de fleste blir forført! 

Esekiel 34 handler om laodikeiske prester som har gjort 
opprør mot Gud. Det inneholder noen dårlige nyheter og 
overmåte gode nyheter om Guds prester. 

Dette kapitlet blir introdusert av de siste fire versene 
i Esekiel 33, som, slik vi så tidligere, drøfter folk som er 
lunkne og uforpliktende overfor Guds budskap. Esekiel 33:33 
konkluderer tanken: “Men når det kommer—og komme skal 
det, da skal de kjenne at en profet har vært midt iblant dem.” 
Så dette er et endetidssceneri—like før den Store Trengselen. 
Disse menneskene vil høre vekterbudskapet, men vil ikke rea-
gere på det før Trengselen kommer—hvis de i det hele tatt vil 
reagere! 

Så Gud peker på hva som er den virkelige årsaken til prob-
lemet—hyrdene, eller prestene, i Israel. Prestene i Israel er den 
største årsaken til dette problemet i Esekiel 33:30-33!

“Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn! 
Profetér mot Israels hyrder. Profetér og si til dem, til hyrdene: 
Så sier Herren Herren: Ve Israels hyrder, som røkter seg selv! 
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Er det ikke hjorden hyrdene skal røkte?” (Esekiel 34:1-2). 
Disse prestene er simpelthen selvsentrerte. De bryr seg ikke 
inderlig om Guds arbeid eller folkene. 

Satan prøver alltid å nå inn til Guds prester. Han kan forføre 
mange sauer ved først å forføre presten.

“Dere eter fettet, og dere kler dere med ullen. Det fete slakter 
dere, hjorden røkter dere ikke” (vers 3). Hvordan nådde Satan 
inn til disse prestene? Gjennom selvsentrering. “Dere har 
ikke styrket det svake, ikke leget de syke og ikke forbundet 
de som er skadet. De som er drevet fra hverandre, har dere ikke 
ført tilbake; de bortkomne har dere ikke lett etter; de sterke 
har dere kuet med vold og makt” (vers 4, dnb 1978). Mange 
av Guds egne folk har blitt “drevet fra.” Drevet bort fra hva? 
Fra Gud—av deres egne prester! Du kan ikke bli drevet bort 
fra Gud hvis du aldri virkelig kjente Ham! Disse menneskene 
kjente Gud og ble drevet bort fra Ham! Gesenius Hebrew and 
Chaldee Lexicon sier at ordet drevet betyr “å dytte vekk, for-
drive, spre, en bortdrevet, drevet inn i mørket.” Hvis de ble 

“drevet inn i mørket,” betyr det at de var i lyset! Forstår vi 
virkelig hva dette betyr? Dette er Guds egne folk, som var i 
lyset, men nå er drevet inn i mørket av prester som en gang 
tjente Gud! Dette er en enorm synd!  

Hvordan driver de Guds folk bort? De har ikke søkt etter 
de bortkomne. Det betyr selvfølgelig åndelig bortkomne, men 
det er en mye mer spesifikk betydning. Esekiel er en bok til 
de bortkomne stammene, eller nasjonene, til Israel. Gud åpen-
barte nåtidens Israels identitet til Herbert Armstrong, og det 
åpnet opp så han kunne forstå en tredjedel av Bibelen - den 
tredjedelen av Bibelen som er profeti. 

B O RT K O M N E  S AU E R 

De forente stater og Storbritannia i profetiene var den mest 
etterspurte boka i wcg. Det betyr at den gjorde mer for å 
bygge opp wcg enn noen annen bok de noensinne produserte! 
Mer enn fire millioner ble postet.

Les hva herr Armstrong sa om den kunnskapen som finnes 
i denne boka: “… den ene sentrale masternøkkelen til profeti 
som en helhet, er identiteten til De forente stater og de britiske 
nasjonene i dag!” (De forente stater og Storbritannia i profetiene).
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Herr Armstrong skrev at “den aller viktigeste master 
nøkkelen har blitt funnet!

“Den nøkkelen er den forbløffende identiteten til de ame-
rikanske og britiske folkene—så vel som tyskerne—i 
Bibelprofetiene. Denne veldig øyeåpnende, forbløffende iden-
titeten, er det sterkeste beviset på inspirasjonen og autori-
teten til Den hellige bibelen! Det er på samme tid det ster-
keste beviset på den veldig aktive eksistensen til Den levende 
Gud!” (sammesteds; mine uthevelser).

Så sjokkerende det enn måtte høres ut, har den kirken 
som Herbert Armstrong grunnla, avviklet den boka og avvist 
hans forståelse av profeti!

Uttrykket “det bortkomne har dere ikke lett etter” dreier seg 
veldig mye om den boka. wcg har sluttet å trykke De forente stater 
og Storbritannia i profetiene. De oppfyller ikke oppdraget sitt om 
å åpenbare til Israel hvem de er i Bibelprofeti. Gud åpenbarte 
denne boka til herr Armstrong så han kunne oppsøke de bort-
komne nasjonene til Israel! Det var uten tvil det viktigeste red-
skapet han brukte. Nå har wcg tatt denne boka ut av produksjon 
i ugudelig trass imot Gud. Uten De forente stater og Storbritannia 
i profetiene, er alle i mørke angående den tredjedelen av Bibelen 
som er profeti! Det er hvor alvorlig denne synden til wcg er.

Men denne profetien er rettet direkte mot alle laodike-
erne. De faller også inn under denne kategorien: “de bort-
komne har dere ikke lett etter.” En utgave av De forente stater 
og Storbritannia i profetiene som ble skrevet i 1945 hadde ingen 
opphavsrett, og kan derfor trykkes. Likevel er pcg den eneste 
kirken som har gjort dette. Laodikeerne ønsker ikke det 
heftet!

Dette betyr at de ikke gjør Guds arbeid med å advare. Hele 
Esekiels bok handler om å advare Israel om et kommende 
atomangrep og slaveri! Men hvis du ikke vet hvem Israels 
nasjoner er, hvordan kan du advare dem? Gud sier i Esekiel 
2, 3 og 33 at hvis Israel ikke blir advart om den kommende 
Trengselen, vil deres blod være på vekterens hode! Det er en 
direkte advarsel til alle laodikeerne og pcg!

Når Guds folk vender seg bort fra arbeidet med å advare—
da blir de fortært av synden egoisme! De vet ikke engang hva 
Guds arbeid er—de også er bortkomne. Denne profetien blir 
oppfylt akkurat nå! 
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Esekiel 34:4 sier: “Det svake [eller åndelig svake] har dere 
ikke styrket …” Så mange har kommet til pcg fra lunkne lao-
dikeiske kirker og sagt: “Jeg sultet åndelig.” Prestene kan ikke 
lenger oppdage og hjelpe å kurere åndelig sykdom! Folkene 
går til grunne åndelig (se 2 Tessalonikerne 2:10).

Vers 4 fortsetter: “…  det syke har dere ikke legt. …” 
Laodikeerne blir ikke legt på grunn av en utvannet doktrine 
om helbredelse. Prester har fått folks sinn bort fra tro. wcg 
avviklet herr Armstrongs hefte om helbredelse og erstattet det 
med et veldig svikefullt hefte uten fokus på tro. Det nye heftet 
ødela troen til medlemmer i wcg!

Det kreves tro for å bli helbredet! (Skriv etter vår gratis 
artikkel om helbredelse [engelsk].)

Esekiel 34:4 sier at lederne har hersket over dem med 
vold og hardhet. Hvorfor? De ikke bare ledet folkene bort 
fra Gud—de drev dem bort fra Gud med endringer i doktri-
nene! De som var ærlige og var uenige, ble behandlet veldig 
ubarmhjertig. En prest ble degradert til en legmann fordi han 
ikke ville forkynne den nye doktrinen om helbredelse. Andre 
prester og medlemmer ble skremt til å støtte endringene i 
doktrinen om helbredelse og andre doktriner.  

I K K E  N O E N  H Y R D E

“Slik ble de spredt, fordi de ikke hadde noen hyrde. De ble til 
rov for alle markens ville dyr, og ble spredt” (vers 5). Sauene 
ble spredt, så de må ha vært samlet en gang. Du kan ikke spre 
noe som allerede er spredt! Dette er en endetidsprofeti! Vet du 
når dette skjedde? Alt dette blir forklart i Malakias’ budskap. 

Disse folkene til Gud ble spredt fordi de ikke hadde noen 
hyrde. Det betyr at de hadde en hyrde, men deretter mistet 
ham—og sauene ble spredt. Hvis de ble spredt fordi de ikke 
hadde noen hyrde, forteller logikken oss at de hadde en hyrde 
før de ble spredt! Gud snakker om en hendelse som primært 
skjedde i endetiden—akkurat nå!

“Jeg vil oppreise én hyrde over dem, og han skal røkte 
dem—min tjener David. Han skal røkte dem, han skal være 
deres hyrde” (vers 23). Dette er hvordan Gud vil rette på dette 
problemet. Han vil gjenopplive David og utnevne han til den 
ledende hyrden over hele Israel under Kristus. 
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Så hvis Gud retter på problemet ved hyrden David, da må 
det ha vært en lignende hyrde som David over Guds sauer, 
før de ble spredt i endetiden! Denne profetien refererer til en 
endetidshyrde—en mann som ledet Guds folk som en hyrde. 
Navnet hans var Herbert W. Armstrong. Han ble fjernet fra 
scenen, og da ble Guds sauer spredt! Lederen som erstattet 
herr Armstrong tjente ikke i wcg som en hyrde. Han drev 
Guds folk bort fra Gud—det motsatte av det en gudfryktig 
hyrde ville gjøre! 

“Da flokken min ble spredt, gikk den seg vill på alle fjell 
og høye hauger. Utover hele landet ble sauene spredt, og det er 
ingen som spør eller leter etter dem” (vers 6, dnb 1978). Gud 
sier: “flokken min ble spredt”! Ja, dette skjedde i oldtiden med 
Israel—men det skjedd med Guds åndelige Israel, eller Kirke, 
i dag—like før den Store Trengselen og tilbakekomsten til 
Kristus. Dette er den primære betydningen. 

“Hør derfor Herrens ord, dere hyrder! Så sant jeg lever, sier 
Herren Herren: Sannelig, siden min hjord er blitt til rov, og den 
er blitt til føde for alle markens villdyr, da den var uten hyrde, 
og mine hyrder ikke spurte etter min hjord, men hyrdene 
røktet seg selv og ikke røktet min hjord” (versene 7-8). Gud 
fordømmer hyrdene for ikke å lete etter eller røkte hjorden 
Hans! Disse prestene lot Guds folk bli “rov” til Satan og demo-
nene hans. Uten en forståelse av Bibelprofetier vil Guds flokk 
raskt bli spredt av Satan!  

“Derfor dere hyrder, hør Herrens ord! Så sier Herren Herren: 
Se, jeg kommer over hyrdene og vil kreve min hjord av deres 
hånd og la dem slutte å røkte hjorden, så hyrdene ikke mer 
skal røkte seg selv. Jeg vil redde min hjord av deres munn, så 
de ikke skal være til føde for dem” (versene 9-10). Disse hyr-
dene er i ferd med å miste jobbene sine fordi de røkter seg selv 
og ikke sauene. Og de røkter seg selv fordi de ikke har en sterk 
hyrde over seg slik herr Armstrong var.

K R I S T U S  R E G J E R E R

“For så sier Herren Herren: Se, jeg kommer og vil spørre etter 
min hjord og se til dem. Som en hyrde ser til sin hjord på den 
dagen han er iblant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får 
og redde dem fra alle steder hvor de ble spredt den dagen det 
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var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle 
dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil 
røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de steder i landet 
hvor de bor” (versene 11-13). Gud vil samle folkene Sine fra 
landene der de ble ført som slaver. Israel er i ferd med å bli 
drevet ut av landet sitt, hvis de ikke omvender seg! Men etter 
at de opplever det marerittet, vil Gud Selv bringe dem tilbake 
til sitt eget land og personlig se til at de blir røktet.  

Dette er den samme profetien som blir gjentatt mer enn 100 
ganger i Bibelen din, om det som skjer ved tilbakekomsten til 
Kristus. “På en god beitemark vil jeg la dem beite, på Israels 
høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en 
god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels 
fjell” (vers 14). Dette er fantastiske nyheter! Ikke mer å trenge 
frykte for å bli angrepet av fiender. Endelig fred og overflod!

“Jeg vil selv være hyrde for min hjord og selv la den hvile, 
sier Herren Herren. De fortapte vil jeg oppsøke, og de bort-
drevne vil jeg føre tilbake, og de sønderbrutte vil jeg forbinde, 
og de syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg 
ødelegge. Jeg vil røkte dem slik rett er” (versene 15-16). Gud 
vil oppsøke de bortdrevne nasjonene til Israel. Han vil også 
bringe tilbake de fra åndelige Israel som ble drevet bort, men 
deretter angret og omvendte seg. 

“Og dere, min hjord! Så sier Herren Herren: Se, jeg 
dømmer mellom får og får, mellom værer og bukker. Er det 
ikke nok med at dere får beite på den beste beitemarken, 
siden dere trår ned resten av beitemarken med føttene? Er 
det ikke nok at dere får drikke det klare vannet, siden dere 
gjør resten grumsete med føttene?” (versene 17-18). Gud 
stiller noen veldig tøffe spørsmål til prestene Sin. Er det en 
liten ting å ha “de beste beitemarkene” og “det klare vannet,” 
og deretter vende seg bort fra dem? Gud sier at dette er en 
monumental synd! Det er ikke en liten ting. Vi prester må ta 
det til etterretning!

Hvem var det som hadde “god beitemark,” eller god 
åndelig føde, og deretter forurenset den? Hvis du har “god 
beitemark” etter Guds egen standard, da må du være i Guds 
sanne Kirke. Det var Han som ga folket Sitt “god beitemark,” 
som prestene forurenset i denne endetiden. Dette kunne bare 
referere til laodikeerne. 
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Gud ga også “klart vann”—et bilde på den Hellige Ånd. 
1 Korinterne 2 snakker om å bruke den Hellige Ånd til å 
utforske dybdene i Guds ting. Dette er Gud som taler, og Han 
sier at de har drukket av det klare vannet - det er, det klare 
vannet etter Guds standard! Det betyr primært den Hellige Ånd 
som er gjort tilgjengelig for Guds Kirke i denne endetiden. 
Men prestene har forgiftet det “klare vannet.”

Satan ønsker å få oss bort fra solide Bibelstudier og dyp 
åndelig forståelse. Da kan han bruke prester til å forføre oss! 
Hele den laodikeiske Kirken har fått erfare denne tragiske 
prøvelsen. 

Gud snakker ikke om verdslige religioner her. De har aldri 
hatt dypt, klart vann åndelig! Selv da oldtidens Israel ble ledet 
av Gud, hadde de ikke Guds Hellige Ånd! Israels nasjoner har 
aldri hatt “klart vann” åndelig. 

“Og min hjord—skal den ete det som dere har trampet ned 
med føttene, og drikke det som er gjort grumsete med føttene?” 
(vers 19). De drikker vann som hadde blitt gjort “grumsete” av 
prestene! Gud legger skylden helt og holdent på prestene! Så 
det må ha vært en tid da føden og vannet ikke var forurenset—
inntil prestene gjorde dem slik! Det betyr at det også hadde 
vært en tid da prestene røktet flokken—og deretter vendte seg 
bort fra Gud og forurenset det åndelige brødet! 

“Så vil jeg frelse min hjord, og de skal ikke mer være til 
rov. Og jeg vil dømme mellom får og får” (vers 22). Guds folk 
vil ikke mer være til rov! Dette er den siste gangen denne 
endetidsspredningen av Guds folk vil skje. Hvor fantastisk 
majestetisk! 

“Jeg vil oppreise én hyrde over dem, og han skal røkte dem—
min tjener David. Han skal røkte dem, han skal være deres 
hyrde” (vers 23). Alt dette skjer like før David blir oppstanden. 
Lidelsene er nesten over! Takk Gud.  

“Jeg vil gjøre en fredspakt og utrydde villdyrene av landet. 
De skal bo trygt i ørkenen og sove i skogene” (vers 25). Vi er 
alle i ferd med å ha fred med Gud og fred blant alle mennesker. 
Hva kan være mer edelt og inspirerende? 

“Jeg vil gjøre dem og landet omkring min haug til en velsig-
nelse. Jeg vil sende regn i rette tid, velsignelsens regnstrømmer 
skal det være. Markens trær skal gi sin frukt, og jorden skal gi 
sin grøde, og de skal bo trygt i sitt land. De skal kjenne at jeg 
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er Herren, når jeg bryter stengene på deres åk og frir dem av 
hendene på dem som holder dem i trelldom” (vers 26-27). Når 
Gud bringer Sitt folk Israel ut av slaveri, da vil alle kjenne og 
følge Ham! Guds tusenårige styre vil da være en virkelighet. 

“De skal ikke mer være et rov for folkene, og jordens villdyr 
skal ikke fortære dem. de skal bo trygt, og ingen skal skremme 
dem. Og jeg vil skaffe dem en fruktbar jord som det står ry 
av. De skal ikke mer bli revet bort av sult i landet og ikke 
mer bære spott fra folkene. Og de skal kjenne at jeg, Herren 
deres Gud, er med dem, og at de, Israels hus, er mitt folk, sier 
Herren Herren, og at dere, min hjord, den hjord jeg før, dere 
er mennesker. Jeg er deres Gud, sier Herren Herren” (versene 
28-31). For en Gudsinspirert slutt! 
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Kapittel tolv: 
Sadoks sønner

Esekiels bok handler mye om et fysisk tempel som vil bli 
satt opp i morgendagens verden, når Jesus Kristus vil eta-
blere Guds Rike på jorda. Men det handler mye mer om et 

åndelig tempel. Det er det Gud er mest opptatt av. 
Hvis du skal bygge et åndelig tempel, hvor vil du begynne? 

Vi kan vite hvor Gud ville begynne, ved å se i Esra 3; jødene 
gjenoppbygde templet ved å begynne med alteret. Det kan 
kanskje se rart ut hvis en betrakter det fysisk. Men det er et 
forbilde på førstgrøden: I dag bygger Gud alteret Sitt for mor-
gendagens verden - for templet som en dag vil være hele 
mangfoldet av menneskeheten! Guds filadelfiere vil utgjøre en 
del av det alteret. 

P R E S T E N  S A D O K

Filadelfierne blir kalt Sadoks sønner i Esekiels bok. Hvem var 
Sadok? Hva betyr det å bli betraktet som hans sønner?  

To av de mest lojale prestene under kong David var Abiathar 
og Sadok, Abiathar var høyesteprest og Sadok tjente under 
ham. Det oppsto et opprør ledet av Davids sønn, Absalom, 
og mange i Israel vendte seg imot David for å følge Absalom. 
Abiathar og Sadok gjorde det ikke. 

Senere, da David var ganske gammel, reiste enn annen sønn, 
Adonja, seg opp imot ham. Denne gangen gjorde Abiathar den 
feilen å ta side med opprørerne. Kanskje tenkte han at David 
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faktisk hadde blitt for gammel for jobben sin. Høyestepresten 
vendte seg imot kongen! Det sviket må for David ha vært et av 
de mest nedslående øyeblikkene i livet hans.

Men Sadok forble trofast. Han ble gjort til høyesteprest 
på grunn av den lojaliteten. Like etterpå ble han gitt æren 
av å olje Salomon til konge. Lik ingen av de andre prestene, 
forble Sadok, helt til han døde, lojal til David hele veien inn i 
Salomons styre. Sønnene hans fulgte hans eksempel. 

Det er grunnen til at Gud kaller Sine utvalgte for Sadoks 
sønner i dag: Vi er lojale overfor Davids trone fra begynnelsen 
til enden. Selv om vi nølte en stund, angret og omvendte vi 
oss. Sadoks sønner er et perfekt passende navn for den lojale 
Filadelfialevningen i denne endetiden. Han snakker først av alt 
om prestene, men den benevnelsen inkluderer alle Guds tro-
faste folk, fordi de alle vil bli konger og prester—Guds konge-
lige. Dette er en spesiell ære.  

Gud adresserer de som er kalt og konvertert i endetiden. 
Av det endetidskallet, er det, og vil det for alltid være, bare 
filadelfierne som blir kalt Sadoks sønner. Det er bare de som 
forble trofaste mot Davids trone. Det er bare disse filadelfierne 
av førstegrøden i endetiden som vil regjere fra Guds hoved-
kvarterstempel for alltid! De vil bli beæret med den posisjonen, 
fordi de forble lojale da flesteparten av Guds folk gjorde opprør 
imot Ham.  

De vil være en del av Guds utvalgte hovedkvartersalter, 
eller prester i morgendagens verden. Sadoks sønner vil bli føyd 
til deres kongelige tittel. De fleste av Guds endetidshelgener 
vil ikke bli beæret med den tittelen. 

Hvem var Esekiel? Vi vet faktisk ikke så mye om ham, unn-
tatt et interessant faktum. Han var Busis sønn (Esekiel 1:3), og 
en del av Sadoks prestefamilie. Esekiel, selv om han var i fan-
genskap, var likevel lojal mot Davids trone hele veien. Det er 
grunnen til at Gud kan bruke han som et eksempel. Han var 
Sadoks sønn på to måter—både av den fysiske genealogien og 
av den åndelige genealogien.

E N  VA N N S K I L L E B E G I V E N H E T

“Men de levittiske prestene, Sadoks sønner, som tok vare på 
det som var å ivareta i min helligdom, da Israels barn forvillet 
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seg bort fra meg, de skal tre nær til meg for å tjene meg, og de 
skal stå for mitt åsyn og bære fram for meg fett og blod, sier 
Herren Herren” (Esekiel 44:15). Gud snakker her om noe vi 
har opplevd: da Israels barn—de åndelige israelittene, praktisk 
talt hele Kirken—forvillet seg bort fra Gud. 

“La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet 
komme, og syndens menneske bli åpenbart, fortapelsens sønn” 
(2 Tessalonikerne 2:3). Et stort frafall var profetert å skje i 
Guds egen Kirke—et som ville forføre mange. En ødeleggelsens 
sønn ville få kontroll og begynne å ødelegge Guds sannhet i 
Guds navn! 

Disse versene viser at Guds egne folk vil bli tvunget inn i 
en direkte konfrontasjon med sataniske styrker innen Kirken. 
De antyder en hard kamp om Guds sannhet! 

“For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den 
som nå holder igjen, må bli tatt bort” (vers 7). Herr Armstrong 
ble tatt bort, og 95 prosent av folkene ga etter for Satan i denne 
åndelige krigen. “Det skjer med all urettferdighetens forførelse 
blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet 
til sannheten, så de kunne bli frelst” (vers 10). Hvorfor dør de 
åndelig? Fordi de ikke elsker sannheten. De tror ikke at de 
trenger å se til Davids trone. De tror ikke at de trenger Guds 
regjering!  

Men la oss fokusere på de 5 prosentene—de som virkelig 
elsker sannheten! Hvem elsker regjeringen! La oss fokusere 
på de som forble lojale mot Gud, som kjempet for Gud. 

Gjennom hele dette forræderiet, var det en nobel gruppe, 
Sadoks sønner, som var lojale overfor Guds trone. Esekiel 44:15 
snakker spesifikt om prestene, men det gjelder for alle de av 
oss som følger Guds lojale prester. Det begynte gjennom meg, 
med sterk støtte av John Amos. Vi var ikke betydningsfulle 
menn i den kirken, men vi hold fast til det herr Armstrong 
hadde lært! Nå har mange andre fulgt etter. Gud sier at Hans 
Sadoks sønner tok vare på det som var å ta vare på i Hans hel-
ligdom, da alle andre vendte seg bort. Det imponerer Gud! Det 
gjør disse sønnene til Sadok veldig spesielle for Gud. For en 
nobel tittel. Selv om det ikke betyr noe for folk i denne verden, 
er det ingen annen tittel jeg heller ville ha! 

Vi ble Sadoks sønner midt i den vannskillebegivenheten. 
Den Kirkesplittelsen var et spesielt øyeblikk i historien vår, 
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et som vil foredle oss for all evighet—det største øyeblikket 
i våre åndelige liv! Å utvikle og vise lojalitet midt i det forræ-
deriet, var virkelig en handling som kvalifiserte for veldig pre-
stisjefulle stillinger. 

Vi må kvalifisere for å bli en evig Sadoks sønn! For en 
visjon dette er! Dette er en jobb Gud vil gi oss for all evighet 
fordi vi forble filadelfiere midt i det laodikeiske opprøret. 
Gud utfordrer oss med denne visjonen. Vår evige belønning 
kommer an på valgene vi gjør nå, på en daglig basis! 

Hvorfor vil ikke laodikeerne være i hovedkvarteret i Guds 
Rike—selv om de omvender seg i den Store Trengselen? Fordi 
de ikke er kvalifisert! De har ikke en hovedkvartermentalitet 
I DAG! De som vil være i hovedkvarteret i Guds Rike, er de 
som har et sterkt hovedkvarterfokus nå. 

Tenk på dette i praksis. Regjering er alt, som herr Armstrong 
så ofte sa. Regjering er det første av De ti bud: Du skal ikke 
ha andre guder foran den sanne Gud. Når laodikeerne sier at 
de eksperimenterer med en annen regjering, betyr det at de 
vender seg til en annen gud! Hvordan kunne Gud stole på dem i 
hovedkvarterstillinger i Sitt Rike? 

“Uten åpenbaring blir folket tøylesløst …” (Ordspråkene 
29:18). Det sier ikke, uten reg jering blir folket tøylesløst. 
Grunnen er at for å kunne følge Guds regjering, må vi ha en 
vidtrekkende visjon! Grunnen til at grunnleggende doktriner 
spenner fot under så mange, er fordi de mangler visjon! De 
kan ikke se, slik Sadoks sønner gjør, hvordan alt i dag klar-
gjør oss på veldig spesifikke måter til å bli en del av Guds 
kongelige familieregjering i Riket. De har mistet denne 
visjonen.  

Hvorfor vil Gud at vi ser til hovedkvarteret i dag? Fordi 
Han forbereder oss til å lære HELE VERDEN å se til hoved-
kvarteret i fremtiden. Hvordan skulle vi ellers forberede oss 
for en slik jobb? Ikke rart at Gud legger slik en vekt på å være 
en sønn av Sadok. 

DAV I D S  N Ø K K E L

Hver gang en monark blir kronet i England, blir en sang med 
tittel “Zadok the Priest,” av G.F. Handel, sunget. Hvorfor ville 
denne sangen bli brukt? 
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Dronning Elizabeth ble kronet til dronning av Det bri-
tiske samveldet den 2. juni, 1953. Når du leser hva Chronicle-
Telegram i Elyria, Ohio, skrev på den tiden kroningen hennes 
fant sted, forestill deg selv i en mye høyere stilling en dag: 

“Nattverdgudstjenesten etter den innledende ‘anerkjennelse 
’seremonien endrer atmosfæren til kroningen til en med andakt 
og dyp religiøs betydning. Det er fra dette synspunktet at her-
skeren, som har dedikert seg til sitt folks tjeneste, er høytidelig 
innviet, lik en biskop, for sin oppgave. … Mens koret synger, 
slik de alltid, siden den tidligst kjente engelske kroningsseremo-
nien, har sunget på dette tidspunktet i seremonien, hymnen 
‘Zadok the Priest’” (21. Mai 1953; mine uthevelser). En sang 
om presten Sadok, har blitt sunget hver gang en konge eller 
dronning har blitt kronet helt fra “den tidligst kjente engelske 
kroningsseremonien.”

Storbritannia og De forente stater ville ikke ha stått overfor 
nasjonale katastrofer hvis de hadde hatt Sadoks visjon! Dette 
er det største behovet til nasjonene våre..

Hvorfor ville denne sangen om Sadok være så sammen-
knyttet med kroningsseremonien til Davids trone? Jeg tror at 
Gud inspirerte det for å hjelpe Guds folk til å forstå hvem de 
er! Det vi er en del av er verdt å gi opp hva som helst, hvor som 
helst, når som helst på denne jorda! 

Hva er det som gjør oss til Sadoks sønner? Ta i betrakt-
ning, som et eksempel, den kjensgjerningen at vi trykte herr 
Armstrongs 1945 utgave av De forente stater og Storbritannia i 
profetiene. Jeg tror at Gud reserverte den for oss, fordi den var 
absolutt avgjørende for å gjøre Arbeidet Hans. Opphavsretten 
hadde utløpt, og hvem som helst kunne ha trykket den. Men 
ingen andre gjorde det. Vi ønsket inderlig den boka, og ingen 
andre var interesserte. 

Bare Sadoks sønner ønsket den utgaven som Gud inspirerte 
herr Armstrong til å skrive! Hvorfor? Den boka handler om 
Davids trone! Laodikeerne vender seg bort fra den like så visst 
som at Abiathar vendte seg bort fra David. Jeg kunne sette 
livet mitt på spill for det faktumet at Gud inspirerte den boka. 
Kan vi skjødesløst dytte en slik åpenbaring fra Gud til side? 
Hvorfor ville vi kalle fjernsynsprogrammet vårt for Key of 
David [Davids nøkkel]? Fordi vi er Sadoks sønner. I sannhet, 
det var ikke vi som tok disse avgjørelsene. Den store Gud 
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forbereder oss til å sitte på Davids trone ved at Han bruker oss 
til å gjøre arbeidet Sitt i dag.  

Se på det avisutklippet en gang til: Det sier at dronning 
Elizabeth “har dedikert seg til sitt folks tjeneste.” Det er en 
nobel årsak, og jeg mener ikke å bagatellisere det. Men når 
du ser på det fra vårt perspektiv, er det virkelig noe kortsynt. 
Sadoks sønner må dedikere seg til tjeneste for hele verden! Når 
vi sitter på den tronen til David sammen med Ektemannen vår, 
Jesus Kristus, er det verden vi vil tjene! For en enorm ære! 

Davids trone er den eneste tronen som vil tjene denne 
verden. Kan du forestille deg at jødene eller palestinerne i Midt 
Østen vil tjene deg? At regjeringen i De forente stater eller 
Storbritannia eller noe annet sted gjør det? Politikken i denne 
verden har blitt ekstremt korrupt. Det må enorme endringer 
til for å bringe denne verden til den hvilen og freden som den 
roper ut etter. Det er bare Gud, støttet av de trofaste folkene 
Sine, som kan gjennomføre dette.

“Og skriv til engelen for menigheten i Filadelfia: Dette sier 
Den Hellige, Den Sannferdige, han som har Davids nøkkel, han 
som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og 
ingen lukker opp” (Åpenbaringen 3:7). Åpenbaringen 3 gir oss 
virkelig den store oversikten over hvem vi er. Filadelfianavnet 
går sammen med Davids nøkkel, og begge er assosiert med et 
mektig arbeid som går inn gjennom de dørene som Gud åpner. 
Dette er alt en pakke—filadelfiere, Davids nøkkel, åpen dør til 
hele verden—fordi det er hva vi vil lære bort i morgendagens 
verden. Vi må nå ut til verden i dag for å være klar for frem-
tiden. Vi må være verdensorienterte! 

Gi aldri slipp på denne visjonen—dette er hva som gjør deg 
til den du er. Vi må vite hvem vi er og hvor høyt Jesus Kristus 
elsker hver eneste en av oss. Selv i tider med prøvelser, må vi 
gjenkjenne Guds kjærlighet for oss. Enhver prøvelse vil lønne 
seg i det lange løp. Gud arbeider i terminer for å forberede 
oss for evigheten! La aldri noensinne Satan få deg til å tro noe 
annet. Gud har en kjærlighet som vi ennå ikke kan fatte.  

S TØ T T E R  I  T E M P E L E T 

“Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og 
han skal aldri mer gå ut derfra. …” (vers 12). For en majestetisk 
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ære for Sadoks sønner! De vil være hovedkvarterpersonell for 
alltid, fordi de har lært seg å se til hovedkvarteret i dag, der 
Kristus leder de 5 prosentene av Sitt folk fra, som har forblitt 
lojale. Hvor elsket de er for sin lojalitet.   

Hanna sa dette om sin sønn Samuel: “… Jordens støtter hører 
Herren til, på dem har han bygd jorderike” (1 Samuel 2:8). Hun så 
den visjonen! Gud vil ha sterke folk—folk som kan ha verden 
satt på dem og som vil forbli stabile i vanskelige tider. Forstå 
at slike støtter må bli bygd over tid. De vil være i Guds Rike 
fordi de ble bygd før Kristus’ tilbakekomst. Det tar tid, og Gud 
må la disse støttene gjennomgå noen tester. Men det er akkurat 
hvordan filadelfierne oppnår stadfesting i dag. De vil ikke bli 
skremt av et syndens menneske eller en hel kirke som kommer på 
avveie! De vil bli hos Gud selv om det kan føre til at de blir drept!

Tenk et øyeblikk over baksiden av dette bildet: Laodikeerne 
vendte seg bort som om dette er en tilfeldig religion eller en lek. 
Hvordan kunne det være mulig for Ham å bruke disse folkene 
i hovedkvarteret? “Men fordi du er lunken, og verken kald 
eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn” (Åpenbaringen 
3:16). Gud er syk av forræderiet deres! 

Prester og medlemmer fra fjerntliggende områder må 
ha hovedkvarterfokus. Den største faren deres er å miste det 
fokuset. Kristus leder Kirken Sin, noe som er Hans privilegium 
som Kirkens Leder. 

Kan vi se tydelig hvordan det å ha hovedkvartermentalitet i 
dag fører rett til å være en del av hovedkvartertempelet i mor-
gendagens verden? Alle på jorda vil se til det stedet Kristus 
regjerer fra. Denne visjonen går lengre enn til Jerusalem i 
Tusenårsriket—den går videre til Det nye Jerusalem, ut inn i 
universet og videre og videre for alltid! Alt dreier seg rundt 
Det første budet. Alle må først se til Gud—noe som betyr å 
ha ingen andre guder og ingen andre regjeringer! Vi kan ikke 
eksperimentere med en annen regjering. Med en gang vi for-
står denne grunnleggende sannheten, kan Gud gjøre så mye 
med oss.    

F O R B E R E D E  S E G  PÅ  Å  B YG G E

“På den dag vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte. Jeg vil 
mure igjen dens revner og reise opp det som er nedbrutt av 
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den. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager” (Amos 
9:11). Dette verset handler om Sadoks sønner som er lojale til 
Davids trone. Dette skjer før Trengselen. Davids tabernakel 
er en midlertidig struktur, og den har falt i denne endetiden. 
Nittifem prosent av Guds folk har blitt styrtet av djevelen i sitt 
åndelige liv.  

Men det er noen støtter som fortsatt står, og overlever midt 
i de åndelige ruinene som er overalt. Disse støttene, disse 
Sadiks sønner, er de eneste folkene på jorda som kan reise opp 
disse ruinene. 

Se på det arbeidet som Gud reiser opp nå! Gud har gitt oss 
160 dekar fordi Han ønsker at vi skal bygge! Kristus klargjør 
oss for å bygge opp gjennom hele morgendagens verden—og 
vi vil en dag fullføre byggingen av universet! Vi kan reise opp 
disse ruinene fordi vi blir styrket av den store Gud. Dette er en 
profeti om oss! Vi reiser opp Davids tabernakel slik det var i 
gamle dager, da Herbert W. Armstrong levde. Vi fortsetter med 
å reise opp disse ruinene selv om vi må kjempe i retten for å 
gjøre det! Hvis vi må gå så langt som til å møte døden, håper 
og ber jeg om at vi må forbli lojale til denne saken! 

For en vakker profeti dette er. Sadoks sønner vil simpelthen 
ikke gi slipp på Davids tabernakel, som er knyttet til en monu-
mental visjon fra Gud. Dette er fruktene våre. Så lenge vi har 
Gud i oss, som styrker oss for dette arbeidet, så vet jeg at vi 
ikke kan bli beseiret. Når Kristus vender tilbake, vil Hans 
hustru være klar. Hun vet hvordan hun skal bygge, fordi hun 
har gjort det hele veien. Han vil ekte henne og deretter lede 
henne, og hun vil gå ut og lede i Guds bygningsprogram for 
alltid.  

“For så sier Herren: Det skal aldri mangle en mann av 
Davids ætt som skal sitte på Israels trone. Og av de levittiske 
prestenes ætt skal det aldri mangle en mann for mitt åsyn som 
ofrer brennoffer og brenner matoffer og bærer fram slaktoffer 
alle dager. … Dersom dere kan bryte min pakt med dagen og 
min pakt med natten, så det ikke blir dag og natt i sin tid, da 
skal også min pakt med min tjener David bli brutt, så han ikke 
får noen sønn som blir konge og sitter på hans trone, og min 
pakt med mine tjenere de levittiske prestene” (Jeremia 33:17-21).

Gud vil alltid ha noen prester som lærer om Davids trone! 
Han vil alltid ha et antall lojale prester lik Sadok. Og når du 



Sadoks sønner 119

følger disse prestene, blir du også blant Sadoks sønner. Gud 
sier at hvis du vandrer ute og ser, enten det er dag eller natt, 
vil denne pakten fortsatt være bindende—du kan være helt 
sikker på at det fortsatt er prester som er Sadoks sønner, der 
til å lede deg til Gud og hjelpe deg å bli klar for å regjere på 
den tronen til David for alltid! Følg disse mennene, og dere 
vil til slutt bli konger og prester for Gud—konger og prester 
som vet hvordan en kan løse denne verdens problemer, som 
vet hvordan de skal implementere Guds regjering. Som leder 
folk til Kristus og til Faren, og som vet hvordan det er å bygge 
Guds familie! Det er det sanne evangeliet.

Det finnes simpelthen ingen folk på jorda som er edlere 
enn disse sønnene til Sadoks! 



ESEKIEL ENDETIDSPROFETEN120

Kapittel tretten: 
Hovedkvarteret 
i Tusenårsriket

Esekiel ble brukt av Gud til å skrive ni kapitler om et 
tempel i Esekiel 40-48. Denne imponerende strukturen 
vil bli hovedkvarteret til Guds arbeid i Tusenårsriket. Det 

er imidlertid antageligvis ingen visjon i Bibelen som har blitt 
mer misforstått.

Dette er åpenbart Guds tempel, men vi vil kalle det Esekiels 
tempel for å forenkle dette temaet. 

Vi må huske på at Esekiel var en profet for endetiden. En 
profet profeterer. Det er hans primære jobb. Så Esekiel pro-
feterte—hovedsakelig for endetiden. Gud vil at vi skal forstå 
dette tempelet nå, ellers ville det ikke være i den profetiske 
boka til Esekiel. Faktisk, som vi skal se, gir Han Sine utvalgte 
jobben med å forkynne om dette templet.  

Esekieltemplet gir oss god innsikt i Guds himmelske tempel, 
fordi det er laget etter mønster av det templet. Esekiels tempel 
gir oss en livaktig innsikt i hjertet til det nye Jerusalem 
(Åpenbaringen 21:1-2). Denne visjonen rekker til og med inn i 
hele universet utover ny Jerusalem! 

Verden ser på Esekiel som en dommedagsprofet. Hvis de 
bare forsto denne ene visjonen om Esekiels tempel, ville slike 
overfladiske tanker bli drevet bort. 

For de resterende kapitlene i dette heftet, ønsker jeg å 
studere Esekiels tempel. 
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H OV E D K VA RT E RV I S J O N E N

Gud fanget Esekiels oppmerksomhet. Han ønsker også å få 
vår. “I det tjuefemte året etter at de var bortført, i begynnelsen 
av året, på den tiende dagen i måneden, i det fjortende året 
etter at byen var inntatt, nettopp på denne dagen kom Herrens 
hånd over meg, og han førte meg dit” (Esekiel 40:1). Hvis vi 
tror at det finnes en Gud, og at Bibelen er Hans Ord, skulle 
dette verset gjøre oss våkne. På en bestemt dag var Guds hånd 
over Esekiel, og han visste det. Den hånden ga Esekiel disse 
endetidsprofetiene. Det synes å ha vært Gud Selv. Dette er 
opprinnelsen til temaet om tempelet. 

“I syner fra Gud førte han meg til Israels land og satte meg 
ned på et meget høyt fjell, og på det var det likesom en opp-
bygd by i sør” (vers 2). Her begynner Gud å utfolde denne 
herlige visjonen av hovedkvarteret Sitt i Tusenårsriket. 

Gud har alltid et arbeid som går ut fra hovedkvarteret Sitt. 
Gud ga vakre hovedkvarterbygninger for arbeidet under herr 
Armstrong. Herr Armstrong bygde et hus for Gud - Ambassador 
Auditorium. De andre bygningene i hovedkvarteret kunne på 
langt nær sammenlignes med det huset. 

Gud gir også Philadelphia Church vakre strukturer. Tenk 
på hvilken effekt Guds hovedkvarter kan ha. Gud inspi-
rerte oss til å utføre noen landskapsarbeider rundt hoved-
kvarteret til pcg her i Edmond, Oklahoma. (Vi håper å flytte 
hovedkvarteret snart til eiendommen vår på 160 dekar). 
Landskapsarbeidene har ikke bare forskjønnet området rundt 
bygningen vår, men også de som bor ved siden av oss. Vi ble 
fortalt at mange leietakere nær oss ikke var fornøyd med for-
retningseierne de samarbeidet med. De var ikke sikre på at 
de ville bli det, før vi gjenoppbygde dammen og utførte land-
skapsarbeidene våre. Nå ønsker alle leietakerne å bli værende 
og hjelpe til med å forbedre området. Det er bare et lite 
eksempel på hvordan du kan snu tankegangen til mennesker 
på en positiv måte. 

Guds arbeid i morgendagens verden vil imidlertid bli gigan-
tisk i forhold til det vi gjør i dag. Kongenes Konge og herrenes 
Herre og Hans konger og prester vil ikke regjere fra ei rønne!  

Når Gud har et mektig arbeid, blir det alltid ledsaget av 
imponerende bygninger i hovedkvarteret. Vanligvis er det et 



ESEKIEL ENDETIDSPROFETEN122

fysisk hus eller tempel som dominerer landskapet. Salomons 
tempel demonstrerer tydelig Guds tankegang i bygningspro-
grammet Hans. Esekiels bygning i Tusenårsriket vil være 
den første bygningen som vil overstråle dets majestetiske 
skjønnhet! 

Selv om dette er et fysisk tempel, vil det bli bygd i kraft 
av Guds Hellige Ånd, slik Salomons tempel ble (1Krønikebok 
28:11-12). Disse to templene—Salomons og Esekiels—har 
veldig lignende design. Gud forsikrer seg alltid om at Hans 
tempel blir bygd på Hans måte. 

Det er på tide at vi begynner å tenke på vår fremtidige, 
majestetiske hovedkvarterbygning. Og siden det er Gud som 
er den virkelige arkitekten, kan du være sikker på at det vil bli 
et mer inspirerende syn enn denne verden noensinne har sett 
tidligere! 

Kan du forestille deg hvordan Esekiels tempel vil for-
andre kursen til denne verden? Hvordan den kommer til å 
fange fantasien til alle jordas innbyggere? Hele verden vil ha 
dette templet som hovedfokuset sitt i den kommende verden! 
En slik storslått struktur vil hjelpe alle å se til der Kristus 
er! Verden vil fokusere på Esekiels tempel, og deres måte å 
tenke på og leve vil bli fullstendig revolusjonert! Alle folk vil 
bli rørt og inspirert til å adlyde Gud.  

Esekieltemplet vil gi hele verden en visjon om Guds plan 
på denne jorda og for all evighet. Gud vil endelig bli virkelig 
for hele menneskeheten. 

Uansett hva mennesker sier, dette er det store og eneste 
håpet til menneskeheten! 

“Å  M Å L E  D E N  V E L O R D N E D E  B YG N I N G E N ”

Gud vil at vi skal lære folk om tempelet Hans—både det 
fysiske og det åndelige. “Du menneskesønn! Tal til Israels hus 
om dette hus, så de må skamme seg over sine misgjerninger 
og måle den velordnede bygning. Og når de skammer seg over 
alt de har gjort, da skal du kunngjøre dem husets skikkelse 
og dets innredning, dets utganger og dets innganger, hele dets 
skikkelse og alle forskriftene om det—hele dets skikkelse og 
alle lovene om det, og skriv det opp for deres øine, så de må 
akte på hele dets skikkelse og alle forskriftene om det og gjøre 
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etter dem” (Esekiel 43:10-11, dnb 1930). Her drøfter Esekiel 
folk som skammer seg. I Tusenårsriket vet vi at alle men-
nesker, generelt, vil være skamfulle. Men det er ikke tilfellet 
før Kristus kommer tilbake.

Dette er en profeti som sier at vi må lære sannheten om 
Esekiels tempel og åndelige offer i denne endetiden. Gud har 
nå åpenbart mer sannhet om dette templet. Hans egen Kirke 
må forstå dette i dag for å kunne lære bort denne vidunderlige 
sannheten i morgendagens verden. Dette budskapet er i denne 
profetiske boken fordi Gud vil at vi skal forstå det nå!

Dette er skrevet til et Esekielarbeid i endetiden. Gud sier 
at vi skal vise det fysiske templet til Israels nasjoner. Det vil 
selvfølgelig også bli forkynt til Guds Kirke, eller åndelige 
Israel. Gud håper at de “skammer seg.” Dette er før den Store 
Trengselen. Vi vet at Israel vil skamme seg i løpet av den Store 
Trengselen. Det er mange profetier som forteller oss det. 

I dette verset sier Gud at vi må “måle” dem. Hvis folk er vil-
lige, kan de måle og bevise alt om Guds tempel—både fysisk 
og åndelig. Gud styrer foreløpig ikke folk med en jernstav 
(Åpenbaringen 2:27). De vil bli vist tempelet i detalj. Men bare 
hvis de skammer seg. Omvendte folk vil bli vist dets skikkelse 
og innredning, dets utganger og innganger, lovene og forskrif-
tene til dette templet. Gud vil at de skal få detaljene i denne 
inspirerende håpets visjon. 

Gud vil “skrive den i deres hjerte” hvis de omvender seg. Den 
vil definitivt bli skrevet i hjertet til alle i Israel etter Trengselen, 
når de alle har angret og omvendt seg (Jeremia 31:33).

De som reagerer i dag, vil ha en stilling i det templet. 
Vi må skrive lovene i dette fysiske templet “for deres øine.” 

Vi må forkynne “husets skikkelse” til dem. Igjen, dette er både 
fysisk og åndelig. 

Selv i Guds Rike vil vi forkynne Guds tempel til verden. 
Selv om vi er åndsvesener vil vi manifestere oss i kjød, fordi 
studentene våre fortsatt vil være mennesker (Jesaja 30:20).

 Dette er en profeti om at vi vil forkynne Esekiels tempel 
til hele verden. Selvfølgelig dreier alt det seg rundt det ånde-
lige. Selv det fysiske templet er bare et bilde på Guds tempel i 
himmelen. 

Den sanne Kirken i dag må lære om loven som vil anvendes 
i Guds hus. “Dette er loven om huset: På toppen av fjellet skal 
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hele området rundt det være høyhellig. Se, dette er loven om 
huset” (Esekiel 43:12). I alle disse endetidsprofetiene er lov-
brudd hovedproblemet! Det overgår alle andre problemer. 
Selv Guds egen Kirke i dag snubler over loven Hans som 
Guds regjering er grunnlagt på (Malakias 2:8). Hvis de ikke 
omvender seg, kan Gud ikke bruke dem til å lære loven Sin til 
hele verden fra Esekiels tempel! For et tragisk tap det vil være.

 Guds sanne Kirke lærer alltid bort sannheten om Guds 
regjering og lover. 

AV B I L D E T  E T T E R  D E T  H I M M E L S K E  T E M P L E T 

Det fysiske templet er avbildet etter det himmelske templet. 
“De gjør tjeneste som et avbilde og en skygge av den himmelske, 
slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge taber-
naklet: Se til at du gjør alt etter det bilde som ble vist deg på 
fjellet!” (Hebreerne 8:5). Tabernaklet i ørkenen hadde det 
samme generelle mønstret som Salomons tempel. “Det er altså 
nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved 
slikt, men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre 
offer enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som 
var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdom. 
Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds 
åsyn for vår skyld” (Hebreerne 9:23-24).

Det himmelske templet er Guds bolig. Hans tempel blir 
nevnt flere ganger i åpenbaringsboken. Ny Jerusalem, eller 
Guds tempel, var Abrahams endelige mål. “For han ventet på 
staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til bygg-
mester og skaper” (Hebreerne 11:10). Det templet kommer 
til jorda når Gud skaper den nye himmelen og en ny jord 
(Åpenbaringen 21:1-2). Alle Guds tabernakler og templer skulle 
peke oss mot den guddommelige, kongelige destinasjonen. 

Det var det målet som Kristus drøftet med disiplene Sine. 
“La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I 
min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde 
jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted 
for dere” (Johannes 14:1-2). Uttrykket “mange rom” skulle 
oversettes “mange stillinger.” Gud har mange stillinger å fylle i 
Esekieltemplet Sitt. Disse samme kongeprestene vil senere ha 
stillinger i nye Jerusalem! 
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Jeg håper at denne destinasjonen rører oss mye mer enn 
noe annet i livet vårt! Belønningen som blir gitt til disse 
prestene som er støtter, det høyeste nivået av stillinger i Guds 
Rike, er fantastisk ubeskrivelig storslått! 

Akkurat nå arbeider vi for å fylle disse helt virkelige stil-
lingene. Med mindre vi helt klart fatter denne fantastiske 
visjonen, er det ikke mulig å kvalifisere! Det er grunnen til 
at laodikeerne—til og med de som omvender seg i den Store 
Trengselen—feiler å kvalifisere seg til å dele Kristus trone. Vi må 
overvinne og beseire nå (Åpenbaringen 3:19-21). Vi må ikke 
ta lett på dette kallet! Det er verdt et hvilket som helst offer—
enhver prøvelse som Gud gir oss å holde ut..

Hvis vi har en skarp visjon av Esekieltemplet, kan vi vinne 
innsyn i Guds himmelske tempel og inn i en fremtid som til 
og med strekker seg utover Tusenårsriket og Den siste store 
dagen! Det handler om vår fremtidige evighet sammen med 
Gud. Det er bare denne visjonen som vil inspirere oss til å 
kvalifisere for de høyeste stillingene Gud har å gi! Hvis vi for-
står Esekiels tempel, kan vi få en mye bedre forståelse av disse 
stillingene. 

Det er fort gjort å kjøre seg fast i dagens slit i denne verden. 
Gud har et utrolig opphøyet mål for oss alle. Han ønsker å heve 
tankene våre ut av denne verden og inn i en lysende fremtidig 
verden som Han vil styre. Det er mange som tenker at dette bare 
er en annen fantasi. Men de tar feil. Snart vil Kristus være her 
for å bringe fred, glede og overflod til denne elendige verden. 

D E T  A L L E R  H E L L I G S T E

Det er nødvendig at vi forstår betydningen av det helligste 
stedet i templet: Det aller helligste. Det var lokalisert i den 
indre forgården til templet. “Tjue alen fra baksiden av huset 
satte han opp en vegg av sederbord fra golvet og opp til lofts-
bjelkene. Han innredet et rom innenfor veggen. Det var Det 
aller helligste” (1 Kongebok 6:16). 

Paktens ark ble oppbevart i Det aller helligste. Arken, som 
var dekket med gull, var et bilde på Guds trone—et symbol på 
Hans tilstedeværelse. Den var dekket av to kjeruber av oli-
ventre som hadde utstrakte vinger. Hvis Israel mistet arken, 
visste de at Herrens herlighet hadde forlatt dem. 
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Inni arken var de to steintavlene som De ti bud var skrevet 
på. Den inneholdt også en krukke med manna og Arons stav 
(Hebreerne 9:4-5).

Det er selvfølgelig en fantastisk symbolikk i alt dette. Guds 
folk må spise manna, eller åndelig føde i dag. De må bli styrt 
av De ti bud, eller loven. Det betyr at det må være en regje-
ring grunnlagt på den loven—symbolisert ved Arons stav. 
Den regjeringen må alltid stråle ut fra Guds trone. Paktens ark 
handler om Gud som styrer over mennesket. 

Guds Kirke er templet Hans i dag (1 Korinterne 6:19; 
Efeserne2:21). Gud bygger Sitt åndelige tempel nå—akkurat i 
dette øyeblikket! 

J A K I N  O G  B OA S

Gud hadde to søyler bygd ved forhallen til templet. Søylene ble 
kalt Jakin og Boas (1 Kongebok 7:21). 

Disse to søylene vil også være i Esekiels tempel. “Forhallen 
var tjue alen lang og elleve alen bred, og den hadde trinn som 
førte opp til den. Ved pilarene stod der søyler, én på hver side” 
(Esekiel 40:49). I Salomons tempel inneholdt disse to støt-
tene minst 130 tonn kobber. Det hjelper oss til å forstå hvorfor 
Nebukadnesar slo disse søylene i stykker for å bringe dem til 
Babylon (Jeremia 52:17). De to søylene veide 266 tonn og var 
36 fot høye. Det var et stort søylehode på hver søyle som var 10 
fot høy og så stort som et rom. 

Hva symboliserer disse to søylene med hode på toppen? 
Kristus blir referert til som en mann som var som kobber å se 
til (Esekiel 40:3). Kristus blir skildret som en av disse søylene i 
Bibelen. “Engelen som talte med meg, kom så tilbake og vekket 
meg som når en mann vekkes av sin søvn. Og han sa til meg: 
Hva ser du? Jeg svarte: Jeg ser en lysestake [lampeholder] som 
er helt igjennom av gull. På toppen har den et oljekar [hode, 
kjv], og den har sju lamper med sju rør til hver av lampene 
som er på den” (Sakarias 4:1-2). Ordet lysestake kunne også 
vært oversatt lampeholder. Det er en søyle, eller lampeholder 
med et hode på toppen. Hodet inneholdt oljen som forsynte 
lampen med brensel. “Da tok han til orde og sa til meg: Dette 
er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, 
men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud” (vers 6). 
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Vi gjør Guds arbeid gjennom Hans Hellige Ånd—typifisert av 
karet [hodet] med olje - ikke ved menneskelig evne.

Det er sju lamper, eller kirkeæraer. Søylen, eller lysestaken 
er her åpenbart et bilde på Jesus Kristus. “Og midt imellom 
lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var 
kledd i en fotsid kjortel, ombundet med et gullbelte under 
brystet” (Åpenbaringen 1:13). Her er Kristus skildret midt 
imellom de sju Kirkeæraene. Han er søylen og hodet som for-
syner de sju lampene. “Hans hode og hår var hvitt som hvit 
snø, og hans øyne som en ildslue. Hans føtter var lik skin-
nende kobber [de to søylene i Salomons tempel inneholdt 130 
tonn kobber], som om de var glødet i en ovn. Og hans røst var 
som bruset av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han sju 
stjerner og av hans munn gikk det ut et tveegget, skarpt sverd. 
Og hans ansikt var som solen når den skinner i sin kraft. De 
sju stjerner er engler for de sju menigheter, og de sju lysestaker 
[eller lamper] er sju menigheter” (versene 14-20).

Hvor mange er det som virkelig ser den store kraften som 
står bak Guds sanne Kirke? Dette er hvor vi får det åndelige 
drivstoffet som får lampen vår til å brenne. Dette er Søylen 
som støtter Guds arbeid! Dette er regjeringen som styrer 
Guds Kirke! Vi kan ikke overleve med mindre vi innser hvor 
kilden til kraften vår virkelig er. Dette er den enorme kraften 
bak Guds lille levning i dag. Åpenbaringen 2-3 profeterer 
om Guds Kirkeæraer, eller lamper. De tre første kapitlene i 
Åpenbaringen skildrer det samme bildet som vi akkurat leste 
om i Sakarias 4.

I Esekiels tempel, er Kristus klart én søyle og Gud Far 
er den andre. Når menneskeheten nærmer seg dette templet i 
morgendagens verden, vil de gå inn mellom disse to søylene. 
De vil bli lært at Gud Faren og Kristus er søylene og kilden til 
kraften bak skapelsen av Gudsfamilien! Verden vil vite hvem 
som regjerer og hvem som ikke gjør det! 

K I L D E N  T I L  VÅ R  K R A F T

Vi skal bli Gud slik Gud er Gud. Vi er imidlertid skapte guder, 
ikke guder uten en begynnelse. Vi er mennesker som er lagd 
av leire—rød gjørme. Gud skapte oss fra støv. Det gjør mira-
klet med vår åndelige fødsel til og med mer majestetisk. Vi går 
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fra støv til å bli medlemmer av Guds egen familie! Faren og 
Kristus er kilden til den skapelsen. 

Guds folk må aldri glemme kilden til kraften vår. Hva er 
en lampe uten olje? Verdiløs. Vi må lære den leksen nå, ellers 
kan vi ikke styre i Guds Rike. Det er hva Guds egen laodi-
keiske Kirke har glemt. De ser ikke den sanne kilden til all 
kraft. Oljeforsyningen deres er veldig lav. Les lignelsen om de 
ti jomfruene i Matteus 25:1-13. Femti prosent av dem vil miste 
evig liv. Guds egen Kirke har mottatt en fantastisk, men veldig 
farlig kunnskap! 

Gud og Kristus er det eneste lyset i denne verden. Det finnes 
ingen annen kilde. Serubabel lærte dette i endetiden (Sakarias 
4:6; Åpenbaringen 3:7-8). Men laodikeerne har fornektet 
embetet til denne endetidstjeneren til Gud. 

Vi filadelfiere må lære oss å underordne oss til Guds regje-
ring—Hans Hellige Ånd—på samme måten som Serubabel 
gjorde det. Herr Armstrong var en slags Serubabel. Alle de 
laodikeiske gruppene lærer en regjering av mennesker—ikke 
Guds regjering, som herr Armstrong lærte. Det store arbeidet 
gjennom herr Armstrong skjedde ikke tilfeldig! Det ble gjort 
gjennom Guds Hellige Ånds kraft! 

Må Gud hjelpe laodikeerne som feiler å se det allmek-
tige miraklet! Mennesket er ingenting. Men det Gud gjorde 
gjennom den mannen er virkelig utrolig!  

Hvor klart Guds lampe brant i arbeidet Hans. Men de 
“blinde” laodikeerne kan ikke se Guds lampe. Det er derfor de 
er lunkne. 

Serubabel bygde Guds tempel. Han visste hvordan han 
skulle bygge for Gud. Han er klar for å undervise hele verden. 
Laodikeerne er ikke.  

Filadelfierne vil bli støtter. “Den som seirer, ham vil jeg 
gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer 
gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og 
navnet på min Guds stad—det nye Jerusalem, som kommer 
ned fra himmelen fra min Gud—og mitt eget navn, det 
nye” (Åpenbaringen 3:12). Det betyr at de har lært å se til 
Gudsfamilien og bli lik dem. Det betyr at vi skal bli støtter 

JAKIN OG BOAS De to søylene ved inngangen til templet  
representerer klart Jesus Kristus og Gud Faderen.
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i hovedkvarteret for alltid—vi vil “aldri mer gå ut derfra”! 
Bittesmå støtter sammenlignet med Gud, men ikke desto 
mindre støtter. Vi vil bli kalt støtter for alltid, lik Gud! For en 
belønning for å være lojal!  

Anchor Bible refererer til de to vitnene som oljesønner 
(Sakarias 4:3; Åpenbaringen 11:3, kjv). Det er hva de er. De har 
lært å underordne seg til Guds regjering gjennom kraften til 
Guds Hellige Ånd. Etter budskapet til hver av Kirkeæraene i 
Åpenbaringen 2-3, sier Gud: “Den som har øre, han høre hva 
Ånden sier til menighetene.” Det er oljen som får lampen til 
å skinne klart. Må Gud hjelpe det mennesket som følger et 
menneske (Jeremias 17:5) i stedet for den Hellige Ånd.  

G U D S  A LT E R

Interiøret i Guds tempel var, og vil bli, dekket med rent gull. 
“Og Salomo kledde huset innvendig med fint gull og hengte 
gullkjeder bortetter veggen foran det innerste rommet og 
kledde den med gull” (1 Kongebok 6:21). Også alteret i Guds 
tempel vil bli dekket med gull. Dette alteret er lokalisert i den 
indre forgården. Alt i templet dreier seg rundt Guds alter, 
akkurat slik Kirken i dag dreier seg rundt Guds prester—sym-
bolisert ved alteret. 

Guds utvalgte i dag blir trenet for en spektakulær jobb i 
Esekiels tempel. Disse helgenene blir sammenlignet med rent 
gull i Guds nåværende og fremtidige tjeneste. De vil være på 
det høyeste nivået av kongeprester i Tusenårsriket og i all 
evighet. Gud ønsker at vi har en dyp forståelse om hvor høyt 
Han verdsetter vår urokkelige lojalitet!

La oss se på en annen profeti om Guds Kirke som deler seg 
i endetiden. “Å hvor matt gullet er blitt, det edleste gull for-
andret! De hellige steiner ligger strødd omkring ved alle gate-
hjørner!” (Klagesangene 4:1). Klagesangene ble skrevet av pro-
feten Jeremia. Fokuset i bøkene i Jeremia og Klagesangene er 
på endetiden—i dag. Legg merke til at gullet “er blitt” matt. 
Det edle gullet er forandret. Og Gud drøfter Sin helligdom—
Sin egen Kirke og, spesifikt, prestene som tjener Ham! De 
hadde Guds dyrebare sannhet og nå mister de den! De har for-
andret seg fra edelt gull til matt gull. Heldigvis er de fortsatt 
gull på dette tidspunktet. Det er fortsatt håp! 
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Dette er tempelspråk som åpenbart gjelder Guds egen 
Kirke. Satan har forført prestene og deretter ledet de fleste av 
Guds folk på villspor. “Sions barn, de dyrebare! Like i verd 
med det fineste gull. Hvor de er blitt aktet som leirkrukker, 
et verk av en pottemakers hender” (vers 2). Gud sammenligner 

“Sions barn, de dyrebare” med fint gull. Han drøfter først av alt 
prestene Sine. Det gjelder selvfølgelig også for alle folkene Hans. 
Denne samme sannheten blir dekket i Malakias’ Budskap.

Gud ønsker at vi skal se den verdien som Han setter på 
Sitt eget folk! Ser du hvor dyrebar du er for Gud hvis du for-
blir Hans veldig gylne utvalgte? Vi bor i den indre forgården, 
der Guds aller helligste er. Gud er i vårt nærvær hvis vi gjør 
arbeidet Hans! Vi vil tilhøre den gruppen av prester, de eneste, 
som kommer nær til Gud. Kontorene våre vil være nær Guds 
kontor i Esekiels tempel. For en fantastisk, gylden fremtid 
Guds utvalgte har! Men, pass opp for Satan. 

Jeg tror at vi kvalifiserer oss nå for å være i den indre for-
gården i Esekiels tempel. Guds folk er enten i den indre eller 
ytre forgården i Guds åndelige tempel i dag (Åpenbaringen 
11:1-2). Den indre forgården er der hvor Gud bor. Det synes 
som om vi skal jobbe i den indre forgården i Tusenårsriket, 
hvis vi er i den indre forgården åndelig i dag. Uansett, disse 
helgenene som er i den indre forgården i dag, vil ha et mye 
større ansvar i Guds Rike. 

F O K U S  PÅ  V E R D E N

Salme 68 inkluderer profeti om Guds fremtidige verden (ver-
sene 17, 19, 23). “På grunn av ditt tempel i Jerusalem skal 
konger komme til deg med gaver” (vers 30). Dette verset viser 
spesifikt til Guds fysiske tempel i Tusenårsriket. Jordas konger 
vil bringe gaver til Kristus. Han er kongenes Konge og her-
renes Herre. Og vi har muligheten til å arbeide der hvor konger 
kommer til oss! Gud gir oss et virkelig majestetisk kall som 
er nesten altfor fantastisk til at vi engang klarer å fatte det 
(Åpenbaringen 2:26; 5:10).

Gud bruker Sitt tempel til å få menneskenes sinn til å 
fokusere på Ham! Hvis Han kan fylle menneskenes sinn med 
denne visjonen, er det ingenting som kan stoppe dem fra å bli 
en del av den!  
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Tempelprosjektet vil begynne idet Kristus stiger ned på 
Oljeberget. “På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget, som 
ligger midt imot Jerusalem i øst. Og Oljeberget skal revne tvert 
over mot øst og mot vest, så det blir en stor dal. Den ene halv-
delen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot sør” 
(Sakarias 14:4). Den dramatiske hendelsen vil endre landskapet 
der Esekiels tempel vil bli bygd. Dette fjellet vil revne i to deler. 
En halvdel vil bevege seg mot nord og en halvdel vil bevege 
seg mot sør. Det vil skape en dyp dal som går mot øst og vest. 
Oljeberget vil antageligvis bli en god del høyere enn det det er 
nå. Miraklet vil øyeblikkelig begrave mye av skitten i Jerusalem 
og gjøre landskapsarbeidene og bygningsprogrammene våre 
mye lettere. 

Vi trenger å planlegge fremtiden vår i Esekiels tempel med 
den slags visjoner.

Jesus Kristus planla dette templet fra begynnelsen av men-
neskets historie. Han visste at dette templet ville bli sen-
tret og fokuset til hele verden! “Men det skal skje i de siste 
dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet 
på toppen av fjellene, og høyt hevet skal det være over alle 
høyder. Og folkeslag skal strømme opp på det. Mange hed-
ningefolk skal gå avsted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens 
berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og 
vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens 
ord fra Jerusalem” (Mika 4:1-2). Kristus vil motta “mange hed-
ningefolk” I dette store templet. Guds lov vil bli lært til verden 
fra denne hovedkvarterbygningen—”guds hus.” Det vil bli 
styrt ved den samme loven og regjeringen som Gud lærte oss 
gjennom Herbert Armstrong!
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Kapittel fjorten: 
Tempelofringene

Det er mange vers som omhandler fysiske ofringer i 
Esekiels tempel. Men tolker Bibelen dem som fysiske 
eller åndelige ofringer? Ville det være noen grunn for at 

fysiske dyreofringer skulle foregå i Tusenårsriket? 
La oss merke oss noen nøkkelvers i Malakias: “Ved å 

bære fram uren mat på mitt alter. Men dere sier: Hvordan 
har vi krenket din renhet?—Ved å si: Herrens bord er ingen 
ære verd! Når dere kommer med et blindt dyr for å ofre det, 
er det da intet ondt i det? Og når dere bringer et dyr som 
halter eller er sykt, er det da ikke noe ondt i det? Kom med 
slike gaver til din stattholder! Tror du han vil være tilfreds 
med deg, eller ta nådig imot deg? sier Herren, hærskarenes 
Gud” (Malakias 1:7-8). Vi vet at Malakias’ bok er profeti for 
endetiden. Gud adresserer Sin egen Kirke og dens åndelige 
problemer. Gud knytter det til at de ofrer halte, blinde og syke 
offer. Det er åpenbart at Han ikke refererer til fysiske dyreo-
fringer, men til kvaliteten av de åndelige ofringene. Du er et 
åndelig offer for Gud i dag—godt eller dårlig (Romerne 12:1). 
Vi kan se av sammenhengen i Malakias 1 at Gud refser Sine 
egne laodikeiske folk i denne endetiden. Deres evige liv står 
på spill! De er “blinde” (Åpenbaringen 3:17). De er også halte 
og syke—åndelig! 

Hvis Kristus hadde vært et sykt og halt offer, du og jeg ville 
ikke hatt noen fremtid. Gud vil at vi skal imitere Hans offer 
(Filipperne 2:5).
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Gir du et halt offer til Gud? Et sykt offer? Eller et kongelig, 
Kristuslikt offer? Gud er ikke interessert i dyreoffer nå. Han er 
dypt interessert i deg som et offer (Rom. 12:1).

“Om det bare var noen iblant dere som ville stenge tem-
peldørene, så dere ikke forgjeves tenner ild på mitt alter! Jeg 
har ikke behag i dere, sier Herren, hærskarenes Gud. Jeg har 
ikke lyst til offergaver fra deres hånd” (Malakias 1:10). Dette 
avsnittet skildrer folk som tenner ild for å ofre dyreoffer. Det 
betyr at laodikeerne fortsatt oppfører seg veldig religiøst, men 
Gud sier at Han ikke har behag i dem. Alteret viser spesifikt til 
prestene i dag. De fører Guds folk på villstrå. 

Gud sier at vi skulle stenge dørene i templet, eller Kirken, 
hvis vi ofrer syke offer. Når Han drøfter tenningen av en ild, 
refererer Han til den åndelige lampen i Kirken Sin—i deg. 

B Ø N N E N S  H U S 

Hvor inderlige er bønnene dine? “Fra solens oppgang til dens 
nedgang skal mitt navn bli stort blant hedningefolkene. På 
hvert sted skal det brennes røkelse og bæres fram offergaver for 
mitt navn, rene offergaver. For mitt navn skal bli stort blant 
folkeslagene, sier Herren, hærskarenes” (vers 11). Røkelse er 
et bilde på bønnene våre (Åpenbaringen 8:3). Her sier Gud 
at bønnene våre bør bli ofret opp til Gud overalt—over hele 
verden. 

Esekiels tempel blir kalt et bønnens hus. Hele verden vil 
fokusere på det. Det er på denne måten vi vil gjøre Guds navn 
stort blant alle d åndelige hedningefolkene. Vi må lære hele 
verden hvordan det er å be. Gud snakker om en jordskjelv-
rystende revolusjon i denne verden! Endelig vil verden lære 
hvordan de skal be og få resultater. Dette er hovedmåten vi 
opptenner Guds Hellige Ånds kraft (2Timoteus 1:4-7).

Kan du forestille deg at hele verden ber intenst til 
Gud? Enten vi kan eller ikke, vil det skje veldig snart. Vi 
må vite hvordan det er å be effektivt, slik at vi kan lære hele 
menneskeheten. 

Lever vi etter hvert av Guds ord? Elsker vi Guds åndelige 
føde? “Men dere vanhellige mitt navn ved å si: Herrens bord er 
urent, og maten som gis det er lite verd” (Malakias 1:12). Er noe 
av Guds åndelige føde lite verd for oss? Kristus’ største lidenskap 
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var å gjøre Guds vilje. Den mest intense lidenskapen Hans var å 
glede Sin Far—ikke bare å adlyde Ham, men å glede Ham! 

“Og dere sier: Å for et strev!—Dere blåser foraktelig av 
det, sier Herren, hærskarenes Gud. Og dere bærer fram 
slikt som er røvet, og dyr som er halte eller syke. Slikt bærer 
dere fram som offergave! Skulle slike gaver behage meg? sier 
Herren. Forbannet være den som farer med svik, den som har 
hanndyr i sin hjord og gjør et løfte, men likevel ofrer et dyr 
som har lyte. For jeg er en stor konge, sier Herren, hærska-
renes Gud, og mitt navn er fryktet blant folkeslagene” (ver-
sene 13-14). Gud forlanger at vi ikke gir et halt eller sykt offer 
til Ham.

Laodikeerne ofrer uren åndelig føde. De ofrer “røvet, og 
halte og syke” dyr. Men igjen, dette snakker i virkeligheten om 
den fryktelige åndelige tilstanden deres. De ofrer urene offer-
gaver til Gud. De svikter å gi sitt beste til Gud. De har glemt 
hvor “fryktelig” Gud kan være hvis Han må straffe oss!

Så vi kan se at selv når Gud bruker fysiske ofringer i profe-
tier om Kirken Sin i dag, gjelder det åndelig. Også Jesaja bruker 
fysiske ofringer til å profetere om en åndelig tilstand i endetiden 
(se Jesaja 56, spesielt vers 7).

Jesaja 66 er også en profeti for endetiden (se versene 8, 
12-13). “Så sier Herren: Himmelen er min trone, og jorden er 
en skammel for mine føtter. Hva slags hus skulle dere bygge 
meg, og hvor skulle det finnes et hvilested for meg? Alt dette 
har min hånd gjort, og slik ble alt dette til, sier Herren. Men 
den vil jeg se til, det er den elendige, og den som har en søn-
derbrutt ånd og er forferdet over mitt ord” (versene 1-2). Gud 
sier Han vil se til den, eller dette individet. Dette er en veldig 
ydmyk person som er forferdet over Guds Ord. Gud ser ikke 
til mektige mennesker, med mindre de har en veldig frykt for 
å være ulydige mot Hans Ord. Det er åpenbart at disse versene 
drøfter den slags ledere som Gud velger.  

Men deretter drøfter Han slakt, ofringer og røkelse. “Den 
som slakter en okse, er som den som dreper en mann. Den 
som ofrer et lam, er som den som bryter nakken på en hund. 
Den som ofrer matoffer, er som den som ofrer svineblod. Den 
som bærer fram påminningsoffer av virak, er som den som 
priser avguder. Likesom de har valgt sine egne veier, og deres 
sjel har behag i deres avskyelige gudebilder” (vers 3). Igjen, 
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disse uttalelsene er gjort i forbindelse med endetiden. Også 
dette snakker om åndelige offergaver. 

“Så vil jeg velge å gjøre ondt imot dem. Det de er redde for, 
vil jeg la komme over dem. For jeg ropte, men ingen svarte, 
jeg talte, men de hørte ikke, de gjorde det som ondt var i mine 
øyne, og valgte det jeg ikke hadde behag i” (vers 4). Gud sier at 
da Han talte, hørte de ikke. Når var det Gud talte? Gud taler 
nå gjennom Filadelfiaprestene og Kirken Sin. Vi banker på 
døra deres for Gud når vi advarer laodikeerne (Åpenbaringen 
3:20). 

“Hør Herrens ord, dere som er forferdet over hans ord! 
Deres brødre som hater dere, som støter dere fra seg for mitt 
navns skyld, de sier: La Herren vise sin herlighet, så vi kan se 
at dere blir glade!—Men de skal bli til skamme” (Jesaja 66:5). I 
stedet for å høre på Gud, kaster de laodikeiske prestene ut dem 
som talte for Gud! Guds lojale folk fryktet Gud og adlød. Gud 
sier at laodikeerne vil bli veldig skamfulle i fremtiden.

Temaet har ingenting med dyreofringer å gjøre. Gud sa at 
de laodikeiske prestene Hans ikke ville frykte Ham i denne 
endetiden (Malakias 1:6). Det er derfor de er et blindt, halt og 
sykt åndelige offer. 

B L O D E T  T I L  K R I S T U S 

Jesus Kristus arbeider ikke bare med oss i dag, Han ga Sitt eget 
liv som et offer for oss. “Og av småfeet et lam av to hundre 
fra Israels vannrike beitemark til matoffer og til brennoffer og 
fredsoffer til å gjøre soning for dem, sier Herren Herren. Alt 
folket i landet skal være skyldig til å yte denne offergaven til 
fyrsten i Israel. Fyrsten skal ha plikt til å ofre brennoffer og 
matoffer og drikkeoffer på festene og nymånedagene og sab-
batene; på alle Israels høytider. Han skal ofre syndofferet og 
matofferet og brennofferet og fredsofrene for å gjøre soning 
for Israels hus” (Esekiel 45:15-17). 

Uttrykket “å gjøre soning for” blir brukt to ganger. Kristus’ 
død soner oss med Hans Far (Romerne 5:10). Det er temaet 
som blir drøftet her i Esekiel. Dette er profeti for endetiden. 
Det er bare Kristus’ offer som kan forlike oss åndelig. Fysiske 
ofringer var fortsatt i behold da Esekiel skrev denne profetien. 
Disse ofringene pekte imidlertid bare mot Kristus’ enestående 
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offer. De fysiske ofrene var ikke lenger nødvendige da Kristus 
ga Sitt liv.

Hvorfor opphørte de fysiske ofringene? Fordi vi ikke kan 
bli gjort perfekte ved dyreoffer. “For det er umulig at blod av 
okser og bukker kan bortta synder” (Hebreerne 10:4). Kristus’ 
offer fjerner syndene våre, hvis vi omvender oss. Det er bare 
Kristus’ blod som kan gjøre det—aldri blodet til okser eller 
bukker. Vi vil aldri gå tilbake til å ofre okser og bukker! 

Dyreoffer kan ikke betale for syndene våre. Men de viste 
til offeret til Kristus. Da Han kom, ble ofringene avviklet. 

“Deretter sier han: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han 
tar bort det første, for å la det andre stå fast” (vers 9). Kristus 
kom for å ta bort det første, Den gamle pakt og de fysiske ofrin-
gene, og etablere den andre—Den nye pakt som dreier seg om 
Kristus og Hans første komme til jorda. Gud tok vekk offer-
systemet. Han fjernet det ikke for at det skulle bli gjeninnsatt 
i Tusenårsriket. Det ville være forvirrende. “Ved denne vilje er 
vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for 
alle” (vers 10). Da Kristus ble ofret ble de fysiske ofringene for-
eldet. Offersystemet ble erstattet med Kristus’ offer (Hebreerne 
8:13).

På grunn av det som står i Esekiel 40 til 48, trodde jeg i 
årevis at det ville bli ofret fysiske offergaver i Tusenårsriket. 
Det er simpelthen ikke riktig. 

Disse ofringene var bare for å forholde seg til kjødelige 
mennesker. Nå gir Gud oss Sin Hellige Ånd—etter at Hans 
Sønn ble ofret—for å gjøre oss perfekte (Matteus 5:48).

Kristus ga Sitt dyrebare Blod for oss! Og Han vil ikke 
akseptere en lunken respons til slik et majestetisk, totalt offer. 
Han svettet blod for Kirken Sin og verden før Han ga Sitt blod! 
(Lukas 22:44). Nå er det vår tur til å svette litt i takknemlighet 
for hva Han gjorde for oss alle. 

Det var en stor grunn til at de fysiske ofringene ble fjernet! 
Det levittiske presteskapet ble fjernet og erstattet med 

prestedømmet til Melkisedek (Hebreerne 7). “Og hver prest 
står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram det 
samme offer, de som aldri kan bortta synder. Men Jesus har 
båret fram et eneste offer for synder, og har deretter for alltid 
satt seg ved Guds høyre hånd” (Hebreerne 10:11-12). Det er 
meningsløst å gå tilbake til fysiske ofringer som aldri kan 
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ta bort synder. For alltid i vers12 skulle vært plassert etter 
synder, ikke etter deretter. Hvis vi overvinner syndene våre 
nå, tilbyr Kristus oss å dele Hans trone med Ham—for 
alltid! 

“Det vitner også Den Hellige Ånd for oss. For etter at han 
har sagt: Dette er den pakt jeg vil opprette med dem etter disse 
dager—så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og 
skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres overtredelser 
vil jeg ikke mer komme i hu” (versene 15-17). Gud skrev aldri 
lovene Sine i hjertet eller sinnet deres gjennom fysiske offer. 
Det kunne bare bli gjort etter Kristus’ offer. 

“Men der det er forlatelse for syndene, trenges det ikke lenger 
noe offer for synd” (vers 18). Det er “ikke lenger noe offer for 
synd”—hverken fysiske eller åndelige offer! “Ikke lenger” betyr 
ikke lenger. “Til den har han innviet for oss en ny og levende 
vei gjennom forhenget, det er hans kjød. Og vi har en stor prest 
over Guds hus” (versene 20-21). Vi har en ny måte å leve på og 
en Yppersteprest over Guds hus. Vi vil ikke gå tilbake til den 
gamle måten.

Å N D E L I G E  O F R E  F O R  A L LT I D

Jeg har aldri lest eller hørt hvor noen mann lærte at ofrin-
gene i Esekiel 40-48 var åndelige. Men Gud har åpenbart 
denne sannheten til oss nå for å utvide den store visjonen om 
de fremtidige jobbene våre.

Hvorfor ville Gud skrive det på denne måten i profetien om 
Esekiels tempel? 

Først av alt trenger vi å forstå at Esekiel skrev denne boka 
før Kristus kom. Israel ofret fremdeles fysisk. Hvis de hadde 
lært om åndelige ofringer, kunne de ikke ha forstått det uten 
Guds Hellige Ånd. Men de kunne forstå de fysiske ofringene 
som blir drøftet i Esekiel. 

For det andre, å skrive om ofringene på denne måten holder 
tilbake verdens forståelse, inntil den tiden når Gud ønsker å 
åpenbare det. Bibelen er en kodet bok. Gud har gjemt denne 
sannheten fra de vise og forstandige (Matteus 11:25). Hvordan 
gjorde Han det? En måte er at Han drøfter offersystemet 
i endetidsprofetier. Disse ofringene er bare et forbilde på de 
åndelige ofringene som Gud krever.
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For det tredje, mennesker som blir ledet av Ånden, kan 
lett forstå og implementere den åndelige motparten til de 
fysiske ofringene. Røkelse er for eksempel et bilde på bønner. 
Bibelen sier tydelig at vi må ofre åndelige offer i Guds ånde-
lige hus i dag: “Og bli også selv oppbygd som levende steiner 
til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram ånde-
lige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus” 
(1 Peter 2:5). Kristus er Ypperstepresten for det åndelige templet, 
Kirken. 

Gud kan åpenbare denne verdifulle forståelsen til “babyene,” 
Sine, eller de som har en ydmyk, barnelignende holdning. Så 
da Gud inspirerte skriftene om fysiske offer i Esekiels bok, 
kunne de bli forstått både av oldtidens Israel og Guds Kirke 
i dag. Da Kristus stoppet de fysiske ofringene, var det for 
alltid. 

Nå er tiden for åndelige offer for alltid! 



Kapittel femten: 
Vår plass i Templet 

Når Tusenårsriket begynner, vil Gud bygge det vakreste 
templet som noensinne har vært på denne jorda. 
Deretter, på slutten av Den store hvite trones dom, vil 

det templet bli ødelagt og erstattet med Faderens eget tempel 
fra himmelen! Faderens tempel vil minst være en million 
ganger så vakkert som Esekieltemplet. Esekiels tempel er 
bare en liten forhåndsvisning av det som kommer. Mennesker 
trenger å bli motiverte til å leve for Guds Familie, ikke for 
verden i dag. 

Guds himmelske tempel kommer til denne jorda 
(Hebreerne 11:10). Esekieltemplet er bare et steg i den ret-
ningen. Alt på denne fysiske jorda er bare foreløpig. Når 
Faderen kommer til denne jorda, vil Han begynne å utvide 
verdens visjon ut i universet (Hebreerne 1; Jesaja 9). En visjon 
fører til en annen og enda en annen. Guddommelig spenning 
er uendelig..

Guds førstegrøde vil regjere i Esekiels tempel. Kristus sa 
at Hans brud—Kirken—har gjort seg klar for det bryllupet 
(Åpenbaringen 19:7). Men Kristus’ brud vil ikke være klar hvis 
hun ikke ser det fremtidige ekteskapet. Folk vil ikke forberede 
seg for den herlige kommende verden hvis den ikke er virkelig 
for dem. Jobben vår er å gjøre den visjonen virkelig for de som 
vil høre. 
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S K A P T  I  G U D S  B I L D E

Guds sannhet er sikkert en million ganger mer inspirerende 
enn noen film du kunne se. La oss kort huske Esekiel kapittel 
1. “Og jeg så, og se: Et stormvær kom fra nord, en stor sky med 
stadig flammende ild. En strålende glans omgav den, og midt i 
ilden, viste det seg noe som så ut som blankt metall. Midt i ilden 
viste det seg noe som lignet fire livsvesener. De så slik ut: De 
hadde et menneskes skikkelse” (Esekiel 1:4-5). Dette er Guds 
romskip. “Og livsvesenene fòr fram og tilbake likesom lysglimt” 
(vers 14). Dette romskipet beveger seg med lynets hastighet. “Og 
over hvelvingen som var over deres hode, var det noe som så 
ut til å være av safirsten, og noe som lignet en trone. Og på det 
som lignet en trone, var det en skikkelse, som et menneske å se 
til” (vers 26). Dette var Gud selv—sittende på Sin trone.

Hvorfor ville Gud minne oss på at denne imponerende Gud 
ser ut som et menneske? Vi er allerede skapt lik Gud fysisk. 
Nå blir Guds helgener skapt i Hans lignelse, eller karakter 
(1 Mosebok 1:26). Den andre delen av den skapelsen foregår 
akkurat nå i førstegrøden..

Alle dyrene i 1 Mosebok 1 ble skapt etter sitt slag. Men men-
nesket ble skapt i Guds bilde! Du er ikke en engel eller et dyr. 
Du har et langt større potensial enn dyrene—til og med større 
enn engler. 

Forstår du hvor strålende potensialet ditt er? Satan har 
skjult denne fantastiske fremtiden for oss. “Fra det som syntes 
å være hoftene og oppover, så jeg noe som lignet blankt metall, 
som ild å se til, med en ring av lys omkring. Fra det som 
syntes å være hoftene og nedover, så jeg noe som lignet ild, 
den var omgitt av strålende glans” (Esekiel 1:27). Gud viste 
seg som en stor ildsverm. Gud er ikke kjedelig. Han er full av 
flammende prakt. Det er den slags fantastisk skjønnhet som 
fikk Esekiel til å miste pusten! “Som synet av buen i skyen på 
en regnværsdag, slik var synet av glansen rundt omkring. Slik 
så Herrens herlighet ut, slik den viste seg for meg. Og da jeg så 
det, falt jeg på mitt ansikt. Og jeg hørte røsten av en som talte” 
(vers 28). Esekiel var så overveldet av visjonen at han falt på 
bakken. 

Dette strålende, lysende Vesenet er den virkelige arkitekten 
til templet i Esekiels profeti! Han er den kongelige forfatteren 
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som har åpenbart denne nye sannheten om Esekiels tempel - 
akkurat det temaet som du leser om akkurat nå! Denne åpen-
baringen og alle de andre sannhetene til pcg beviser at denne 
store Gud er med oss! Slik åpenbaring finnes bare i Guds ånde-
lige tempel, Philadelphia Church i dag. Og det åndelige templet 
er mye viktigere enn det fysiske templet! 

D I T T  A N S VA R 

Josva, Dommerne, 1 og 2 Samuel og 1 og 2 Kongebok ble 
skrevet av profeter. Det er profeti i dem for oss i dag. Vi kan 
se på Israels historie og, hvis vi gjentar den, kan vi forvente 
de samme resultatene—gode eller dårlige. Så disse bøkene er 
veldig profetiske. 

La oss se på en av disse bøkene som drøfter det fysiske tem-
plet i oldtidens Israel. 2 Kongebok 22:3-6 viser vedlikeholds-
menn som kommer for å reparere det fysiske templet. Hilkia, 
ypperstepresten fant Guds lov (versene 7-10). Han leverte den 
deretter til Josia, som leste den og ble veldig skremt da han 
oppdaget hvor ille Israel brøt Guds ti bud. “Da kongen hørte 
lovbokens ord, sønderrev han sine klær” (vers 11). Det ser ut 
til at det bare var kong Josia som ble alarmert av Israels synder. 
Siden vi blir trent til å bli kongeprester, er dette en profeti om 
hvordan Guds utvalgte skulle reagere på synd i Guds ånde-
lige tempel i dag! Tragisk nok er det bare noen få som reagerer 
slik Gud befaler dem å gjøre.  

Når vi ser disse syndene, forventer Gud at vi reagerer slik 
Josia gjorde. Det var ingen alarmklokker eller torden og lyn. 
Gud bare oppildnet én mann ved å åpenbare Sitt Ord til ham! 
Josia søkte Guds svar på denne krisen (versene 12-20). Gud 
var full av vrede og klar til å ødelegge Israel. Josia befalte hele 
nasjonen til å omvende seg. På grunn av det han gjorde, sa 
Gud at Han ikke ville ødelegge Israel før etter at Josia døde. 
Det fikk Israel til å føle seg trygge. 

Men det varte ikke så lenge før Josia ble drept i kamp. Da 
falt det en mørk dyster skygge over Israel. Det er mange auto-
riteter som tror at det var da Jeremia skrev Klagesangene. 
Kort tid etter at Josia døde, ble Israel ødelagt. Boka om 
Klagesangene åpenbarte at Israel hadde nådd tidspunktet for 
ingen vei tilbake. 
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Det primære fokuset i Klagesangene er på denne endetiden. 
Det er en stor del av den som er skrevet om de laodikeiske 
prestene og Kirken i endetiden. ( Skriv etter det gratis heftet vårt 
Lamentations and the End-Time Laodiceans.) Fortellingen om Josia 
ser ut til å ha en direkte tilknytning til den laodikeiske endetids-
krisen (sammen med kollapset av Israels endetidsnasjoner).

Det er en sterk parallell mellom livet til Josia og Guds ende-
tids-Elias, herr Armstrong. He fikk wcg på rett kjøl to ganger i 
1970årene. Gud beskyttet alltid den Kirken mens herr Armstrong 
levde. Men Gud profeterte også at wcg ville bli ødelagt av Satan 
etter herr Armstrongs død.

I N D I V I D U E LT  A N S VA R 

Hvorfor ville Gud ta bort menn som Josia eller herr Armstrong? 
(2 Tessalonikerne 2:7). Det er veldig enkelt. I dag vil ikke Gud 
ha noen opphøyd leder til å bære resten av oss. Gud ønsker å 
se hvor mange Josia og Armstrongholdninger det finnes, så 
Han kan se hvem som vil være eliten i Esekiels tempel. Det 
er nesten på tide å begynne å bygge det fysiske templet. Gud 
ønsker å vite hvem som vil fylle de verdensregjerende embetene 
Hans!

En annen endetidsprofeti forteller oss at Gud tar “én av 
en by og to av en ætt” (Jeremia 3:14). Jesus Kristus ønsker å 
vite hvem som kan følge Ham, uten å trenge en fremtredende 
leder. Han banker på døren til laodikeerne for å se “om noen,” 
eller noen individuelt, vil åpne døren. “Se, jeg står for døren 
og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg 
gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg” 
(Åpenbaringen 3:20). Kristus er en sjalu Gud. Han vil at vi skal 
se til Ham—ikke til et menneske.  

Esekiels bok adresserer også dette individuelle ansvaret. 
“Og Noah, Daniel og Job var der i landet, da skulle de, så sant 
jeg leder, sier Herren Herren, verken kunne berge sønn eller 
datter. Bare sitt eget liv skulle de berge ved sin rettferdighet” 
(Esekiel 14:20). Til og med store åndelige ledere som Noah, 
Daniel og Job kan ikke redde oss. Gud ønsker å vite hva du 
individuelt vil gjøre. Kan du følge Kristus? Han vil at du alltid 
skal se til Ham. Dette er kvaliteten på den karakteren som 
kreves for å styre jorda fra Esekiels tempel. 
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Vi lever i en profetisk tid da Gud åpenbarer vår individu-
elle troskap. Det er flere kirker til Gud i denne endetiden, men 
bare en gjør Guds arbeid. Disse helgenene som forplikter seg 
til Kristus’ arbeid, kommer til å motta en fantastisk jobb i 
Esekiels tempel. Snart vil hele verden vite hvem som er hvem. 
Det vil bli åpenbart av deres arbeid.

Gud planlegger å sende oss til andre planeter i universet i 
fremtiden. Han sendte Lucifer til planeten Jorda for å admi-
nistrere regjeringen Sin. Lucifer gjorde opprør og ødela denne 
Jorda. Gud så da at Han måtte gjenskape Seg Selv (1 Mosebok 
1:26). Det er bare Hans karakter som kan styre jorda og 
universet. 

F Y R S T E N

Esekiel drøfter en veldig viktig fyrste (Esekiel 45:7). Han 
kalles fyrsten.. 

“Dette skal han ha som sitt land, som sin eiendom i Israel, 
og mine fyrster skal ikke mer undertrykke mitt folk, men 
overlate landet til Israels hus etter deres stammer” (Esekiel 
45:8). Dette er en profeti om fremtiden når Kristus vil styre 
denne jorda. Folk vil aldri mer bli undertrykket av sine 
herskere!

Hvordan kunne dette ikke være den største nyheten noen-
sinne—hvis vi forstår hva som skjer i denne verden? “Så sier 
Herren Herren: Nå får det være nok, dere Israels fyrster! Få 
bort vold og ødeleggelse og gjør rett og rettferdighet, hold opp 
med å drive mitt folk fra gård og grunn, sier Herren Herren” 
(vers 9). Vold og urettferdighet er i ferd med å opphøre for 
alltid! Det er bare Kristus som kan oppnå disse resultatene. 
“Og fyrsten skal da gå inn gjennom forhallen i porten utenfra 
og stå ved portens dørstolpe. Prestene skal ofre hans brenn-
offer og hans fredsoffer, og han skal tilbe på portens terskel 
og så gå ut igjen. Men porten skal ikke lukkes før om kvelden” 
(Esekiel 46:2). Kristus kommer til å være i Esekiels tempel. 
Som vi viste i kapittel 14 i denne boka, vil de ofringene som 
drøftes her, være åndelige. Førstegrøden vil være der og styre 
sammen med Kristus. 

Denne fyrsten vil være den mest prominente personen 
som bor i Esekiels tempel (Esekiel 48:21). Det nye testamente 
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refererer til Kristus som en høvding og frelser (Apostlenes 
gjerninger 5:31). Han blir også kalt “herskeren over kongene 
på jorden” (Åpenbaringen 1:5).

Kristus vil ha ansvaret for å bygge Esekiels tempel (Esekiel 
40:1, 3, 14). Men Han skaper også det langt mer viktige tem-
pelet i dag og i den kommende verden. Han måler fysisk og 
åndelig (versene 19, 23, 28, 32). Kristus måler det åndelige 
tempelet i dag (Åpenbaringen 11:1). 

Gjennom denne Kirkekrisen skaper Jesus Kristus åndelige 
støtter for jobbene i Esekiels tempel. Den kreative prosessen 
pågår i dette øyeblikket! 

Guds utvalgte tilhører Kristus. Han er Ektemannen og vi 
er Hans brud. Kristus vil bruke bruden Sin til å styre verden. 
Hun vil bo i Esekiels tempel sammen med Ektemannen sin. 
Kristus arbeider nå for å gjøre bruden Sin klar (Åpenbaringen 
19:7). 

Laodikeerne er i den ytre forgården fordi de ikke vil under-
ordne seg til Ektemannen sin. Det betyr at Han ikke kan 
arbeide med dem og klargjøre dem for brudeansvaret! For en 
kolossal tragedie! 

L E G G  H E L E  D I N  S J E L  I  G U D S  A R B E I D 

La oss nok en gang se på Esekiels tempelprofeti. “Mannen 
talte til meg og sa: Menneskesønn! Se med dine øyne og hør 
med dine ører og gi akt på alt det jeg vil la deg se! For du 
er ført hit, for at jeg skal la deg se det. Forkynn Israels hus 
alt det du ser!” (Esekiel 40:4). Dette er innledningskapitlet til 
visjonen om Esekiels tempel. Gud minner Esekiel om at Han 
ga ham denne profetien for at han skulle forkynne den til 
Israels hus! 

Esekiel satt i fengsel, og Israel hadde blitt brakt i fan-
genskap mer enn 100 år tidligere. Så budskapet er for et 
Esekielarbeid i endetiden. Gud har gitt oss en dypere åpenba-
ring om Esekiels tempel, så vi kan forkynne det til Israel. Et 
presserende ansvar følger med den åpenbaringen. 

Vi må ikke forholde oss tause nå som Gud har åpenbart 
denne profetien til oss. Vi må forkynne det! Det er en grunn 
til at du er her. Gud har et Esekielarbeid i dag, ellers har 
Esekiel levd forgjeves! 
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Herr Armstrong kom med følgende uttalelse mange ganger: 
“Din åndelige vekst står i direkte forhold til hvor mye du legger 
din sjel i Guds arbeid.” Han bare uttalte i hovedsak hva Gud 
inspirerte Esekiel til å profetere. Hvis vi legger vår sjel i Guds 
arbeid, vil vi forkynne budskapet Hans! 

Dette er hvordan Gud dømmer oss. Hvor mye vi elsker og 
gjør Guds arbeid, er en refleksjon av vår kjærlighet for Gud! 

U TOV E R  T U S E N Å R S R I K E T

Esekiels tempel vil huse Guds konger og prester i morgenda-
gens vidunderlige verden. De vil tjene en verden som består av 
fysiske mennesker, og hvert eneste menneske vil se til dette 
templet for ledelse. Det er hvordan Gud vil fylle denne verden 
med fred og glede. Og det Gudgitte paradiset vil være her om 
noen få år.

Snart vil denne verden bli sjokkert over å se en åndelig 
Israelnasjon bli født på en dag—samtidig! Dette vil bli et 
mirakel som ryster hele universet! Det har åpenbart ikke 
skjedd ennå. Det er en nært forestående profeti. “Hvem har 
hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden 
på én dag, eller blir et folk født på én gang? For Sion har vært 
i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner” 
(Jesaja 66:8). Guds førstegrøde vil bli født inn i Hans Familie. 

Hva slags mennesker er det som vil oppleve denne feno-
menale fødselen? “Så sier Herren: Himmelen er min trone, og 
jorden er en skammel for mine føtter. Hva slags hus kunne 
dere bygge meg, og hvor skulle det finnes et hvilested for 
meg? Alt dette har min hånd gjort, og slik ble alt dette til, sier 
Herren. Men den vil jeg se til, det er den elendige, og den som 
har en sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord” (versene 
1-2). Gud ser ikke til evangelister og apostler - mektige menn—
for å gjøre arbeidet Sitt. Gud ser til de veldig ydmyke mennes-
kene, som er forferdet over Hans Ord. Dette er hvor Gud ser 
- det er hvor du vil finne Hans makt og Hans arbeid! 

Vi er i midlertidig kjød i dag. Esekiels tempel vil være 
fysisk og midlertidig, uansett dets strålende skjønnhet. Guds 
mål, utover Tusenårsriket, er å gjøre mennesket om til ånd. 

Hvis vi forstår denne visjonen, vil det få oss til å glede oss i 
dag, inntil den strålende fremtiden ankommer. 
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Denne visjonen rekker langt utover Tusenårsriket. Kristus 
sa at vi vil ha “min Guds navn, og navnet på min Guds stad” 
(Åpenbaringen 3:12). Dette viser til nye Jerusalem, når nye 
Jerusalem er på denne jorden. Denne visjonen strekker seg 
hele veien inn i evigheten! Vi er her for å tjene Gudsfamilien 
og hjelpe til med å styre hele universet for alltid! 

Denne visjonen skildrer en tid når Esekiels tempel har 
kommet og forsvunnet. Det templet som det har blitt bygd etter, 
vil da være på jorda. Til og med det strålende Esekieltemplet 
er bare midlertidig. Vi må strekke sinnet vårt til å forstå det 
nye evige templet i Jerusalem! 

Fremtiden vår oppildner Gud kraftig. Når Gud ser denne 
familieplanen er fullført, roper Han “lik en stridsmann som 
våkner fra vinen” (Salmene 78:65-72). Vi skulle bli så opp-
ildnet over denne visjonen! Vi kan overvinne ekteskapspro-
blemene våre hvis vi ser at dette er et forbilde på ekteskapet 
vårt med Kristus. Og vi kan overvinne familieproblemene våre 
hvis vi ser at det er et forhold på Gudsplanet—et forbilde på 
Gudsfamilien! 

Hvis vi fatter denne ærefryktinngytende fremtiden, kan vi 
overvinne ethvert problem. Dette er hvordan Kristus holdt ut, 
og vi kan gjøre det samme. Vi må overvinne den opprørske 
naturen vår for å nå dette målet. 

Åpenbaringen 3:12 innebærer at det vil være et fysisk 
tempel i morgendagens verden. Hvis vi ikke skal gå ut mer, må 
vi ha et kontor. Det vil være i Esekiels tempel. 

G U D  M I D T  I B L A N T  O S S 

Gud er en familie. Gud Far og Kristus lever midt iblant 
familien Sin. Førstegrøden er faktisk Kristus’ brud 
(Åpenbaringen19:7). Denne Ektemannen og bruden vil være 
nærmere hverandre enn noe fysisk ekteskap kan være. Gud 
elsker og bor intimt sammen med familien Sin. 

“Så førte han meg til porten, den port som vendte mot øst. 
Og se, Israels Guds herlighet kom fra øst. Lyden av den var 
som lyden av store vann, og jorden lyste av hans herlighet. Det 
var å se til som det synet jeg før hadde sett, som det syn jeg 
så da jeg kom for å ødelegge byen. Synene var som det synet 
jeg hadde sett ved elven Kebar, og jeg falt ned på mitt ansikt. 
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Herrens herlighet drog inn i huset gjennom den porten som 
vendte mot øst. Og Ånden løftet meg opp og førte meg inn i den 
indre forgården, og se, Herrens herlighet fylte huset” (Esekiel 
43:1-5). Andre skriftsteder viser at Gud bor i Det aller helligste, 
som er på innsiden av den indre forgården. 

“Jeg hørte en som talte til meg ut fra huset, mens en mann 
stod ved siden av meg. Han sa til meg: Menneskesønn! Dette 
er stedet for min trone, det sted hvor mine føtter skal stå. Der 
vil jeg bo blant Israels barn til evig tid. Og Israels hus skal 
ikke mer gjøre mitt hellige navn urent, verken de eller deres 
konger, med sitt horeliv og med sine kongers døde kropper og 
med sine offerhauger” (versene 6-7). Gud kommer til å bo midt 
iblant oss. Faderen vil være det alltid tilstedeværende, kjærlige 
Overhode til Familien Sin—for alltid!

Det er bare Kristus som vil ha kontoret sitt i Det aller 
helligste i Tusenårsriket. Etter det vil Gud Far komme 
ned, og både Kristus og vår Far vil være lokalisert der i 
Det nye Jerusalem. “For et barn er oss født, en sønn er oss 
gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal 
kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. 
Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over 
Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast 
og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig 
tid. Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette” 
(Jesaja 9:6-7). Regjeringens vekst og økning vil bli “uten 
ende.” Endeløs vekst! Kanskje Gud vil fortsette med å ekspan-
dere Familien Sin. Hva Gud vil gjøre med Familien Sin utover 
Tusenårsriket, vil få til og med Tusenårsriket til å synes matt 
ved sammenligning!

Esekieltemplet vil bli så storslått at det vil overskygge 
enhver bygning som noensinne har blitt konstruert av et men-
neskevesen utenom fra Gud. Men til og med Esekiels tempel 
vil virke lite og ubetydelig sammenlignet med nye Jerusalem. 
Vår Gud er en ruvende, allmektig Gud, og Han utfører 
arbeidet Sitt på et Gudsplan nivå. 

N Y  H I M M E L ,  N Y  J O R D

“Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel 
og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer” 
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(Åpenbaringen 21:1). Dette er vårt faste hjem. Dette er hvor 
fokuset til Kristus var da Han var på jorda, og hvor det er i 
dag. “La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på 
meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da 
hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et 
sted for dere” (Johannes 14:1-2). Legg merke til at det er “min 
Fars hus.” Esekieltemplet er bare et forbilde på det himmelske 
templet. 

Når Faderen kommer til denne jorda, vil det være en verden 
full av åndevesener. Da vil nye Jerusalem med det himmelske 
templet komme til den nye jorda (Hebreerne 11:8-10). Faderen 
vil da ha hele Familien samlet. Han vil være Overhode.

Dette er det kongelige evangeliet som Kristus forkynte! 
Gud prøver alltid å få oss til å fokusere på Hans Rike, 

Gudsfamilien. Med denne visjonen i sinnet kan ingenting 
holde oss ute av Guds Familie! 

Satan vet at han kan ødelegge oss åndelig hvis han kan øde-
legge denne visjonen om fremtiden vår! Gud tilbød aldri 
status i Gudsfamilien til noen av englene. Det får Satan til å 
hate familiepotensialet vårt enda mer.

Det er en fantastisk grunn til at Esekiels tempel er avbildet 
etter Guds tempel i himmelen. Målet vårt når langt utover 
denne fysiske jorda. Esekiels tempel er bare et forbilde på den 
evige fremtiden vår i Gud Fars åndelige tempel. Når Faderen 
kommer til jorda, vil Gudsfamilien være fullstendig. Deretter 
vil Familien forskjønne hele universet. Det virkelige store 
arbeidet vil da begynne! 

Gud får folket Sitt til å holde Løvhyttefesten hvert år for å 
etse denne visjonen dypt inn i sinnet vårt. Vi må bli lært igjen 
og igjen for å lære denne storslåtte visjonen. Det er den eneste 
måten vi vil noensinne ville fatte det! Så, når Kristus kommer 
hit, vil vi være klare til å lære det til verden! 

Før Guds plan er fullført, vil vi hjelpe Ham med å lære 
mange milliarder mennesker. Dette er ikke noe lite konsept. 
Gud fortsetter å hamre dette majestetiske budskapet inn i 
oss. Vi er midlertidige, men vi er skapt til å leve evig i Guds 
Familie. Det er grunnen til at vi ble skapt! 

Dette er Guds edleste visjon. Den er utenfor menneskets 
forståelse. Det er bare Gud som kan åpenbare en slik fremtid 
til oss. 







POSTADRESSER VERDEN OVER

De forente stater: Philadelphia Church of God, 
P.O. Box 3700, Edmond, OK 73083

Canada: Philadelphia Church of God, P.O. Box 400, 
Campbellville, ON L0P 1B0

Caribbean: Philadelphia Church of God, P.O. Box 2237, 
Chaguanas, Trinidad, W.I.

England, Europa og Midt-Østen:
Philadelphia Church of God, P.O. Box 16945,
Henley-in-Arden, B95 8BH, United Kingdom

Afrika: Philadelphia Church of God, Postnet Box 219, 
Private Bag X10010, Edenvale, 1610, South Africa

Australia, Stillehavsøyene, India og Sri Lanka: 
Philadelphia Church of God, P.O. Box 293, 
Archerfield, QLD 4108, Australia

New Zealand: Philadelphia Church of God, 
P.O. Box 6088, Glenview, Hamilton 3246

Filippinene: Philadelphia Church of God, P.O. Box 52143, 
Angeles City Post Office, 2009 Pampanga

Latin-Amerika: Philadelphia Church of God, 
Attn: Spanish Department, P.O. Box 3700, 
Edmond, OK 73083, United States

Besøk oss online: www.pcog.org

E-mail: letters@pcog.org

KONTAKT INFORMASJON
Hvis du ønsker å bestille litteratur fra Guds Filadelfiakirke,

eller be om besøk fra en av prestene våre:



POSTADRESSER VERDEN OVER

De forente stater: Philadelphia Church of God, 
P.O. Box 3700, Edmond, OK 73083

Canada: Philadelphia Church of God, P.O. Box 400, 
Campbellville, ON L0P 1B0

Caribbean: Philadelphia Church of God, P.O. Box 2237, 
Chaguanas, Trinidad, W.I.

England, Europa og Midt-Østen:
Philadelphia Church of God, P.O. Box 16945,
Henley-in-Arden, B95 8BH, United Kingdom

Afrika: Philadelphia Church of God, Postnet Box 219, 
Private Bag X10010, Edenvale, 1610, South Africa

Australia, Stillehavsøyene, India og Sri Lanka: 
Philadelphia Church of God, P.O. Box 293, 
Archerfield, QLD 4108, Australia

New Zealand: Philadelphia Church of God, 
P.O. Box 6088, Glenview, Hamilton 3246

Filippinene: Philadelphia Church of God, P.O. Box 52143, 
Angeles City Post Office, 2009 Pampanga

Latin-Amerika: Philadelphia Church of God, 
Attn: Spanish Department, P.O. Box 3700, 
Edmond, OK 73083, United States

Besøk oss online: www.pcog.org

E-mail: letters@pcog.org

KONTAKT INFORMASJON
Hvis du ønsker å bestille litteratur fra Guds Filadelfiakirke,

eller be om besøk fra en av prestene våre:



NORWEGIAN—Ezekiel: The End-Time Prophet


