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Den største tragedien i denne endetiden 
er frafallet i Guds egen laodikeiske Kirke 

(Åpenbaringen 3:14-22). Laodikeerne, 
som består av mange grupper, er forførte 

i mange forskjellige spørsmål. Men det 
er et spørsmål  som alle laodikeerne er 
forførte i: Guds  regjering! Og det er det 

viktigste  spørsmålet i Bibelen! 

Dette heftet vil forklare hvordan Kristus 
er Hodet for det åndelige legemet, Kirken. 
Han passer på og beskytter familien Sin 

hvis de er lydhøre overfor Ham.

Bibelen indikerer at 50 prosent av de 
lunkne laodikeerne vil miste evig liv. De 

andre 50 prosentene vil oppleve de største 
lidelsene noensinne her på jorda. Husk 

dette er Guds egne folk. Du har ikke råd 
til ikke å forstå dette spørsmålet!
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1
Guds 
Familieregjering
I hele menneskehetens historie har vi aldri funnet en 

regjering som virkelig vil tjene folkene. Hele denne verden er 
i krise, og hovedproblemet er regjering.
Snart vil vi få se en regjering som styrer denne jorda på en 

måte som vil fungere. Det er en regjering som menneskene alltid 
har avvist. La oss se nærmere på Guds regjering, og se hvor dumt 
menneskene har opptrådt disse siste 6000 åra, ved å avvise Guds 
måte å styre på.

”Det ble også en trette blant dem [disiplene] om hvem av dem 
som skulle gjelde for å være størst. Da sa han [Jesus] til dem: Fol-
kenes konger hersker over dem, og de som bruker makt over dem, 
kalles velgjørere. Men slik er det ikke blant dere. Den største blant 
dere skal være som den yngste, og lederen skal være som tjeneren. 
For hvem er størst, han som sitter til bords eller han som varter 
opp? Er det ikke han som sitter til bords? Men jeg er som en tjener 
blant dere” (Lukas 22:24-27). Guds regjering tjener de som adly-
der Gud (og verden, gjennom Guds arbeid). Guds familieregjering 
går ikke rundt og ser etter feilene og syndene til folk. Guds ledere 
leter etter måter de kan tjene folkene! Dette er Guds kjærlighetslov. 
Hvis lederne setter seg selv først, er de egoistiske og bryter Guds 
kjærlighetslov (Matteus 22:36-40).

Guds ledere tjener Guds familie på samme måte som en far 
og mor bør tjene familien sin—med kjærlighet. Far og mor tjener 



også ved eksempel. Det gjør Guds ledere også. Det betyr ikke at 
det ikke finnes disiplin.

”Men dere er de som har holdt ut med meg i mine prøvelser. Jeg 
overgir riket til dere, slik som min Far overgav det til meg, for at 
dere skal ete og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner 
og dømme Israels tolv stammer” (Lukas 22:28-30). Guds ledere 
og folk skal sitte sammen med Kristus ved Farens bord. Faren og 
familien Hans spiser sammen åndelig—på denne måten er de som 
en fysisk familie.

Gud er en familie. Han inviterer oss til å bli en del av den. Hvis 
vi aksepterer, må vi adlyde Guds kjærlige familieregjering.

Døra til kontoret mitt er alltid åpen hvis noen mener at prestene 
våre iverksetter en hard og diktatorisk styreform. Det er ikke Guds 
regjeringsform. Guds ledere er her for å tjene Guds folk—ikke for 
å tjenes.

Noen av kritikerne våre snakker som om Guds Filadelfiakirke 
(gf) er et lite og ueffektivt arbeid. Hvis de ser nøye etter, vil de se 
at vi har vokst fram som et mektig arbeid! På bare litt mer enn 
et tiår, har vi vokst fenomenalt! Dette skyldes at vi underordner 
oss Guds familieregjering. Det er grunnen til at Guds rikelige 
velsignelser er med oss.

R e g j e R i n g s s t R u k t u R

Gud beskriver i detalj hvordan prestene Hans skal bruke Guds regje-
ring. Når det er nødvendig å irettesette noen, blir vi fortalt hvordan 
vi skal gjøre det. ”Du skal ikke tale hårdt til en gammel mann, men 
formane ham som en far, unge menn som brødre” (1 Timoteus 5:1).

Presten skal irettesette en eldre mann på samme måte som 
han ville gjøre det med faren sin—ikke snakke hardt til ham, men 
rettlede ham.

Framgangsmåten er mildere på grunn av den stillingen han har 
i den fysiske familien. Den fysiske familien er et forhold på 
Guds plan. Faren har en viktig rolle som må respekteres.

Når yngre menn trenger irettesettelse, skal de behandles 
som om de var prestens fysiske brødre. Det er alltid en familie 
regjering.

”Gamle kvinner som mødre, unge kvinner som søstre—i all 
renhet” (v.2). Eldre kvinner må rettledes på en kjærlig måte, slik 
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presten ville rettlede sin egen mor. Prestene skal behandle yngre 
piker som sine søstere—og alltid holde tankene sine rene i forhol-
det til dem. Dette er den måten menn normalt tenker på søstrene 
sine.

”Du skal hedre dem som virkelig er enker” (v.3). Enkene har 
ingen fysisk familie. Dette er desto mer grunnen til at prestene 
skal ”hedre” henne—slik han ville gjøre med moren sin.

Det er lett å overse en enke. Gud påbyr oss at vi aldri neglisje-
rer dem, men ”hedrer” dem som kongelige medlemmer av Guds 
egen familie!

De foreldreløse og enkene—de som ikke har noen fysisk fami-
lie—får spesiell oppmerksomhet som en del av Guds åndelige 
familie. ”En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er 
dette: Å se til farløse og enker i deres nød, og å holde seg uplettet 
av verden” (Jakob 1:27).

H u s k  H v e m  d u  e R

Profeten Amos gir oss en del innsikt i Guds familie. Amos snak-
ker om prester som Gud reiste opp (Amos 2:11-12). Det betyr at 
det er Guds sanne Kirke. En kirke profeterer (Amos 3:7-8) og en 
kirke nekter å profetere (Amos 2:11-12). Det betyr at det er et skille 
mellom disse to kirkene, og at de ikke kan gå sammen (Amos 3:3).

Ordet ætt (Amos 3:1) viser hovedsakelig til Guds åndelige 
familie—Guds sanne Kirke.

”Bare dere ville jeg kjennes ved blant alle jordens ætter. Der-
for vil jeg hjemsøke dere for alle deres misgjerninger” (v.2). Rota 
til ordet kjennes blir brukt i ekteskapelige forhold. Det tilsvarer 
det norske ordet å elske. Kristus er den åndelige Ektemannen 
til Kirken Sin. Åndelig er de ”elskere”. Dette er et enestå-
ende kjærlighetsforhold som bare eksisterer mellom Gud og 
Kirken Hans.

Så vi ser at Amos 3:1 hovedsakelig drøfter Guds åndelige 
familie. I dag er den familien splittet. Guds familie skulle ha et 
sterkt samhold. Amos’ bok fokuserer hovedsakelig på Guds 
Kirke! Og dens profetier blir oppfylt akkurat nå. Denne pro-
fetien er bare sekundærlig for verden. Guds folk må våkne opp 
og frykte Gud mer intenst. Vi kan ikke gjemme oss fra det 
ansvaret Gud har lagt på oss!
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Guds familie har hatt et åndelig kjærlighetsforhold til Gud. 
De mottok et spesielt kall fra Gud Far (Johannes 6:44). Det fin-
nes ingen større ære. ”Bare dere ville jeg kjennes ved blant alle 
jordens ætter …” (Amos 3:2). ”Bare dere”! Det er en sjelden og 
storartet ære å kjenne den store Gud, åndelig. Men mange av Guds 
folk har nå en likegyldig holdning, og har blitt lunkne.

Hva er så Guds svar til dette? Fordi Gud har kjent bare dere, sier 
Han: ”Derfor vil jeg hjemsøke dere for alle deres misgjerninger” (v. 
2). Sammen med den store æren det er å kjenne Gud—som ingen 
andre på denne planeten—følger et stort ansvar. Hvis Guds folk mis-
lykkes i ansvaret sitt overfor Gud og verden, vil Gud hjemsøke dem!

”Bare dere”—bare Guds sanne Kirke er Guds familie. Hvil-
ket verdifullt kall det er å få være en del av Guds egen familie, nå. 
Likevel vender mange seg bort fra Gud i denne endetiden. Det for-
årsaker en splittelse i familien. Det er dette Amos 2 og 3 handler om.

e n  Fa R s F i g u R

I endetiden sendte Gud en mann for å lære oss om familieregjering. 
Han profeterte at Han ville gjøre dette (Se Matteus 17:10-11; Mala-
kias 4:5-6). Her er en bestemt profeti: ”På den dag vil jeg kalle min 
tjener Eljakim, Hilkias sønn, jeg vil kle ham i din kjortel og binde 
ditt belte om ham og gi din makt i hans hånd. Han skal være en 
far for Jerusalems innbyggere og for Judas hus” (Jesaja 22:20-21). 

”På den dag” betyr i denne endetiden som vi lever i akkurat nå. 
Denne mannen ville være en ”far” for oss og han ville adminis-
trere Guds ”regjering”. Det er helt klart at dette vil være 
en familieregjering.

Herbert W. Armstrong sa ofte at han var en ”far” for oss alle, 
enten direkte eller indirekte. (Han oppfylte den samme rollen som 
Paulus oppfylte i 1 Korinterne 4:15.) Jesaja 22:20-25, et motstykke i 
Det gamle testamentet til Åpenbaringen 3:7-8, viser hvordan Gud 
brukte denne mannen—og bare denne mannen—til å lære oss om 
Guds sanne familieregjering i endetiden!  

I dag ser vi at Guds egen laodikeiske Kirke gjør opprør mot 
denne familiergjeringen. Selvfølgelig var også dette profetert 
(Åpenbaringen 3:14-20). Profeten Malakias snakket om det i detalj. 
(Skriv etter et gratis eksemplar av Malakias’ Budskap). ”For en 
prests lepper skal bevare kunnskap, lov skal hentes fra hans munn, 
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for han er sendebud fra Herren, hærskarenes Gud. Men dere har 
veket av fra veien og fått mange til å støte an mot loven. Dere har 
fordervet Levi-pakten, sier Herren, hærskarenes Gud. Derfor har 
jeg gjort dere foraktet og små for hele folket. For dere akter ikke 
på mine veier, men gjør forskjell på folk for loven. Har vi ikke 
alle én far? Har ikke én Gud skapt oss? Hvorfor er vi da troløse 
mot hverandre, så vi vanhelliger våre fedres pakt?” (Malakias 2:7-
10). Her drøftes en kirkesplittelse i denne endetiden. Gud sier at vi 
alle har ”én far.” De forførte laodikeerne har forkastet både Gud 
Far og familieregjeringen Hans.

Disse svikefulle prestene må bli renset. Det er familieav-
straffelse for disse ”barna til Levi”(Malakias 3:3).

Likevel beskytter Gud de lojale folkene Sine. Gud behandler 
dem som en mann ville behandle sin egen sønn. Gud Far ville 
aldri ønske at de lojale barna Hans skal måtte oppleve den Store 
Trengselen hvis det kan unngås. De sønnene som holder fast på 
Guds familieregjering, skal bli beskyttet (Malakias 3:17).

De laodikeiske sønnene må oppleve Trengselen for å omvende 
seg (Åpenbaringen 3:19-20). Hovedgrunnen er at de har forkastet 
Guds familieregjering.

B R u d e n  H a R  B l i t t  g j o R t  k l a R

Nå blir Guds familieregjeringsstruktur bygd. ”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). Guds sanne 
Kirke er Guds hustru. Hun underordner seg Ektemannen Sin, 
Jesus Kristus.

Kristus får hovedsakelig gjort hustruen Sin klar, ved å lære 
henne familieregjering. Hun forstår rollen sin som hus-
tru og underordner seg ektemannen sin, Jesus Kristus! 
Det betyr at Guds lojale folk forstår familieregjering. Det er 
en Far, en Ektemann, hustru og barn—en familie. Denne regje-
ringsformen lærte mange av oss av herr Armstrong—og bare herr 
Armstrong!

B R i n g e  s ø n n e R  t i l  H e R l i g H e t

Temaet Far og sønn er nevnt gjentatte ganger i Bibelen (Se Hebre-
erne 1:1-2, 5). Gud vil belønne sønnene Sine ved å la dem styre 
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universet. ”Men det er en som et sted har vitnet: Hva er et men-
neske, at du kommer ham i hu? Eller et menneskes sønn, at du ser 
til ham? For en kort tid stilte du ham lavere enn englene. Men med 
ære og herlighet kronte du ham. Alt la du under hans føtter. For da 
han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som han ikke 
underla ham. Ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt” (Hebreerne 
2:6-8). Hvilken utrolig framtid. Dette er imidlertid bare for Guds 
familie. ”Men han som for en kort tid ble satt lavere enn englene, 
Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, 
for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Da han førte 
mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham, som alt er 
til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom 
lidelser” (v. 9-10). Gud bringer mange barn inn til herlighet. Gud og 
Kristus gjør det—Far og Sønn. Å skape den slags perfekthet i fiendt-
lige mennesker, kan ikke bli gjort uten lidelser—eller regjering.

Gud vil legge hele universet under vår regjeringskontroll. Dette 
er bare lovet Guds folk. Det er bare Guds sanne Kirke som for-
står dette nå. Hvor velsignet er ikke Guds folk! ”For både han som 
helliggjør og de som blir helliggjort, er alle av én. Derfor skammer 
han seg ikke for å kalle dem brødre” (v. 11). Utrolig—vi er Kristus’ 
egne brødre! De fleste religioner forstår ikke dette! Hvor unike 
Guds utvalgte folk er!

Hvis Gud skal gi oss slike ærefryktinngytende opphøyde stil-
linger, er det sikkert at vi må forvente oss noe irettesettelse. ”For 
den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn 
som han tar seg av” (Hebreerne 12:6). Gud tukter og hudstryker 
alle sønner. Ordet hudstryke kan bety svært hard straff—
hvis det er det som er nødvendig for å bringe en sønn tilbake til 
Faren sin.

”Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med 
dere som med sønner. For hvem er vel den sønn som hans far ikke 
tukter? Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da 
er dere uekte barn, og ikke sønner” (v.7-8). Gud behandler oss all-
tid som sønner. Hvis vi avviser irettesettelse, er vi uekte sønner, 
åndelig! Det betyr at Gud ikke lenger irettesetter oss.

FARSFIGUR Slik som apostelen Paulus, oppfylte  
Herbert W. Armstrong rollen som en åndelig far for Guds folk i 

denne endetiden. Han lærte bort om Guds familieregjering. 
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Den største forbannelsen vår er når Faren vår slut-
ter å irettesette oss. Da er vi ikke en del av familien Hans 
lenger! Gud opphører å være Faren vår. 

Den største velsignelsen vår er å bli irettesatt av 
faren vår! Det betyr at vi ikke er uekte sønner, åndelig. 

Guds irettesettelse er alltid rettferdig og produserer fantastisk 
frukt (v. 9-11). Irettesettelsen Hans helbreder og oppmuntrer oss 
(v. 12-13).

Den enorme forskjellen mellom Filadelferne og Lao-
dikeerne, er Guds fmilieregjering! Filadelfierne elsker den. 
Laodikeerne gjør opprør mot den. Femti prosent av dem vil angre 
på dette i Trengselen.

Kristus underordnet seg alltid totalt under Farens styre. Vi må 
følge Hans eksempel (1 Peter 2:21).

Lucifer, som ble til Satan, ledet en tredjedel av englene til å gjøre 
opprør mot Guds styre. Han holder fortsatt like hardnakket på 
med å prøve å forføre deg, slik han allerede har gjort med laodi-
keerne. Det er en ondskapsfull kamp. La oss forsikre oss om at vi 
ikke undervurderer Satans krefter til å forføre!

Hvor dypt ønsker vi at Gud skal styre oss? Bare de som lærer 
denne leksa vil være klare til å styre sammen med Jesus Kristus!
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2
Å holde fast 
ved Hodet
Boka om kolosserne er adressert til kolosserne og 

laodikeerne. Kolosserne og Åpenbaringen 3 er de eneste ste-
dene i Bibelen hvor laodikeerne er direkte adressert.

Kolosserne ble skrevet omkring år 59-61 e. Kr. Åpenbaringsbo-
ken ble skrevet rundt år 90 e. Kr., bare 30 år etter at Paulus advarte 
kolosserne og laodikeerne. Johannes åpenbarte hva som skjedde 
med laodikeerne! Kolosserne tok hensyn til advarselen—laodike-
erne gjorde det ikke.

Åpenbaringen 3:14-19 forteller oss at laodikeerne ble lunkne. 
Boka om kolosserne forteller oss hvordan laodikeerne vendte 
seg bort fra Gud. Vi kan se nøyaktig hvordan de gjorde opprør. 
Denne boka kan hjelpe oss til å forstå hvordan vi skal forbli tro-
faste filadelfiere. Siden kolosserne er direkte knyttet sammen med 
Åpenbaringen 3, betyr det at Kolosserne er en profetisk bok! Den 
forteller oss i detalj hvordan laodikeerne feilet i fortida—og hvor-
dan de synder i dag!

Boka om kolosserne åpenbarer problemene deres, og Åpen-
baringsboken åpenbarer resultatet! Problemet til laodikeerne er 
det samme i dag, som det var for 2000 år siden! Alle laodike-
erne har hatt ett altoverveiende problem som ledet til fall. La oss 
undersøke dette problemet.

k R i s t u s  e R  H o d e t

Kirken er legemet. Kristus er Hodet (Kolosserne 1:18). ”For i 
ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og 



det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter 
eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før 
alle ting, og alt består ved ham” (Kolosserne 1:16-17). Ordet består, 
betyr å holde sammen. Fem av de sju kirkeæraene i Åpenbarin-
gen 2 og 3 mistet Hodet sitt! Den laodikeiske æraen i endetiden, 
er en av dem. De fleste av disse æraene holdt ikke sammen fordi 
de mistet Hodet sitt—Jesus Kristus! Mange av disse medlem-
mene forble kanskje i den samme kirken, men likevel holdt de 
ikke sammen åndelig. De, på samme måten som laodikeerne i 
endetiden, hadde mange alvorlige splittelser. ”Og han er hodet for 
legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av 
de døde, for at han i alt skal være den fremste” (v. 18). Kristus er 
Hodet for legemet.

La oss for et øyeblikk tenke på hodet til den fysiske kroppen 
vår. Hvis vi mister dette hodet mangler vi styresystem, og vi dør.

Dette gjelder også åndelig. Hvis du skifter ut Hodet ditt (Kris-
tus) med en mann—har du mistet det åndelige Hodet ditt. Det er 
akkurat det som har skjedd med laodikeerne i dag. De ble advart 
mot å la noen mann ta kronen deres (Åpenbaringen 3:11). De er 
inne i prosessen med å la dette skje, fordi de har blitt blinde (Åpen-
baringen 3:17). De ville ikke blitt blinde hvis de hadde holdt fast 
på Hodet sitt!

En laodikeisk mann sitter i Guds laodikeiske tempel eller Kirke, 
og opptrer som Gud (2 Tessalonikerne 2:4). Hvor alvorlig er pro-
blemet? ”Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem 
som går fortapt, fordi de ikke tok i mot kjærlighet til sannheten, 
så de kunne bli frelst” (vers 10). Disse er Guds folk, ellers kunne 
de ikke gå fortapt åndelig. De dør åndeli og vet det ikke! 
Hvorfor? Fordi de følger en mann—og har sluttet å følge Hodet 
for legemet—Jesus Kristus!

Den viktigste doktrinen i Guds Kirke er Guds regjering—
eller å holde fast på Hodet til det åndelige legemet, Jesus Kristus. 
Hvis du mister en doktrine som kan sammenlignes med en hånd 
eller fot, kan du fortsette å leve. Men hvis du mister doktrinen 
om regjering—Hodet—dør legemet, med mindre Gud kan vekke 
deg opp på en eller annen måte før det er for sent! Som Herbert 
Armstrong sa så ofte: ”Regjering er alt!” Du kan ikke sam-
menligne den med noen annen doktrine. Ingen doktrine er 
tilnærmelsesvis så viktig!
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”Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, 
etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke 
etter Kristus” (Kolosserne 2:8). Igjen blir vi advart mot å la en 
mann føre oss bort fra Hodet med filosofi—eller verdslig utdan-
nelse. Uttrykket ”verdens barnelærdom” er oversatt til ”regjerende 
ånder av universet” i Today’s English Version. Laodikeerne har 
god utdannelse etter denne verdens standard. Det handler om 
demoner som vender laodikeerne bort fra Gud, ved filosofi og 
vranglære!

Det er et demonisk angrep på Guds regjering—eller Hodet for 
legemet! Demonene vet at hvis de kan ødelegge Guds regjering, 
kan de ødelegge Guds folk!

Paulus advarte laodikeerne i det første århundre og i dag, om 
dette problemet. ”For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. 
Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og 
myndighet” (v. 9-10). Kristus er Hodet over alt under Gud Far! 
Ødelegg denne store makta i livene våre, og vi dør åndelig!

Igjen advarer Paulus om menn som forfører helgenene. ”La 
ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved 
ydmykhet og engledyrkelse, idet han gir seg av med syner, blir 
oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn” (v. 18). Hvordan skjer 
dette? De er svært religiøse. Men de er lurt inn i en falsk religion 
med å tilbe falne engler! Igjen, demoner angriper Guds 
regjering. Bare på den måten kan en falsk leder få Guds folk til 
å følge en mann! Mange tusen av Guds eget folk blir forførte på 
denne måten akkurat nå. De hadde Guds regjering, men etterpå 
lot de Satan ødelegge den!

Noen ganger blir jeg angrepet fordi jeg skriver slike ord. Men 
det oppmuntrer meg bare til å bruke dem enda mer. Jeg kjenner 
kilden til angrepet! Satan brukte en forført mann til å ”narre” 
Guds folk. Hver gang du følger etter en mann åndelig, tilber du 
demoner! Satan er denne verdens gud (2 Korinterne 4:4). Det betyr 
at mennesker tilber ham.

Legg merke til hvilket område Satan angriper først: ”og ikke 
holder fast ved Ham som er Hodet. Fra ham er det jo lege-
met vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og 
ledd” (Kolosserne 2:19). Det første og største bedraget er å få Guds 
folk bort fra Guds regjering-Hodet! I dag holder ingen av 
laodikeerne ”fast ved ham som er hodet”.
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Å holde fast ved Hodet er hvordan Guds folk er ”knyttet 
sammen”. Det kan ikke oppnås på noen annen måte. Uten Guds 
regjering vil enhver kirke oppleve en enorm mengde splittelser—
selv om de fleste av dem vil benekte det.

Hvis vi er ”knyttet sammen” har vi et veldig dypt sam-
hold! Bare Guds regjering kan frambringe et slikt samhold. Dette 
er den eneste måten du kan unngå å følge en mann! Til og med 
om du følger deg selv, følger du fortsatt et menneske.

Guds Verdensvide Kirke (gvk) har gått åndelig i oppløsing 
etter at herr Armstrong døde. De er dypt splittet. Andre grup-
per som har gått ut, er også splittet og blir stadig dypere splittet. 
Hva er grunnen til dette? Fordi ingen av dem unntatt gf har 
den regjeringsformen som Gud lærte til herr Armstrong! 
Det er den eneste måten å bli knyttet sammen på. Guds regjering 
er grunnet på Guds lov. Hodet vårt leder oss, basert på Guds 
kjærlighets lov (1 Johannes 5:3).

Hele prosessen med lederskap kan være gigantisk og kom-
plisert. Men lederskapet blir forenklet ved at vi ser til Hodet 
vårt—Jesus Kristus. Han leder legemet gjennom regjeringen 
Sin, basert på Guds lov. Så mater Gud oss med åndelig manna, 
eller åpenbaring. Da vil det bli klart for en hver forstandig person, 
hvor Kristus er. Det er hvordan vi alle blir en. Vi har alle Kristus’ 
lovlydige sinn (Filipperne 2:5).

Kolosserne 2:19 er en profeti som viser at alle laodikeerne ville 
miste Hodet sitt (Kristus)—nøyaktig slik de gjorde det i det 
første århundret! Satan vet at hvis han kan ødelegge Guds 
regjering, kan han også ødelegge Guds arbeid! 

Herr Armstrong beviste for oss at han oppfylte Elias-rollen i 
endetiden. ”Og disiplene spurte ham og sa: Hvorfor sier da de skrift-
lærde at Elias først må komme? Han svarte: Elias kommer nok, og 
han skal sette alt i rette stand” (Matteus 17:10-11). Han ga oss minst 18 
gjenopprettede sannheter. Mens herr Armstrong levde, trodde med-
lemmene i gvk at han gjenopprettet alt. Guds regjering var det 
første punktet som ble nevnt blant de 18 gjenopprettede sannhetene.

Kan du i din villeste fantasi tro det er mulig å gjenopprette alle 
disse sannhetene og gjøre et mektig verdensomspennende arbeid, 
uten Guds regjering? Å si at herr Armstrong ikke lærte Guds 
regjering, er det samme som å si at Kristus gjenopprettet et 
legeme uten hode!
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Laodikeerne avviser at herr Armstrong har oppfylt Elias–rolle 
i endetiden. Alle sammen oppførte seg som om de trodde dette 
mens han levde. Etter hans død skiftet de mening. Å avvise at 
herr Armstrong oppfylte Elias–rollen er det samme som å si at 
hele arbeidet hans var et bedrag! Laodikeerne har ikke noe 
grunnlag for å si at de er Guds sanne Kirke.

Men det er en dypere grunn bak alt dette. Alle laodikeerne 
som avviser herr Armstrongs Elias–rolle, avviser også Guds 
regjering! Det er bare en fiendtlig måte å si: ”Jeg vil ikke under-
ordne meg Guds regjering!” Det er en opprørsk holdning som Gud 
snart vil avdekke—i den Store Trengselen, hvis ikke før!

H va  e R  e va n g e l i e t ?

Herr Armstrong fikk i oppdrag av Gud, å forkynne evangeliet for 
verden. ”Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele 
jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme” 
(Matteus 24:14). Dette var den første gangen evangeliet ble for-
kynt over hele jorda siden det første århundret! Ingen kan logisk 
benekte at herr Armstrong gjorde det. Han brukte dette verset til 
å vise det oppdraget Gud hadde gitt ham—den viktigste grunnen 
til at han ble kallet i denne endetiden.

Men hva er evangeliet? Det er de gode nyhetene om Guds 
familie som vil administrere Guds regjering i den kom-
mende, vidunderlige, morgendagens verden. Hvis herr 
Armstrong ikke lærte om Guds sanne regjering, som laodike-
erne sier, da forsto han heller ikke Guds evangelium! Og herr 
Armstrong kunne ikke ha forkynt det for verden! Da ville alle 
herr Armstrongs etterfølgere være åndelig forførte, hvis dette 
skrekkbildet var sant, noe det selvfølgelig ikke er.

Hvorfor er det så lett å lede så mange av Guds folk bort fra 
Hodet? De må betale med det fysiske livet sitt for dette, og 50 pro-
sent vil også miste sitt åndelige liv! Likevel tar de så lett på dette. 
Hvor skrekkelig! Hvis vi ikke forstår og underordner oss Guds 
regjering, vil vi aldri noensinne være i Guds Rike!

Satan har en grunnmodell som han følger, for å lede Guds 
folk mot et falskt evangelium.” Paulus, apostel, ikke av mennes-
ker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, 
som reiste ham opp fra de døde” (Galaterne 1:1). Paulus var en 
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apostel, ”ikke av mennesker”. Noen av galaterne gjorde opprør 
mot Guds regjeringsform, som apostelen Paulus lærte om. I dag 
gjør laodikeerne opprør mot Guds Elias i endetiden, Herbert W. 
Armstrong. De avviser Guds regjering som Gud lærte dem om, 
gjennom ham.

Hva er så resultatet? Det samme som i Galaterkirken. ”Jeg 
undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som 
kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium” (v.6). Satan 
ødela Guds regjering som Paulus lærte om, og slik ledet han gala-
terne bort fra evangeliet! Du kan ikke skille Guds regjering 
fra det sanne evangeliet!

”Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt for-
kynt av meg, ikke er menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt 
det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenba-
ring” (v. 11-12). Evangeliet og regjeringen som herr Armstrong og 
Paulus lærte, var åpenbart til dem fra Gud! I dag er laodikeerne 
blinde. De kan ikke se forskjell på hva som er og hva som ikke er 
åpenbart, når det gjelder mange doktriner.

g u d  å p e n B a R e R  t i l 
d e m  s o m  H a n  R e g j e R e R

Vi ser eksempler i verden på at merkverdige profetier blir lært og 
trodd på. Det er en grunn til det. Disse profetiene er ikke grunnet 
på Guds lov, som er fundamentet for Guds regjering.

”Og vi hørte ikke på Herren vår Guds røst og fulgte ikke hans 
lover, som han satte fram for oss ved sine tjenere profetene” 
(Daniel 9:10). Guds profeter setter lovene fram for folket. Pre-
stene var voktere for Guds lov. Men Gud åpenbarte loven bare til 
profeter eller apostler (Efeserne 3:5).

Alle profetier er grunnet på Guds lov. Uten Guds regje-
ring og loven Hans, blir profetier menneskelig dårskap. Guds 
regjering, basert på Hans lov, er det som gjør profetiene stødige. 

”Etter det som står skrevet i Mose lov, kom all denne ulykke 
over oss. Men vi søkte ikke å mildne Herren vår Guds åsyn. Vi 
omvendte oss ikke fra våre misgjerninger og aktet ikke på din 
sannhet” (v. 13). Alt dette onde kommer over det moderne Israel 
på grunn av syndene våre mot Guds lov. Det er profetert i Mose-
loven. Disse lovbøkene inneholder også profetier.
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Gud åpenbarer bare profetiene Sine til de som adlyder regje-
ringen Hans, som er basert på loven Hans! Profetier skilt fra Guds 
lov er farlige. I dag åpenbarer Gud bare profetier til Sine utvalgte, 
fordi de holder loven Hans. ”Byportene er sunket i jorden, han har 
ødelagt og sprengt bommene. Kongen og høvdingene bor blant 
hed ningene, så det ikke finnes noen lov. Heller har ikke hennes 
profeter fått noe syn fra Herren” (Klagesangene 2:9). For det første 
finnes ikke Guds lov eller regjering mer. Deretter får ikke pro-
fetene hennes syner, åpenbaringer eller profetier fra Gud! Ordet 
syner er definert som ”guddommelig åpen baring” i Gesenius’ Lexi-
con. Gud sluttet å åpenbare til profetene da de sluttet å adlyde 
loven! Dette skjer når vi ikke holder fast ved Hodet. Det kan ikke 
være noen åpenbarte profetier uten hodet! Loven og åpenbaring 
kommer begge i en pakke.

Det er en kolossal forskjell mellom filadelfierne og laodikeerne. 
Før Gud lærte herr Armstrong profetier, lærte Han ham loven. 

Den første utfordringen som herr Armstrong møtte, var om Guds 
sanne sabbatsdag. Det er ett av Guds ti bud—en del av loven og 
regjeringen Hans. Prestene, skal være lovens voktere—ikke dens 
åpenbaringsagenter. Gud åpenbarte loven og regjeringen Sin til 
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herr Armstrong i denne endetiden. Det er vår jobb å ta vare på 
det Gud åpenbarte. Gud gjenopprettet loven og regjeringen Sin 
gjennom herr Armstrong (Matteus 17:10-11). Jobben vår er å holde 
fast på det som Gud åpenbarte og gjenopprettet.

Når Gud åpenbarer Malakias’ Budskap og flere sannheter om 
alle de store, små og tidligere profetene, så vel som mange profetier 
i Det nye testamentet, er det prestenes jobb å holde fast på disse 
åpenbaringene!

”Jeg reiste opp noen av deres sønner til profeter, og noen av 
deres unge menn til nasireere. Er det ikke så, dere Israels barn? 
sier Herren. Men dere fikk nasireerne til å drikke vin, og dere 
befalte profetene og sa: Profeter ikke!” (Amos 2:11-12). Guds folk 
mottok et mektig profetisk budskap gjennom herr Armstrong. 
Dette er en profeti om at laodikeerne ville avvise det profetiske 
budskapet de hadde lært. Filadelfierne profeterer. Dette fører til en 
kirkesplittelse. ”Går vel to sammen uten at de har avtalt det med 
hverandre?” (Amos 3:3).

Men Gud fortsetter å åpenbare til Sine utvalgte. ”For Herren 
Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for 
sine tjenere profetene” (Amos 3:7). Gud åpenbarer alltid sannheter 
til den sanne Kirken Sin. Gud åpenbarte alle de grunnleggende 
sannhetene til herr Armstrong. Men det er et forskjellig arbeid nå 
etter at herr Armstrong døde. Gud åpenbarte evangeliet til herr 
Armstrong, og han forkynte det for verden (Matteus 24:14). Gud 
åpenbarte også mange profetier til Elias i endetiden (Malakias 
4:5-6). Da han forsvant fra scenen, oppsto det et nytt arbeid med 
et annet oppdrag. Arbeidet vårt handler spesielt om en advarsel. 

”Når løven brøler, hvem skulle ikke da bli redd? Når Herren Herren 
taler, hvem skulle ikke da profetere?” (Amos 3:8). Løven har brølt. 
Den er i ferd med å knuse byttet sitt. Gud er i ferd med å straffe 
Israel på en måte som ingen nasjon noen sinne har blitt straffet. GF 
ble gitt Guds ”hemmeligheter”. Vi må advare laodikeerne, Israels 
nasjoner og til en viss grad, hele verden (Åpenbaringen 10:11).

Gf vil være her når Israel, hvis de feiler med å omvende seg, 
omkommer; herr Armstrong vil ikke. Det er grunnen til at bud-
skapet vårt er mye mer fokusert på en advarsel. Gud har åpenbart 
for oss en dypere forståelse av de profetiene som herr Armstrong 
lærte. Gud har også gitt oss en del profetisk forståelse som herr 
Armstrong ikke hadde. Budskapet vårt er et profetisk budskap 
med ekstremt hast. ”Hvem skulle ikke da profetere?” Det er så 
livsviktig, Gud sier at den sanne Kirken Hans føler et desperat 
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behov for å profetere! Løven brøler like før den styrter fram for å 
sluke byttet sitt!

å  v o k t e  g u d s  l ov

Prestene i gf har et veldig ansvar for å vokte over det Gud åpen-
barte til herr Armstrong og til gf. ”Så sier Herren, hærskarenes 
Gud: Hvis du går på mine veier og holder mine bud, da skal du 
også få styre mitt hus og vokte mine forgårder, og jeg vil gi deg 
adgang sammen med dem som står her” (Sakarias 3:7). Uttryk-
ket ”holder mine bud,” innebærer å bevokte. Det betyr et sted 
hvor vakter eller vaktposter er satt ut. Den store synden til 
Josva i endetiden, var at han ikke voktet Guds sannhet! 
(Se Sakarias 3 og 4). 

”For en prests lepper skal bevare kunnskap, lov skal hentes fra 
hans munn, for han er sendebud fra Herren, hærskarenes Gud” 
(Malakias 2:7). Det er bedre å oversette ordet bevare med vokte. 
Her sier Gud at laodikeerne feilet med å vokte det Gud hadde 
åpenbart om loven. Det er grunnen til at Gud ikke åpenbarer sann-
heter til dem i dag. Profetene og apostlene mottar Guds åpenbarte 
sannhet, og gir den til prestene for at de skal vokte den.

”For budet er en lykt og læren et lys. Tilrettevisning og tukt 
er en vei til livet” (Ordspråkene 6:23). Budet er en lykt. Loven er 
lyset. Hvis du avviser Guds regjering som er grunnlagt på loven 
Hans, mister du Guds lykt og lys! Du går inn i en verden 
av mørke—uten profetier og visjoner.

Gud fjernet lampen fra efesusæraen. Han fjernet også lam-
pen Sin fra laodikeerne. Gud vil fordømme oss strengt hvis 
vi ikke kan se lampen Hans i denne mørke, mørke verden! 
Gud åpenbarer hemmelighetene Sine til mennesker med barnlige 
holdninger (Matteus 11:25; 18:1-3).

Bare gjennom en sterk regjering, basert på Guds lov, kan vi se 
Guds lampe! Jo mer intenst vi holder Guds lov, dess sterkere vil 
Guds lampe lyse!

Malakias’ bok er hovedsakelig profetier for endetiden. Men det 
finnes veldig mye i denne boka om loven. ”For en prests lepper 
skal bevare kunnskap, lov skal hentes fra hans munn, for han er 
sendebud fra Herren, hærskarenes Gud. Men dere har veket av fra 
veien og har fått mange til å støte an mot loven. Dere har fordervet 
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Levi–pakten, sier Herren, hærskarenes Gud” (Malakias 2:7-8). 
De laodikeiske prestene forårsaker at folk støter an mot loven. 
Det er hovedtemaet i denne profetiske boka! Gud gjør prestene 
ynkelige og små på grunn av at de forakter loven Hans. 

Det viktigste arbeidet vårt består i å advare laodikeerne—fordi 
de ikke vil få en ny sjanse! ”Sine prektige smykker som de laget av 
det, har de brukt til forfengelighet. Sine motbydelige bilder, sine 
avskyelige avguder har de laget av det. Derfor gjør jeg det til uren-
het for dem. Jeg vil gi det i de fremmedes hånd som rov og til de 
ugudelige på jorden, og de skal vanhellige det. Jeg vil vende mitt 
åsyn bort fra dem, og de skal vanhellige min helligdom. Røvere 
skal komme inn over den og vanhellige den” (Esekiel 7:20-22). 
Denne boka er først og fremst skrevet for endetiden. Uttrykket 

”min helligdom,” er ”det aller helligste” i Langes og Soncinos bibel-
kommentarer. Det aller helligste blir vanhelliget i denne endetiden. 
(For mer detaljert informasjon, be om et gratis eksemplar av 
heftet vårt Vokteren Esekiel.)

Templet er et bilde på Guds Kirke i denne endetiden. Så Guds 
egen Kirke har blitt forurenset. Men det har også Israels nasjoner. 

”Gjør lenken ferdig! For landet er fullt av blod–dommer, og byen 
er full av vold” (v. 23). De moderne nasjonene til Israel, er fulle 
av blodig kriminalitet. Gud advarer dem om å angre og vende 
om. Hvis de ikke gjør det, går Gud over til neste trinn. ”Jeg vil 
la de verste av hedningene komme. De skal ta deres hus i eie. Jeg 
vil gjøre ende på de frekkes stolthet. Deres helligdommer skal bli 
vanhelliget” (v. 24). Så vil Gud la Tyskland komme og gjøre Israel 
til treller, hvis folkene ikke omvender seg.

Hva er det egentlig problemet? ”Ulykke på ulykke skal komme. 
Rykte på rykte skal oppstå. De skal søke etter syn hos profeten, 
og lov skal ikke være å finne hos presten eller råd hos de gamle” 
(v. 26). Profeten mangler åpenbaring. Hvorfor? Fordi loven har 
gått tapt for presten—noe som betyr Guds egne prester. De hadde 
loven, men deretter lot de den gli ut av hendene! Esekiels 
uttalelse om at loven skal gå tapt, er en profeti for i dag. Fordi 
Guds prester har rakket ned på loven, åpenbarer ikke Gud noen 
syner eller profetier til dem!

Så vi kan se hvor tett sammenbundet loven og profetier er. 
Når loven går tapt, betyr det hovedsakelig at Laodikeerne 
forkastet Guds regjering! De er skyldige i å ikke vokte loven. 
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Tilstandene blir bare mye verre i Israel i stadig raskere fart. Snart 
vil folk huske hvordan gvk engang forkynte et sterkt profetisk 
budskap. I framtida vil folk komme til dem og spørre om hva de 
forferdelige hendelsene i landet deres betyr. Men gvk kan gi dem 
liten eller ingen profetisk forståelse.

Da vil disse folkene henvende seg til andre laodikeerne for å 
finne svar på problemene i landet deres. Der vil de fortsatt finne 
svært lite profetisk forklaring. Det har vært mange grupper som 
har kommet ut fra gvk, men det er bare gf som kan gi dem et 

”syn” eller åpenbaring. Det skyldes at vi er de eneste som har holdt 
fast på Guds regjering, basert på Guds lov—som herr Armstrong 
lærte! Og det er bare vi som utfører det arbeidet Gud profeterte!

Hvorfor reiste Gud opp arbeidet vårt? ”Og Herren vitnet for 
Israel og for Juda ved alle sine profeter, alle seerne, og sa: Vend 
om fra deres onde veier og hold mine befalinger og bud i sam-
svar med hele den lov som jeg gav deres fedre, og som jeg sendte 
til dere ved mine tjenere profetene!” (2 Kongebok 17:13). Gud opp-
reiste profeter for å advare folkene Sine om å vende seg bort fra 
ondskapen sin, og holde loven Hans—de ti bud. Dette er hva vi 
sier til laodikeerne og fysiske Israel. Gf ble dannet nettopp av 
denne grunn!

Gud sendte profeter for å irettesette noen av Israels største kon-
ger. Natan ble sendt for å snakke til David om syndene hans mot 
Gud ved å drive hor og myrde! Jobben vår er å ikke gjemme oss 
bort i Israel. Vi må bringe Guds budskap opp til det høy-
este nivå! (Åpenbaringen 10:11). Når alt kommer til alt har vi et 
advarende budskap fra den suverene Herskeren over universet!

Folk vil omkomme både fysisk og åndelig hvis de ikke våk-
ner opp! ”Uten åpenbaring blir folket tøylesløst. Men lykkelig er 
den som holder loven” (Ordspråkene 29:18). Ordet åpenbaring er 
gjengitt som ”profetisk åpenbaring” i Anchor Bible. Hvis laodi-
keerne mangler Guds ”profetiske åpenbaring,” er det fordi de ikke 
holder Guds lov. Og det innebærer at de ikke er ”lykkelige”—de 
mangler Guds glede!

De fleste av Guds eget folk omkommer åndelig, fordi prestene 
deres ikke vokter loven (2 Tessalonikerne 2:1-3, 10). Og laodikeerne 
liker å ha det slik—i det minste for øyeblikket. Hvilken forferde-
lig straff Guds folk må betale, fordi de laodikeiske prestene ikke 
vokter Guds lov.
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l u c i F e R s  o p p R ø R

For tusenvis av år siden, ble det fjernet noe fra denne jorda. Gud 
må gjenopprette det. Hva var det som ble fjernet? ”Ham som him-
melen 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 3:21). Guds profeter har helt fra begyn-
nelsen visst at noe var farlig og fundamentalt galt på denne jorda. 
Gjennom mesteparten av den skrevne historien, har disse profe-
tene advart verden om at de beveget seg i gal retning. Men hvis vi 
går langt nok tilbake i tid, ser vi at jorda var full av glede, fred og 
overflod. Så rammet katastrofen den!

Vi må motta ”alt det” som ”blir gjenopprettet,” for å løse men-
neskehetens problemer. I the Basic English oversettelsen står det: 

”når alle ting er satt i stand”. Moffat oversettelsen kaller det ”den 
store Restaureringen.” Det betyr at denne verden er opp–ned, og 
må bli satt med den riktige siden opp.

Hva medfører dette? En fundamental forandring innen regje-
ring! ”Og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, 
Jesus” (v. 20). Jesus Kristus kommer for å opprette Guds regjering. 
Han har kvalifisert seg til å erstatte Satan på tronen til denne verden.

t i l B a k e  t i l  B e g y n n e l s e n

Satan gjorde opprør mot det styresettet som Gud og Ordet hadde 
underordnet seg under for all evighet. ”I begynnelsen var Ordet, 
og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen 
hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til 
av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys” 
(Johannes 1:1-4). Gud og Ordet hadde alltid levd i glede og over-
flod. Gud var Hodet, og Ordet underordnet seg under Ham. Begge 
underordnet seg under Guds lov. Det er den eneste regjerin-
gen som noensinne har virket! Og den har virket glimrende 
for all evighet! Ordet ble senere Kristus, Sønnen. Gud ble Faren. 

”Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til dere 
igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg 
går til Faderen, for Faderen er større enn jeg” (Johannes 14:28). 
Faren er større. Han er Hodet for familien. Gud bygger en familie 
gjennom familie regjering. D
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Så skapte Gud engler og lærte dem denne styreformen. Han sier 
dette: ” Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Har du innsikt, så 
fortell meg det! Hvem fastsatte dens mål? Vet du det? Eller hvem 
spente målesnor ut over den? Hvor ble dens støtter rammet ned, 
eller hvem la dens hjørnestein, mens alle morgenstjerner jublet, 
og alle Guds sønner [engler] jublet av fryd?” (Job 38:4-7). Da jorda 
ble skapt ropte englene av glede. De var lykkelige og glade fordi 
de adlød Guds regjering, baser på loven Hans. Dette lyk-
kelige forholdet kunne ha vart i milliarder av år. Men det skjedde 
en kolossal katastrofe!

Gud ga Lucifer ansvaret over jorda og over en tredjedel av 
englene. Men Lucifer ledet disse englene til å gjøre opprør. Da 
Guds regjering ble forkastet, mistet de gleden og lyk-
ken! Sann glede og fred kan bare bli produsert ved å underordne 
seg Guds regjering.

Lucifer (”lysbringer”) gjorde opprør og ble til Satan (”motstan-
der”). ”Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du 
morgenrødens sønn! Hvor du er felt til jorden, du som slo ned fol-
keslag! Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige 
opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete 
på tingfjellet i det ytterste nord. Jeg vil stige opp over skyenes top-
per, jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste” (Jesaja 14:12-14). Satan sa: 

”vil jeg reise min trone.” Han har en trone. Han leder en regjering—
men ikke Guds regjering. Satan styrer fortsatt over denne jorda 
og over englene som ble demoner (2 Korinterne 4:4).

Satan sa: ”Jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste.” Moffat overset-
telsen sier: “Jeg vil konkurrere med Den Høyeste.” Lucifer ønsket 
en slags kollegial regjering. Han ønsket å ha like mye makt som 
Gud. I en av utgavene av Det Beste, ble kollegial en gang defi-
nert slik: ”Viser til en gruppe kolleger som har lik autoritet; og, 
at kollegiale diskusjoner kan bli langdryge, resultatløse og frus-
trerende.” Til og med verden skjønner at denne formen for styre 
kan være ”langdryg, resultatløs og frustrerende”! I dag har flere av 
Guds laodikeiske kirker eksperimentert med denne styreformen.

Å ønske en slik regjering, er bare en annen måte å gjøre 
opprør mot Guds regjering på! Gud har ikke en tohodet eller 
mangehodet regjering.

Satan har ledet mennesker til å etablere mange forskjellige 
regjeringsformer. Men alle følger Satan! (Se Åpenbaringen 12:9). 
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Fungerer Satans regjering? Se deg rundt og observer fruktene. 
Denne verden er full av bedrag, vold og korrupsjon! Det er dette 
som skjer når Guds regjering blir fjernet! Selvfølgelig er det noen 
som gjør mer opprør mot Gud enn andre. Men det er bare Guds 
regjering som alltid har fungert. Og det vil den alltid gjøre. Men-
neskers styresett, inspirert av Satan, har aldri fungert og vil aldri 
fungere!

Guds regjering er så enkel. Han bruker en mann til å lede Kir-
ken Sin. Så kommanderer Gud oss til å følge denne mannen, når 
han følger Kristus. Hvis han farer vill, ikke følg ham. Gud vil raskt 
skifte ham ut med en lojal leder, eller oppreise en annen Kirke.

Du behøver ikke å frykte for å følge Guds mann. Det du 
skulle frykte mest, er når Guds mann blir Satans mann! 
Det betyr at vi må kjenne Bibelen. Hvis Guds regjering blir 
ødelagt, er sluttresultatet alltid katastrofalt!

Dette er den grunnleggende leksa og doktrinen som men-
neskene må lære! Guds regjering frambringer ”fornyelse av alle 
ting”—i Kirken. Herr Armstrong ble brukt av Gud til å ”sette alt 
i rette stand” (Matteus 17:10-11). Dette var en mektig begynnelse 
med å etablere Guds regjering og sannheter på denne jorda. Guds 
egne laodikeiske kirker har ødelagt denne regjeringsformen utrolig 
raskt. Vi ser også at mange andre doktriner blir ødelagt, doktriner 
som ble etablert av Gud gjennom herr Armstrong.

Hvordan klarte Satan å forføre alle disse englene? På samme 
måte som han forfører mennesker i dag. Han får dem til å ønske 
seg en kollegial regjering, eller andre perverse menneskelige 
regjeringer, slik får Satan dem til å følge seg. Selvfølgelig følger 
menneskene ham i skiftende grad.

Lucifer var en dekkende kjerub ved selve Guds trone. ”Du var 
en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds 
hellige fjell. Der gikk du omkring blant skinnende stener” (Ese-
kiel 28:14). Han var utdannet ved hovedkvarteret for universet. 
Han satt ved Guds føtter.

Herbert Armstrong tjente Gud i 57 år—en lang tid. Gud brukte 
ham til å sette alt i rette stand. Han ordinerte mange evange-
lister som syntes lojale, ved Kirkens hovedkvarter i Pasadena, 
California. Alle disse toppmennene har gjort opprør mot denne 
regjering. Ikke en av dem underkaster seg Guds regjering slik 
herr Armstrong lærte dem! Ikke en! Noen av dem vil omvende 
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seg i Trengselen—mens andre aldri kommer til å omvende seg, og 
kanskje har de allerede vært blasfemiske imot Guds Hellige Ånd!

Gud hadde til hensikt å sende Lucifer til andre planeter etter at 
arbeidet hans hadde blitt etablert her på jorda. Men Lucifer ville 
ikke vente. Det eneste stedet astronomer kan finne lite eller ingen-
ting, er på den nordlige himmelen. Det er i den retningen der Guds 
trone er, og i den retningen ble nesten alt ødelagt da Satan kjem-
pet mot Gud over regjering! Det var en voldsom, ødeleggende 
krig. Og Satan kjemper fremdeles mot Guds regjering i dag!

Gud tillot Satan og de opprørske englene å forkaste Guds regje-
ring og opprette sin egen. Satan inspirerer Guds egne folk til å 
gjøre dette i dag! Gud vil la deg gjøre det samme valget—i det 
minste for en kort tid.

Den viktigste leksa Gud har forsøkt å lære menneskene i tusen-
vis av år, er å underordne seg under regjeringen hans! Hvis 
vi ikke kan underordne oss under Hodet for legemet, kan vi ikke 
være i Guds rike. Vi må lære av Satans eksempel. Guds ende-
tidslaodikeere har begått den samme feilen som Satan! 
Regjering er den leksa som er vanskeligst å lære for alle mennes-
ker. For virkelig å forstå dette må vi bli dypt omvendte.

Gud fortsatte å minne Lucifer på den opplæringa han hadde 
fått ved hovedkvarteret. ”Ustraffelig var du i din ferd fra den dag 
du ble skapt, til det ble funnet urettferdighet hos deg. Ved din store 
handel ble ditt indre fylt med urett, og du syndet. 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 ste-
ner” (v.15-16). I vers 14 blir Lucifer kalt en salvet kjerub. I vers 16 
kalles han ”du salvede kjerub.” Gud minner ham på at han ville 
bli dømt på basis av den opphøyede treninga han har fått 
ved selve hovedkarteret for universets trone!

I dag advarer Gud disse toppmennene som ble opplært under 
herr Armstrong, om alvoret i opprøret deres. De ble opplært av 
Guds endetids Elias. Dette var det høyeste nivå av Guds regje-
ring på jorda! Nå blir de dømt i henhold til dette! For en grotesk 
tragedie! De gjentar Lucifers skammelige scenario. ”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 kon-
gers ansikt, slik at de kunne se på deg med lyst” (v. 17). Lucifers 
forfengelige hjerte ble opphøyet.
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Lederne for laodikeerne i dag er ikke ydmyke og barnlige, ellers 
ville de ha vært i Guds Filadelfiakirke. Lucifer ønsket lokalt selv-
styre—han ønsket å styre jorda på sin egen måte. Han ønsket ikke 
å styre slik som han hadde blitt opplært til!  Og Gud ga ham 
dette valget. Men se på de skremmende resultatene. Gud tillater 
de laodikeiske lederne å gjøre den samme feilen. Snart vil de se 
sine egne råtne frukter. På samme måte som Lucifer, ønsker de 
Laodikeiske lederne å styre på sin egen måte—ikke på den 
måten som Gud trente dem til, ved hovedkvarteret Sitt 
på denne jorda! Å hvor Satan har forført dem. Vi må ikke under-
vurdere sluheten hans. Han kringkaster til ånden i mennesket, og 
det påvirker holdningene våre. Det Satan angriper gjennom kring-
kastingen sin er hva? Regjering—regjering—regjering! Han 
kringkaster mot Hodet vårt—Jesus Kristus. Han hater Guds regje-
ring og inspirerer menneskene til å ha den samme holdningen. Å, 
for en hard lekse dette er å lære for mennesker!

å  l æ R e  F R a  H i s t o R i e n

Se på alle problemene i denne verden i dag. Hvorfor kan vi ikke 
løse problemene våre? Det er en bestemt grunn til dette. ”Og Gud 
Herren sa: Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og 
ondt. Bare han nå ikke strekker ut sin hånd og tar også av livets 
tre, og eter og lever evig! Så viste Gud Herren ham ut av Edens 
hage og satte ham til å dyrke jorden, som han var tatt av. Han drev 
mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kjerubene og det 
luende sverd som svingte hit og dit for å vokte veien til livets tre” 
(1 Mosebok 3:22-24).

Gud ga opprettelsen av ekteskapet til Adam og Eva. Til å regu-
lere ekteskapet og familien, ga Han dem også familieregjeringen 
Sin. Familien ble en katastrofe da de fornektet dette styret. Kain, 
en av sønnene deres, drepte broren sin, Abel. Men foreldrene fort-
satte å gjøre opprør mot Guds regler. Adam og Eva vendte seg 
bort fra det åndelige Hodet sitt—og hele verden har fulgt etter 
dem! Menneskene ønsker ikke at Gud skal styre dem. Nå har 
menneskene sine egne religioner, regjeringer og utdanningssys-
temer—ikke Guds.

Den første Adam ledet verden bort fra livets tre. Den andre 
Adam—Kristus—vil lede menneskene tilbake til dette treet. Guds 
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filadelfiere er kallet nå, for å hjelpe Kristus å styre verden. Men 
først må vi lære å bli styrt av Gud. Deretter kan vi hjelpe 
til med å lære hele verden hvordan det er å underordne 
seg under!

Dette er hva herr Armstrong sa på pressekonferansen i gvk, 17. 
mai 1976: ”Guds regjering er alt—og vi bør leve opp til dette!” Vi 
må la Kristus inngi sin måte å underorne seg på—troen 
hans—i oss! Dette er livsviktig for guddommelig karakter. Vi 
må la Kristus styre oss. Han vil ikke tvinge oss til å underordne 
oss. Bare en barnlig måte å underordne seg på, gjør dette mulig. 
Vi må ha et dypt ønske om å la Kristus styre oss—ingenting må 
stå i veien for dette.

Kristus kom til jorda av to grunner: for å gjenopprette 
Guds regjering, og for å frelse menneskene. Først må Guds 
regjering bli etablert. Det er grunnen til at vi er kallet nå. Vi blir 
forberedt til å regjere verden sammen med Kristus. Deretter kan 
Gud bygge gudfryktig karakter i menneskene og frelse dem.

På høstfesten i Spokane, Washington i 1972 sa herr Armstrong: 
”Regjering er det viktigste [temaet] for Gud, og i sinnet Hans. Og 
det skulle det være for oss også!” Likevel har hver eneste evan-
gelist og pastor som lever i dag, og som herr Armstrong lærte 
opp, forkastet denne regjeringen! Nesten hele presteskapet 
og den Kirken som han grunnla, har forkastet Guds regjering! 
Etter så mange år hadde de fortsatt ikke lært leksa om 
regjering! Det er alltid hovedårsaken.

Satan forårsaket at Adam ble avskåret fra livets tre. Og han 
avskjærer Guds laodikeiske Kirke fra livets tre. Det er grunnen 
til at det bare er gf som mottar åpenbaring fra Gud i dag! For 
eksempel inneholder Malakias’ Budskap og alle heftene mine, 
åpenbaring fra Gud! Det er ny sannhet og en dypere forståelse 
i alle.

Det er en grunn til at Kristus ikke åpenbarer sannhet til lao-
dikeerne. Han står utenfor og banker på for å komme inn i livet 
deres igjen. Laodikeerne har avvist Hodet sitt. ”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 vil ikke åpenbare sannheter til 
dem før de åpner døra. De som svarer på bankinga til Kristus, vil 
dele Kristus’ trone, eller regjere med Ham(v. 21). For en fantastisk 
belønning! Ikke engang de laodikeerne som angrer og omvender 
seg i Trengselen, vil oppnå denne belønningen. Filadelfierne—ikke 
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laodikeerne—vil være i Guds hovedkvarters tempel for alltid!
Se på hvilken storartet kraft og velsignelser som kommer inn i 

livet ditt, hvis du bare åpner døra og lar Kristus regjere deg!
Alle blant førstegrøden er veldig dyrebare for Gud. ”Jeg så at 

enda jeg hadde latt den frafalne, Israel, fare og gitt henne hennes 
skilsmissebrev, fordi hun hadde drevet hor, fryktet likevel ikke 
hennes søster Juda, den troløse, men gikk av sted og drev hor hun 
også” (Jeremia 3:8). Gud måtte skille seg fra det gamle Israel. Men 
Gud har en ny hustru i denne endetiden - Kirken Hans. ”Vend 
tilbake, frafalne barn! sier Herren. For jeg er deres herre. Jeg vil 
ta dere, én av en by og to av en ætt, og føre dere til Sion” (v. 14). 
Men legg merke til at Han ikke er gift med en fysisk nasjon i 
dag. Han tar ”én av en by og to av en ætt,” til sine utvalgte i dag. 
Gud drøfter skilsmisse fra en nasjon, og deretter å inngå ekteskap 
med Kirken Sin eller Sion. Denne boka viser spesielt til endetiden, 
Guds endetids hustru er ”frafallen” på samme måte som 
det gamle Israel var! Bare at de denne gangen omkommer 
åndelig (2 Tessalonikerne 2:10).

Gud bringer filadelfierne Sine ut av den ”frafalne” laodikeiske 
Kirken! Dette er den eneste måte disse versene kan forstås på 
i dag. Gud bringer ikke 75, 100 eller 200 ut av den laodikeiske 
Kirken på samme tid. Han tar ”én av en by og to av en ætt.” Gud 
arbeider med enkeltmennesker—frelse er ingen gruppeaffære. 
Han sier ”hvis noen” eller et hvilket som helst medlem av den 
laodikeiske Kirken hører bankinga Hans, vil Han komme inn 
i hans eller hennes liv (Åpenbaringen 3:20). Filadelfierne har et 
dypt, personlig forhold til sin Gud—Hodet deres.

Det er en ærefryktinngytende grunn til at Gud gir oss dette 
individuelle ansvaret og oppmerksomheten. Vi blir opplært til de 
høyeste stillingene i Guds familie! ”Og jeg vil gi dere hyrder etter 
mitt hjerte. De skal vokte dere med forstand og visdom” (Jere-
mia 3:15). Svært snart vil Gud gi denne verden hyrder som bare 
vil lære bort Hans åpenbarte kunnskap og forståelse.

Dagens laodikeiske folk avviser Guds åpenbarte sannhet som 
ble gitt til herr Armstrong. De forkaster den regjeringa som Gud 
brukte til å bygge det store arbeidet Sitt i endetiden. Laodikeerne 
har forkastet Hodet sitt—Jesus Kristus. De føler seg sikre når de 
følger en mann som hører til en stor gruppe med mennesker.

Kvaliteten av den karakteren som Gud ønsker i dag, kan ikke 
masseproduseres! Gud arbeider omsorgsfullt med ”én av en by og 
to av en ætt.” Hvis disse filadelfierne kan følge Hodet, vil Gud 
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bruke dem ved hovedkvarteret sitt for universet—for 
alltid! (Åpenbaringen 3:11-12). Jeg tror vi kan begynne å forstå 
hvorfor Gud forlanger en slik foredlet, testet og prøvd karakter i 
dag! Gud sier at Han velger å ”gi dere hyrder etter mitt hjerte”. De 
vil lære bort nøyaktig det Gud lærer.

H o d e t  o g  l e g e m e t

Satan har ført verden og laodikeerne på villspor—spesielt angå-
ende Guds regjering. Gud forenkler styret i Kirken. ”Når det 
gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være 
uvitende” (1 Korinterne 12:1). Gud gir legemet forskjellige gaver 
(v. 4-10). ”Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut til 
hver enkelt etter som han vil. For likesom legemet er ett og har 
mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de 
er mange, slik er det også med Kristus” (v. 11-12). Et fysisk legeme 
har et hode—det har også Guds åndelige legeme. Kristus er Hodet 
for Sitt åndelige legeme, eller Kirken. Vennligst les og studer hele 1 
Korinterne 12. Gud setter Sine hellige inn i dette legemet slik som 
det passer Ham (v. 18).

Kristus velger apostler og fysiske ledere over Kirken Sin. Gud 
plasserer alltid en leder på toppen. ”Dere er Kristi legeme, og hver 
for seg hans lemmer. Og Gud satte i menigheten først noen til 
apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraf-
tige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, 
og ulike slags tunger” (v. 27-28). At Kristus er Hodet betyr ikke 
at Han ikke velger et fysisk hode for Kirken. Kristus brukte herr 
Armstrong til å bygge det som muligens var det største arbeidet 
Hans noensinne på denne jorda, når det gjelder antall medlem-
mer! Gud brukte herr Armstrong til å forkynne evangeliet over 
hele verden (Matteus 24:14). Han satte alt i rette stand (Mat-
teus 17:10-11). Han bygde Guds familie (Malakias 4:5-6). Herr 
Armstrong gjorde alt dette ved å ”holde fast ved Hodet.”

Nå har vi Sataninspirerte laodikeiske ledere som våger å for-
kaste det selvsamme styret Gud brukte, til å gjennomføre 
hele dette forbløffende arbeidet!

Selv om Gud bruker et menneske til å lede Kirken Sin, følger vi 
like fullt Jesus Kristus. ”Kom i hu deres veiledere, de som har talt 
Guds ord til dere! Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og 
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følg etter dem i deres tro” (Hebreerne 13:7). Gud gir menn ledel-
sen over folket Sitt. Men Han sier at vi skal følge troen deres—ikke 
deres verdslige ideer! Gud forventer at vi underordner oss under 
den menneskelige regjeringen Hans i tro. Men fortsatt klamrer vi 
oss fast til Kristus—ikke til mennesker.

Om vi mangler tro, eller har mistet troen, kan vi ikke følge 
Guds ledere trofast. Satan vil bruke mennesker til å forføre oss. 
Dette er presist det som har skjedd med tusenvis av Guds egne lao-
dikeiske folk! Så la oss forstå dette. Gud ønsker ikke at vi skal følge 
menneskelige regjeringer. Hvis lederne ikke vandrer i tro, da følg 
dem ikke. Vi blir bare forført hvis vi følger en regjering som ikke 
vandrer i tro. Du vil aldri bli forført, hvis du følger ledern 
som han følger Kristus! Det betyr at du ikke følger en mann.

”Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid” (v. 
8). Kristus bruker det samme regjeringsformen i dag, som 
Han brukte under herr Armstrong! Ser vi på medlemstal-
let, bygde Gud trolig det største arbeidet Sitt på 2000 år gjennom 
herr Armstrong. Å påstå at det ble utført uten Guds regjering, er 
å gi avkall på all logisk resonnering! Det er også en opp-
rørsk holdning. ”La dere ikke føre på avveier ved mange slags 
forskjellige og fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet blir 
styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært til noen nytte 
for dem som har gitt seg av med det” (v. 9). Vi blir advart mot å 
bli ført på avveier ved ”fremmede lærdommer.” Vi ble opplært 
i Guds regjering under herr Armstrong. En evangelist, som ble 
regnet som tredje mann i autoritet i ledelsen i gvk i årevis, star-
tet sin egen kirke og formet en ”kollegial regjering.” Dette 
er den merkeligste og mest avskyelige doktrinen av dem 
alle! Fordi Guds regjering er hodet for Kristus’ legeme. Hvis noen 
ønsker å kutte Hodet av legemet, ER han forferdelig opprørsk 
og forført!

Hvis du mister doktrinen om Guds regjering, vil også mange 
andre doktriner bli ubegripelige! Hvordan kan det bli annerledes 
når du mister Hodet ditt?

”Vær lydige mot deres veiledere og rett dere etter dem. For de 
våker over deres sjeler, og skal avlegge regnskap for det. Se til at 
de kan gjøre det med glede og uten sukk, for ellers vil det ikke 
være til gagn for dere” (v. 17). Gud sier at vi må underordne oss 
under dem som står til regnskap for våre evige liv, ellers kan ikke 
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lederne tjene deg med glede. Dette er å si på en annen måte, følg 
de som henviser deg til Kristus og regjeringen Hans.

Om Satan bare kunne ødelegge én doktrine, hvilken ville det 
bli? Regjering—hver gang! På den måten kan Satan ødelegge 
Guds arbeid! Resten av doktrinene ville i beste fall bli utvannet.

”Han er det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til 
evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli 
gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, 
inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap 
til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde” (Efe-
serne 4:11-13). Hvorfor ga Kristus oss menneskelige ledere? For at 
de hellige kunne bli gjort i stand—å bringe dem til aldersmålet 
for Kristus. De hellige kan ikke bli gjort perfekte, uten ved hjelp 
av Guds regjering! Så viktig er Guds regjering! 

Hvor desperat Satan er i sitt ønske om å ødelegge den regjerin-
gen! Da blir vi ustabile, og lette å forføre. ”For at vi ikke lenger skal 
være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms 
vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep” 
(v. 14). Slik fikk Satan tak på laodikeerne. Først ødela han Guds 
regjering. Så kastet og drev han dem omkring. Ubibelske forand-
ringer ble en livsstil! Livet deres er ikke lenger solid basert på Guds 
lov. Men i det forførte sinnet sitt, kaller de lovløshet for rettferdighet.

I dag splittes laodikeerne i flere ulike grupper. ”Men jeg for-
maner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle må 
føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant dere, men at 
dere må være fast forenet i samme sinn og samme tanke” (1 Kor-
interne 1:10). Laodikeerne i endetiden ”fører ikke alle sammen 
samme tale.” De nekter å adlyde Hodet sitt—Jesus Kristus—når 
Han sier at det ”ikke må være splittelse.” De er uenig med Kris-
tus når Han sier at vi må ”være fast forenet.” De er uenige med 
Kristus om å ha ”samme sinn” og ”samme tanke.”

Hvordan kunne noen noensinne oppnå et slikt enestående 
samhold uten Guds regjering?

Laodikeerne sier at Kristus kan utføre arbeidet sitt gjennom 
ulike greiner av Kirken Hans—selv om de vet at disse greinene 
langt fra er ”fast forenet.” Det er å si på en annen måte at ”vi avvi-
ser Kristus som Hodet!” De kan ganske enkelt ikke få læren sin 
til å harmonere med det Kristus sier! Derfor forkaster de Kristus 
som Hodet sitt.
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”For av Kloes folk er det blitt meg fortalt om dere, mine brødre, 
at det er stridigheter blant dere. Jeg sikter til dette at hver av dere 
sier: Jeg holder meg til Paulus, jeg til Apollos, jeg til Kefas, jeg til 
Kristus. Er Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble 
korsfestet for dere? Eller var det til Paulus’ navn dere ble døpt?” 
(v. 11-13). Er Kristus—hodet vårt—delt? Nei, men mennes-
ker liker å følge etter andre mennesker. Det var problemet Paulus 
hadde med korinterne. ”La dette sinn være i dere, som og var i 
Kristus Jesus” (Filipperne 2:5). Vi må alle ha Kristus’ sinn for å 
forbli ”fast forenet.”

Gud bruker alltid en Kirke til å gjøre arbeidet Sitt. Det 
finnes ikke en unntagelse fra den påstanden! Det finnes bare en 
lampe. Noen ganger måtte Gud flytte den fra en kirkeorganisasjon 
til en annen (Åpenbaringen 2:5).

k R i s t u s ’  H u s t R u

La oss se hva slags hustru Kristus avviser. ”Men disse mine fiender 
som ikke ville at jeg skulle være konge over dem,—før dem hit og 
hogg dem ned for mine øyne” (Lukas 19:27). Hvis Kristus ikke kan 
styre eller regjere over oss, vil vi bli utslettet for alltid. Denne per-
sonen var uten tvil uenig i flere av Guds doktriner. Men Kristus 
var bare bekymret for en doktrine—regjering. Han kunne 
ikke styre denne personen.

Som herr Armstrong uttrykte det: ”Regjering er alt,” og det er 
”viktigere enn noe annet.” Hver eneste laodikeisk gruppe har en 
ting felles —de avviser Guds regjering som Herr Armstrong 
lærte dem!

Kristus har allerede en hustru på denne jorda. Til og med før 
ekteskapet er fullbyrdet er vi gift i Guds øyne. ”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). Nå er tida 
kommet til å gjøre seg klar til å regjere sammen med Kristus. 
Igjen, det er bare førstegrøden som er gift med Kristus. De som 
omvender seg etter at Kristus kommer tilbake, vil bli barn i Guds 
familie. Der er Gud Far, Kristus og Hans hustru, og barna (kalt 
etter Kristus’ tilbakekomst). Dette utgjør Guds familie.

Kristus krever at Hans hustru underordner seg Ektemannen 
sin. Da kan Han kunne stole på at hun tar vare på barna i framtida. 
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Vi hjelper Kristus med å bringe sønner og døtre til Faren. Det 
må skje gjennom Ektemannen og kona Hans. Det er det inspire-
rende ansvaret Kristus forbereder oss til! Kristus drøfter de fysiske 
ekteskapene våre, og hvordan de må struktureres for å fungere 
(Efeserne 5:21-23). Men det virkelige temaet Kristus er bekymret 
for, er giftemålet Hans med Kirken (Efeserne 5:32).

Den viktigste måten hustruen gjøre seg klar på, er ved å la 
ektemannen sin styre seg! Hele verden vil se dette lykkelige, 
ydmyke eksempelet i Morgendagens Verden, og følge det. Dette 
er for en stor del hvordan verden vil se til Kristus.

Satan kjempet mot Guds regjering og ble utstøtt for evig. Vi 
blir prøvet og testet av en suveren grunn. Gud bygger opp vår 
karakter inntil Han er sikker på at vi aldri mer vil kjempe 
mot regjeringen hans! Det er slik Gud forbereder oss til å bli 
medlemmer av Hans herlige familie for alltid!

H v e m  e R  d e t  s o m  a n g R i p e R ?

The Global Church of God holdt en prestekonfer-anse i juli 1993. 
Rod Meredith, lederen deres, kom da med følgende uttalelse: ”Vi 
har ingen planer om å foreta betydelige endringer, kanskje noen 
mindre, ettersom vi vokser i forståelse.” Deretter gikk han over 
til å diskutere en endring de hadde gjort. Det var den største og 
mest gjennomgripende endringen det var mulig for dem å gjøre!

Herr Meredith fortsatte: ”I 1961 til 1972, mens jeg var leder for 
prestene, forsto jeg ikke ledelse. Nå har jeg lært at vi må ha den 
rette holdning med hensyn til arbeidsledelse.”

Han sa at han ikke forsto ”ledelse” i disse åra. Han vet at det 
virkelige temaet er Kirkeregjering. Jesus Kristus er Hodet for lege-
met—Kirken. Han styrer den gjennom Kirkeregjering. Når du 
forkaster Guds regjering, avviser du Hodet—Jesus Kristus. Det 
er ikke mulig å sammenligne noen annen forandring i doktriner 
med endringen av Guds regjering! Og fruktene alene beviser at 
herr Armstrong grunnla Guds regjering.

Så la oss ikke bli forført bare fordi han brukte ordet ”ledelse.”
Han sier: ”Jeg har lært den riktige holdningen til arbeidsledelse.” 

Det innebærer at herr Armstrong hadde feil holdning, mislyktes i 
å lære ”arbeidsledelse.” Guds presteskap har begått regjeringsfeil 
tidligere. Og jeg antar at herr Meredith har sin andel av dette. Men 
her er et farlig bedrag. Han antyder at herr Armstrong og Guds 
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regjering var årsaken til disse feilene. Herr Armstrong godtok ikke, 
eller lærte feil holdning til regjering. Disse lederne, som herr Mere-
dith, ”forsto det ikke,” slik de hadde blitt lært det! 

Hvis du begår feil når du administrerer Guds regjering, rett 
dem. Ikke forkast Hodet—Jesus Kristus! Det er som å kutte av det 
fysiske hodet ditt fordi du har flass! 

Herr Meredith fortsatte: ”La oss prøve å gjøre det riktig denne 
gangen, som hyrder med en kjærlig innstilling…” Man behøver 
ikke å være et geni for å forstå at han angriper herr Armstrong. 
Han sier at herr Armstrong ikke gjorde det riktig—regjeringen 
hans manglet en ”kjærlig innstilling”, det var ikke ”arbeidsledelse!” 
Jeg fatter ikke hvordan angrepet hans på herr Armstrong kunne 
være mer avskyelig! Å si at den regjeringen herr Armstrong ledet 
ikke hadde en ”kjærlig innstilling,” er et ondskapsfullt angrep! 
Selvsagt vet vi at det er Jesus Kristus og regjeringen Hans som 
han virkelig angriper!

Guds folk må advares. Denne evangelisten sier vi ”angriper” 
kirken hans. Det gjør vi ikke. Gud har gitt oss i oppdrag å advare 
dem og alle de andre laodikeiske gruppene. Dette blir gjort av 
kjærlighet (Åpenbaringen 3:19).

Den eneste grunnen til at vi irettesetter laodikeerne, er angre-
pet deres mot herr Armstrong og hva han lærte. Vi ville overhodet 
ikke kritisere dem hvis de sluttet å ødelegge det Gud gjenopp-
rettet ved ham! De er årsaken til advarselen vår. Bare anger og 
omvendelse kan noensinne korrigere denne splittelsen.

Før han kom med den ovenstående uttalelsen, talte herr Mere-
dith om herr Armstrong med ord som lød som dyp hengivenhet. 
Så begynte det listige angrepet. Men når jeg korrigerer dem når de 
regelmessig kritiserer herr Armstrong og læren hans, kaller de det 
et angrep. Hvis de insisterer på å kalle det angrep, så er det synden 
vi angriper. Den største synden til de laodikeiske kirkene har vært 
angrepet deres imot Guds kirkeregjering. Guds sanne Kirke vet 
forskjellen mellom sann og falsk regjering. Det er det som skiller 
laodikeerne fra filadelfierne.

Hvem er det som angriper? 33



3
Hvordan Satan 
angriper Guds 
regjering
Det er mange advarsler i Bibelen mot å forkaste 

Guds regjering. ”Så gi da akt på dere selv og på hele 
hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som til-

synsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han 
vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det 
komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. 
Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for 
å lokke disiplene etter seg” (Apostlene 20:28-30). De falske pre-
stenes mål er å ”lokke disiplene etter seg.” Det betyr at de må øde-
legge Guds regjering for å få Guds egne helgener til å følge 
etter dem! De leder folks oppmerksomhet bort fra Kristus og 
over på dem selv. På den måten blir folk som Kristus ”vant med 
sitt eget blod,” forført.

Legg nøye merke til at disse glupende ulvene vil ”komme inn 
blant dere,” eller de kommer inn i Guds egen Kirke og sluker flok-
ken! Men enda verre: ”blant dere selv skal det fremstå menn” 
og lede flokken på villspor. Paulus advarte prestene i Efesus i tre 
år ”natt og dag i tårer,” men likevel ble de ledet på villspor (v.31).

Hvordan kunne Guds eget folk bli så lett lurt? ”Mest sørget de 
over at han hadde sagt, at de aldri mer skulle få se hans ansikt. Så 
fulgte de ham til skipet.” (v.38). Disse folkene var mer opptatt av 
at Paulus forlot dem enn over Kristus advarsel om glupende 
ulver! Dette verset avslører et mangelfullt åndelig liv. Istedenfor 
å gråte over at Paulus forlot dem, burde de ha vært skremt til 



tårer over den tragiske profetien om hva som ville skje med dem 
åndelig!

Så her ser vi klart den mangelfulle karakteren som gjorde det 
mulig for Satan å bruke falske prester, til å forføre flokken! Guds 
sannhet er farlig kunnskap. Ingenting kan bli mer alvorlig. Våre 
evige liv står på spill!

s a t a n  B R u k e R  e n  m a n n

Gud brukte en mann, Herbert W. Armstrong, til å etablere regje-
ringen Sin i denne endetiden.” Og disiplene spurte ham og sa: 
Hvorfor sier da de skriftlærde at Elias først må komme? Han 
svarte: Elias kommer nok, og han skal sette alt i rette stand” (Mat-
teus 17:10-11). God brukte herr Armstrong til å sette alt i rette stand 
like før Kristus kommer tilbake. Han listet opp 18 hovedsannhe-
ter som Gud gjenopprettet ved ham. Den første sannheten som 
var listet opp var regjering. Det er slik det må være, fordi regje-
ring er den viktigste doktrinen av alle. Uten regjering kan du 
ikke etablere alle de andre sannhetene til Gud ordent-
lig! Hvis Guds regjering ikke blir administrert, skaper Satan 
forvirring og kaos. 

Derfor angriper Satan først regjering. Det var profetert at Satan 
ville gjøre nettopp dette i denne endetiden. Gud sa at den laodike-
iske æraen ville gjøre opprør mot Ham (Åpenbaringen 3:14-20). 
Men hvordan? Som jeg poengterte tidligere, bortsett fra Åpen-
baringen er Kolosserne den eneste boka i Bibelen som drøfter 
laodikeerne.

Boka om kolosserne diskuterer laodikeerne i det første hundre-
året og forteller oss akkurat hva en laodikeisk holdning virkelig 
er. Dette betyr at Kolosserne er en profetisk bok for oss i den lao-
dikeiske æraen. Det er en direkte forbindelse mellom boka om 
kolosserne og Åpenbaringsboken. En laodikeisk holdning i det 
første eller det siste hundreår er i bunn og grunn den samme!

”Hils brødrene i Laodikea, og Nymfas og menigheten i hans 
hus. Når dette brevet er blitt opplest hos dere, sørg da for at det 
også blir opplest i menigheten i Laodikea, og at dere får lese det 
brevet som dere kan få fra Laodikea” (Kolosserne 4:15-16). Apos-
telen Paulus måtte beskjeftige seg med laodikeerne, akkurat slik 
vi gjør i dag.
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Disse menneskene visste at Kristus brukte en mann til å lede. 
Det ser ut som om de glemte at Satan bruker den samme meto-
den. Det er bare gjennom Hodet vårt—eller Kristus—at vi kan 
bli ”knyttet sammen.” Det betyr et svært dypt samhold! Det 
betyr også en virkelig sterk regjering fra toppen og ned.

”Men jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn, 
at dere alle må føre samme tale, at det ikke må være splittelse blant 
dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og samme 
tanke” (1 Korinterne 1:10). Ingen av de laodikeiske gruppene vil 
ha dette samholdet. De vil ha ”splittelse,” og vil ikke ”føre samme 
tale.” De vil ikke ha ”samme sinn og samme tanke.” Derfor vil de 
ikke være ”fast forenet.” Dette samholdet kan bare oppnås ved at 
Kristus bruker én mann til å lede for Ham—slik som Han gjorde 
med herr Armstrong!

Kristus er ikke delt (v. 11-13). Men alle laodikeerne mangler 
det samholdet som vers 10 snakker om! En mann leder dem til 
splittelse og bort fra Kristus. La oss se på et eksempel på hvordan 
dette skjer.

å  ø d e l e g g e  g u d s  R e g j e R i n g

Rod Meredith grunnla sin egen kirke etter at han ble utstøtt fra 
gvk. I et hefte som forklarer doktrinene i den nye kirken sin, skrev 
han: ”Vi forkynner trofast de sannhetene Herbert W. Armstrong 
proklamerte” (Church Government and Church Unity, side 33). 
Senere i heftet skrev han dette: ”Hvis vi studerer Det nye testa-
mentet med et åpent sinn, finner vi en totalt forskjellig 
holdning til regjering enn den som har utviklet seg i Kirken.” 
(side 10; mine uthevelser). Han henviser til Guds regjering slik herr 
Armstrong lærte oss. Med et enkelt pennestrøk har Rod Mere-
dith feid vekk den levende Guds regjering! Den samme 
regjeringen som Gud opprettet, og som gjorde det største 
arbeidet noensinne her på jorda nest etter Jesus Kris-
tus—med hensyn til antall! Fruktene beviser dette! Og dette 
arbeidet kunne aldri vært gjort uten Guds regjering.

Likevel skryter herr Meredith av at han satt ved herr Arm-
strongs føtter, noe jeg ikke hadde muligheten til. Hvis du studerer 
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Frukter av Ødeleggelse Ruinene av den gamle byen Laodikea—
plassen til en av forsamlingene til Guds Kirke i oltida.
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nøye hva han og jeg lærer, vil du se klart hvem som satt ved herr 
Armstrongs føtter—åndelig! Uttalelsen, som nevnt ovenfor, kom-
mer fra en mann som ville våge å si at han ”forkynner trofast 
de sannhetene som Herbert W. Armstrong proklamerte!” 
Nei, han gjør ikke det! Hvis du mister Guds regjering, vil alle 
andre doktriner bli fordervet! Han sier at han ”trofast preker 
sannhetene som ble proklamert av Herbert W. Armstrong,” 
likevel ødela det første heftet hans den viktigste sannheten som 
noensinne ble gjenopprettet av herr Armstrong—regjering! Og 
dette var bare begynnelsen!

I et brev av 20. jan. 1993 til kirken sin, skrev herr Meredith: ”Vi 
må nå begynne å forstå hva Gud egentlig sier om Kirke regjering …”

Ifølge Herr Meredith ble det kraftige arbeidet Gud 
gjorde gjennom Herr Armstrong oppnådd uten Guds 
regjering! Han skrev at vi først nå ”virkelig” forstår Guds 
regjering. Det er klart at enhver som så og aksepterte fruktene 
fra Guds endetids–Elias, må bli bekymret over en slik sjokkerende 
påstand!

Vi kan ikke komme inn i Guds familie, hvis vi ikke forstår 
kirkeregjering. Likevel sier herr Meredith at ingen av oss forsto 
dette under herr Armstrong!

Siden regjering er den viktigste sannheten (det angår det første 
bud), la oss undersøke hva han sier om sardesæraen på side 5 i 
heftet. Han sa der var ”masse debattering og splittelse,” men at 

”ingen følte at disse menneskene gjorde opprør mot Gud.” Likevel 
står det i 1 Korinterne 1:10-13 at Kristus ikke er splittet, og at det 
ikke må forekomme splittelse i Kirken Hans! Sardeskirken som 
han drøftet, var ”død” (Åpenbaringen 3:1). Guds regjering hadde 
blitt ødelagt.

Herr Meredith indikerte også at det var helt greit å skifte fra 
én sabbatgruppe til en annen og at ”herr Armstrong følte det på 
samme måten.” Enten er Rod Meredith uvitende om hva herr 
Armstrong lærte, eller så forteller han en farlig løgn!

La oss lese hva herr Armstrong sa 2. mai 1974, i et brev til Kir-
ken: ”Gud har bare én kirke på jorda, som Han styrer for å gjøre 
arbeidet Sitt—ikke to kirker—ikke mange trossamfunn, sekter 
eller ’grupper.’ ’Men nå er det mange lemmer, men ett legeme’’ 
(1 Korinterne 12:20, se også v. 12-13). For med én Ånd ble vi alle 
(ikke bare noen), døpt til å være ett legeme.”
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Som han sa, Gud leder bare en Kirke til å gjøre arbeidet Hans. 
Hovedgrunnen til at Gud oppreiste herr Armstrong, var at sardes-
æraen gjorde opprør og nektet å gjøre Guds arbeid!

Gjennom herr Armstrong gjenopprettet Jesus Kristus Guds 
regjering—selvsagt ikke over verden ennå, men over Kirken.

Hvis du ikke har Guds regjering, vil medlemmene enten være 
”åndelig døde” eller laodikeiske og vil ikke vokse. Hovedgrunnen 
til Guds regjering er å hjelpe folk til å vokse og gjøre arbeidet Hans 
(Efeserne 4:11-14).

Her er hva herr Armstrong skrev i heftet Hvilken dag er den 
kristne Sabbaten? (side 81): ”Kanskje er det bare en enslig røst som 
advarer deg! Men Gud brukte bare en enslig røst til å advare 
verden på Noas tid—en enslig røst på Elias’ tid—en enslig røst 
på døperen Johannes’ tid, og etter at han ble fengslet, ved Jesus 
Kristus personlig!”

Herr Meredith må ødelegge Guds regjering for å få folk til å 
følge seg.

Herr Meredith ble suspendert fra gvk av herr Armstrong for 
ca. seks måneder i 1979-80. Siden herr Armstrong personlig måtte 
suspendere ham, burde det bekymre mange. Fruktene av livet hans 
viser nå tydelig hva problemet hans var. Han gjorde allerede den 
gangen opprør mot Guds regjering! Nå er regjeringsproblemet 
hans avslørt, så hele Kirken kan se det.

Er dette noe av grunnen til at han avviser herr Armstrong 
som Guds endetids–Elias? Å fornekte at herr Armstrong opp-
fylte denne rollen, er det samme som å si at arbeidet hans var et 
bedrageri!

Det er bare en grunn til at jeg nevner hvorfor han ble sus-
pendert. Han forfører noen av Guds eget folk, ved å ødelegge 
grunnleggende bibelske sannheter som herr Armstrong lærte. 
Ingenting er mer alvorlig! Evig liv står på spill! Gud tester oss 
alle for å se om vi vet hvordan vi skal følge Ham—ikke en mann!

Det var noen ”få navn” i sardesæraen, som kvalifiserte seg på 
tross av lederne deres (Åpenbaringen 3:1-5). Men herr Armstrong 
trodde at også disse få sardesmedlemmene som levde og var lydige 
under filadelfiaæraen gikk over til gvk. Og disse ”få navn” kvalifi-
serte seg ved å ikke følge de forførte prestene! Og like før Kristus 
oppreiste filadelfiaæraen gjennom herr Armstrong, hadde ikke 
disse menneskene noe virkelig arbeid de kunne støtte. Slik er det 
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ikke i dag. gfk gjør et kraftfullt arbeid. Guds sanne Kirke vil alltid 
følge Kristus og støtte arbeidet Hans. 

Herr Meredith sier at herr Armstrong bare ”formante” dem til å 
holde sammen, så de kunne gjøre et bedre arbeid. Eldre medlemmer 
av gvk vet at dette ikke engang er i nærheten av sannheten. Herr 
Armstrong sa om og om igjen at gvk var den eneste sanne Guds 
kirke på jorda som gjorde Guds arbeid! En av hovedgrunnene til 
at gvk var Guds eneste arbeid på jorda, var at bare gvk hadde Guds 
regjering. Du kan ikke gjøre Guds arbeid uten Guds regjering. Herr 
Meredith vil få dette bevist for seg av Gud—siden han mislyktes så 
skammelig i å lære den viktigste leksa av dem alle, mens han ”satt 
ved herr Armstrongs føtter!”

av  F R u k t e n e  d e R e s

Her er et annet sitat fra heftet til herr Meredith om Kirkeregjering 
(side 8): ”Herr Armstrong visste, og mange av oss som har studert 
kirkehistorie vet, at det faktisk er svært sjelden i dens 2000års 
historie, at Guds Kirke har hatt en administrasjon med en mann 
som leder.” Nå prøver han å få deg til å tro at han og herr Arm-
strong resonnerte omtrent likt. Faktisk vet han bedre.

Det er sant at Guds Kirker sjelden var ledet av en mann og 
en administrasjon gjennom dens 2000årige historie. Men de var 
åndelig sovende! (Se Matteus 25:1-5; Lukas 19:12-27). Kristus vis-
ste at dette ville skje. Det var derfor Han sa at tilbakekomsten 
Hans er veldig nær, når evangeliet var forkynt rundt om i verden. 
(Matteus 24:14). Han kunne ikke ha kommet med denne uttalel-
sen, hvis ikke de fleste av de andre æraene mislyktes i å forkynne 
Guds budskap rundt om i verden.

Selvfølgelig taler herr Meredith om de kirkene til Gud som 
han er oppmerksom på—slik som sardesæraen—og de var ”døde” 
og splittet til og med før herr Armstrong kom på scenen. Nå er 
laodikeerne spredt, fordi de også avviste Guds regjering. Alt du 
trenger å gjøre, er å se på fruktene til disse kirkene! Kristus visste 
at kirkene Hans ville mislykkes i å få evangeliet ut til verden. Det 
var hovedsakelig fordi de slumret og sov i 2000 år!

Den eneste Kirken som forkynte evangeliet til verden siden 
det første hundreåret, var gvk under herr Armstrong! Hvorfor? 
Fordi filadelfiaæraen og smyrnaæraen var de eneste Kirkene som 
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hadde Guds regjering. Men også smyrnaæraen var tilsynelatende 
for svak til å forkynne evangeliet til verden. De fleste andre æraer 
flakket rundt og var splittet.

Herr Armstrong hadde en klar ledelse av gvk, og forkynte Guds 
regjering. Nå lærer herr Meredith en menneskelig regjeringsform, 
som aldri kan gjøre Guds arbeid, fordi Gud ikke vil støtte det!

Her er en annen uttalelse herr Meredith kom med i heftet sitt: 
”Det var aldri en mann i ledelsen av disse spredte gruppene, aldri 
en sentral regjering—skjønt noen av disse gruppene eksisterte 
samtidig” (side 8). Men se på mangelen på frukter i disse grup-
pene. I realiteten hadde de ikke noe virkelig arbeid. På ingen måte 
ledet den store og mektige Kristus dem. Se deretter på fruktene av 
Kristus’ arbeid gjennom herr Armstrong! Fruktene klargjør 
så mye! ”På fruktene skal dere kjenne dem!” (Matteus 7:16). Herr 
Armstrong forkynte evangeliet rundt om i verden med styrke! 
Dette kunne aldri blitt gjort av splittede grupper, som gjorde 
eller gjør opprør mot Gud, som de herr Meredith snakker om!

Heftet til herr Meredith sier også dette: ”Enhver må bedøm-
mes individuelt. Noen av de som gikk ut var i virkeligheten foran 
hovedgruppen i sin forståelse (å ikke bryte opp visse ekteskap, 
Pinse på mandag, osv.)” (side 9).

Vennligst les denne påstanden en gang til. Han sa at prester 
som forlot—eller gjorde opprør mot Kirken som ble ledet av 
herr Armstrong—i realiteten var kommet lengre enn de andre i 
forståelse! Ok—så hvor er disse gruppene i dag, som hadde denne 

”avanserte” forståelsen, og som forlot gvk? Hvor er fruktene deres? 
I de fleste tilfeller har de omtrent forsvunnet! De var ganske enkelt 
opprørere som aldri produserte noen ekte frukt! Sammenlign 
det ”avanserte” arbeidet deres med hva Gud gjorde gjennom herr 
Armstrong. Se på fruktene deres!

Enhver som sier at disse mennene var ”foran hovedgrup-
pen” i forståelse, er bare i en avgrunn av uvitenhet! De som forlot 
gvk under herr Armstrong, hadde kanskje noen tekniske detal-
jer riktig, men Gud kunne aldri ha arbeidet gjennom den råtne, 
opprørske holdningen deres! Fruktene deres beviser dette!

l e d e R  g u d  k i R k e n  s i n  d i R e k t e ?

Her er en annen uttalelse fra heftet til herr Meredith: ”Tidligere 
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har vi (og jeg inkluderer meg selv i dette!) feilaktig antatt at Kris-
tus leder Kirken Sin direkte, slik at ingen alvorlige feil noensinne 
vil bli begått, og at ingen alvorlige avvik fra doktrinene noen gang 
vil forekomme.” (side 21).

Denne uttalelsen berører selve kjernen ved Guds regjering. 
Selvfølgelig begår vi feil. Men Gud tillot aldri at det ble gjort en 
fatal feil, mens herr Armstrong ledet GVK. Kristus leder Kirken 
Sin direkte, når lederne underordner seg under Ham! Gud 
har aldri tidligere, og vil aldri, tvinge folkene Sine til å følge 
Ham. Historien viser oss at de fleste av Guds eget folk, vendte seg 
bort fra Ham.

”Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet 
dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og har 
holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn” (Åpenbaringen 
3:8). Kristus åpner dører for arbeidet Sitt. Herr Armstrong forkynte 
evangeliet over hele verden (Matteus 24:14). Dette gjorde han fordi 
Kristus profeterte at han ville gjøre det. Det arbeidet beviser at 

”Gud direkte leder Kirken Sin”! 
Kristus profeterte at herr Armstrong ville sette alt i rette stand 

(Matteus 17:10-11). Og det gjorde han. Men bare fordi Kristus var 
direkte involvert. Den viktigste sannheten Gud brukte herr Arm-
strong til å gjenopprette, var regjering. Nå har herr Meredith 
ødelagt det Gud gjenopprettet!

Kristus profeterte at herr Armstrong ville gjenopprette de 
åndelige og fysiske familiene (Malakias 4:5-6). Og det gjorde han. 
Igjen, bare fordi Kristus veiledet ham direkte.

Herr Armstrong ville irettesette folk hvis de ga ham kredit for 
å ha bygget Ambassador College. Han visste at Gud direkte eta-
blerte dette colleget. Herr Armstrong sa alltid at Gud direkte 
etablerte Den Enkle Sannhet og Good News bladene. Han ga all-
tid Gud kredit for direkte å åpne dørene til radio og TV, og for 
å etablere lokale kirker. Slik veileder Gud Kirken Sin direkte—
hvis lederne Hans søker Ham av hele sitt hjerte. Herr Meredith 
mislyktes i å lære leksa om regjering. På grunn av dette er arbeidet 
hans dømt til å mislykkes.

e n  k o l l e g i a l  R e g j e R i n g ?

Herr Meredith sier at vi trenger en annerledes form for regjering, 
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enn den herr Armstrong lærte. På side 29 i heftet sitt skrev han: 
”Den riktige regjeringen for kirken skal være ’kollegial.’ Det betyr 
at den skulle inkludere en bred representasjon av alle de eldre og 
prestene i kirken, slik som rapporten som vi leser i Apostlenes 
gjerninger 15 gjør klart. Og en riktig kirkeregjering, skulle alltid 
baseres på mange rådgivere (Ord 15:22).”

Websters Dictionary har bare to definisjoner på kollegial regje-
ring: ”1) Kjennetegnes ved makt eller myndighet jevnt fordelt 
mellom hver og en av et antall kolleger. 2) Karakterisert 
ved lik fordeling av myndighet.” I våre vestlige, demokratiske 
samfunn høres dette kanskje bra ut, men det er ikke Guds måte å 
styre på! Og den er forutbestemt til å feile.

Gud kunne aldri ha bygget opp det arbeidet Han gjorde gjen-
nom herr Armstrong med en kollegial regjering! Og er det noen 
som tror at herr Armstrong kunne ha ført arbeidet tilbake på spo-
ret på 70-tallet, med en slik regjering? På den tida var de fleste 
av Kirkemedlemmene og lederne uenige med herr Armstrong. 
Likevel ble Guds regjering gjennomført og Gud velsignet arbeidet 
rikelig! Fruktene er der så alle kan se dem!

Den regjeringen som herr Armstrong brukte, av var langt 
fra ”kollegial.” Likevel utførte Kristus det største arbeidet (når 
det gjelder påvirkning av folk) som har blitt gjort siden det 
første århundret, gjennom herr Armstrong! Og på mange 
måter var herr Armstrongs arbeid til og med større—det vil si, i 
antall mennesker han rakk ut til!

Selvfølgelig må Guds leder ha mange rådgivere til å hjelpe seg 
(Ordspråkene 11:4; 15:22; 24:6). Men Gud holder likevel lederen 
ansvarlig for å ta den endelige avgjørelsen. Alt gjøres gjennom et 
system av familiekjærlighet.

Her er hva herr Meredith sa om sardesæraen: ”Ned gjennom 
historien har Kristus veiledet Kirken Sin slik at det ofte—ja, fak-
tisk mesteparten av tida—var forskjellige ’grener’ av den sanne 
Kirken som eksisterte samtidig. Noen ganger var det nødvendig 
geografisk sett. Men ofte, som i sardesæraen, tillot Kristus fol-
ket Sitt en viss valgfrihet. Hvilken av Guds Syvendedagskirker 
skulle de tilbe sammen med? Den grenen som ble administrert 
fra Stanberry, Missouri? Den som var i Caldwell, Idaho? Eller den 
med hovedkvarter i Salem, Vest Virginia? Eller en av de andre?” 
(side 32).
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Guds ord forteller deg at alle disse kirkene var døde! 
(Åpenbaringen 3:1). Hvor i Bibelen finner du ”en viss valgfrihet” 
til å bestemme hvilken kirke du ønsker å tilhøre?! Det finnes 
ikke et slikt skriftsted! Slike valg blir bare gjort av de som er 
lunkne eller åndelig døde! 

Herr Armstrong ble forfulgt intenst av verden fordi han sa at 
gvk var Guds eneste sanne Kirke! Dette skjedde gjennom preste-
gjerningen hans i over 50 år. Herr Meredith, av alle, burde vite 
dette!

Herr Meredith fortsetter: ”Og, som herr Armstrong ofte sa, 
det var mange oppriktige mennesker blant dem, som vil være i 
Guds rike.”

Herr Armstrong sa aldri noe slikt! Og jeg utfordrer herr 
Meredith å påvise et sitat som støtter dette falske utsagnet! Her 
er et annet sitat av herr Meredith: ”Kanskje jeg først skulle sette 
scenen, før jeg dykker ned i eksempler fra skriften. I den nytes-
tamentlige kirken fantes det oppriktig talt aldri ett eksempel 
på en ’Moses–skikkelse’ eller en ’pave Peter,’ som hevet seg over 
de andre apostlene og de eldste, og ga dem ordrer, truet med å 
’sparke’ dem, osv. Jeg kan ikke vise deg noe slikt skriftsted, fordi 
det ikke finnes!”

Dette er et veldig utstudert bedrag. Herr Meredith sier at de 
ikke vil finne en sterk regjering ”i den Nytestamentlige kirken.” 
Han vet at Guds regjering allerede var fast grunnlagt 
i Det gamle testamente! (Den fortsatte i Det nye testamente, 
noe vi vil bevise når vi behandler dette emne videre). Som sab-
baten, for eksempel, var Guds regjering allerede grunnlagt i Det 
gamle testamente. Praksisen fortsatte i Det nye testamente. Han 
leder faktisk folk til å avvise hva Det gamle testamente 
lærer om Guds regjering. Dette er en profetantisk holdning 
til Guds Bibel!

Han vet at herr Armstrong aldri satte et slikt skille! Likevel sier 
han at han trofast lærer det herr Armstrong forkynte. Samtidig 
ødelegger han selve grunnlaget for det som herr Armstrong lærte.

Herr Meredith tror ikke at en leder skal ha makt til engang å 
true eller avskjedige folk. La oss analysere det og se på fruktene av 
herr Armstrongs guddommelig arbeid. Herr Armstrong var nødt 
til å sparke andre ledere på 70-tallet, ellers ville Guds arbeid 
blitt ødelagt! Og herr Meredith burde vite det bedre enn de 
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fleste andre ledere i gvk. Han var jo ved hovedkvarteret i Pasa-
dena. Det fantes ingen annen måte herr Armstrong kunne ha ført 
Guds arbeid på sporet igjen, uten Guds regjering. Og se hvordan 
Gud velsignet anstrengelsene til herr Armstrong.

Hva er det egentlig herr Meredith sier i heftet sitt om regjering? 
Han sier at han heller vil ødelegge Guds regjering, enn å under-
ordne seg under den! Guds folk kan ikke benekte de vidunderlige 
fruktene av Guds regjering i virksomhet.

H e R R  a R m s t R o n g s  B R e v

Personlig vet jeg at herr Armstrong ville anstrenge seg til det ytter-
ste for å unngå å gi hard korreks. Mange kunne ikke forstå hvorfor 
han ikke var mer autoritær iblant. Det er verd å registrere hvor 
medfølende han var. Men det var ganger når Guds regjering måtte 
utøves. Han hadde også en rådsforsamling av eldste og han søkte 
mangfoldige råd. Herr Armstrong skrev et brev til Kirken 19. mars 
1981. Her er et utdrag av dette brevet (hans uthevelser):

”Serubabel bygde det andre templet som Jesus kom til første 
gang. Døperen Johannes forberedte veien før Hans første komme. 
Men hvem skulle bygge det åndelige templet som Jesus snart 
skal komme til, for andre gang? Hvem skulle forberede veien før 
Hans andre komme?

”Husk at Gud gjør tingene i to trinn. Som Serubabel bygde 
det første templet av fysiske steiner, tre og andre materialer, var 
han en foregangsmann eller et forbilde, gjennom hvilken Kristus 
ville reise opp eller bygge det åndelige templet—Kirken Sin 
av i dag, før Herrens dag og Kristus’ andre komme. Slik døperen 
Johannes forberedte veien i den fysiske ørken ved Jordanelva 
for mennesket Jesus (både menneske og Gud) første komme 
til det fysiske templet Sitt og det fysiske folket Sitt, Juda, hvor 
han kunngjorde at Guds rike ville bli reist opp mer enn 1900 år 
senere, på samme måte brukte Gud en menneskelig budbringer 
i den åndelige ørken av det 20. århundres religiøse forvirring, 
til å være en røst som ropte ut evangeliet om Guds rike, om 
den åndelige Kristus som skal komme i suveren kraft og 
herlighet til Sitt åndelige tempel, for å etablere det åndelige 
Guds Rike.

”Brødre, har dette blitt gjort av denne kirken?
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”Reiste Gud opp et enmanns lederskap til å bli brukt av Ham 
til å bygge dette åndelige templet og kunngjøre det sanne evan-
geliet om Guds rike til hele verden etter 1900 år—til og med 
å gå til konger og nasjonale ledere (Åpenbaringen 10:11)—og å 
føre Kirken tilbake til den tro som en gang for alle er blitt 
overgitt (Judas 3)?

Har dette skjedd i vår tid, og har Gud brakt deg inn i 
denne profetiske oppfyllelsen som en del av den?

”Har noen annen gjort det?”
Tenkte herr Armstrong at en mann ville og oppfylte denne 

profetien? Absolutt! Han snakker om ”en”, ”en menneskelig bud-
bringer,” ”en stemme,” ”et enmanns lederskap”—og avslutter med 
å spørre: ”har noen annen gjort det?” Herr Armstrong gjorde 
et forbløffende arbeid. Ett av de største i Det nye testamente. Det 
er ganske enkelt ikke mulig å utføre et slikt arbeid uten Guds 
regjering! Likevel ville herr Meredith ha deg til å tro at det var 
slik det virkelig skjedde.

Peter hadde ansvar for israelittene og Paulus for hednin-
gene (Galaterne 2:7-8). Herr Armstrong drøfter også dette. Herr 
Armstrong måtte kjempe mot det samme regjeringsproblemet 
på 70-tallet. Her er hva han skrev til Kirken 2. mai 1974 i et 
medlemsbrev:

”I Det gamle testamente ser vi at Gud valgte en (Moses, Sam-
uel, Saul, David osv.) om gangen, under Gud, fordi Israel var en 
nasjon på ett sted. en på toppen på det menneskelige nivå, under 
Gud, med andre under ham, var det alt som trengtes for å admi-
nistrere prinsippet av regjering fra toppen og ned.

”Men i det første århundret av det evangeliske arbeidet i Det nye 
testamente, sendte Gud evangeliet til mange land over et stort 
område. Derfor organiserte Han arbeidet Sitt i to hoveddivisjoner, 
eller områder—Israel og hedningene.

De var vidt atskilte geografisk sett. Kommunikasjon var prak-
tisk talt umulig, unntatt personlig kontakt. All transport foregikk 
til fots, på hester eller eselryggen, eller på kamel eller elefant, eller 
med seilbåt. Hvis Peter var det eneste menneske under Kristus, 
ville det kunne ta uker for ham å kommunisere med mannen 
under ham i Roma, hvis han selv var i Jerusalem. Derfor arbeidet 
Gud direkte med to i atskilte områder. Hvis jeg for eksempel i 
dag trenger å samtale med herr Hunting eller dr. Meredith ved 
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Bricket Wood, eller med herr Luker i Sydney, Australia, kan jeg 
vanligvis rekke dem i løpet av tre minutter til en time eller så ved 
telefon. Eller jeg kunne rekke dem på bare timer med fly. Med 
slike sambands—og transportmuligheter som er tilgjengelig i dag, 
trenger Kristus igjen bare en direkte under Seg.

”I det første århundret, valgte Gud selv ut Paulus og ga ham 
autoritet direkte under Kristus til å forkynne evangeliet for hed-
ningene. Han ble ikke utpekt atskilt fra eller i motsetning 
eller i opposisjon til Peter eller til hovedkvarteret i Jerusalem, 
slik dissentere har valgt seg selv, atskilt fra, og i opposisjon til 
Guds hovedkvarter i dag. Da Paulus reiste til hovedkvarteret i 
Jerusalem, var det etter åpenbaring fra Gud. Han kommuniserte 
med lederne der om hva han forkynte for hedningene, så han ikke 
skulle komme i skade for å preke i strid med dem etter hva Gud 
ledet dem til, for det hadde vært å forkynne forgjeves—som 
han ville ha gjort hvis han forkynte et annerledes evangelium 
(Galaterne 2:2 og 1:8-9)

”Paulus ble kalt separat og direkte av Kristus. Han var ikke 
en av Peters sønner i Herren. Han var ikke en under Peter som 
for egen regning brøt bort fra Peter og Guds hovedkvarter, og 
utnevnte seg selv som hodet for en konkurrerende kirke, og prøve 
å ødelegge Guds Kirke. Dissenterne av i dag kan ikke påstå at de 
følger Paulus’ eksempel.”

Hvorfor kan ikke folk bli enige om hva Gud sier om regje-
ring? Fordi det fiendtlige sinnet ikke kan underordne seg under 
Guds lov og regjering (Romerne 8:7). Derfor resonnerer folk som 
er svake åndelig, rundt Guds regjering og klamrer seg til sine 
selvdestruktive veier. La oss fortsette med medlemsbrevet til herr 
Armstrong:

”Dere, brødre i dag, alle ble dere kalt direkte eller indirekte 
gjennom meg og Guds regjering som gjorde Guds arbeid—dere 
er alle sønnene og døtrene mine i Kristus. Sammenlign dette 
med 1 Korinterne 4:14-16: ’Jeg skriver ikke dette for å gjøre dere 
skamfulle, men for å formane dere som mine kjære barn. For selv 
om dere skulle ha ti tusen læremestre i Kristus, så har dere ikke 
mange fedre. For jeg har avlet dere i Kristus Jesus ved evangeliet. 
Jeg formaner dere altså: Bli mine etterfølgere!’ Når det gjelder å 
følge Paulus’ eksempel, husk at Gud personlig kalte og ledet 
Paulus på en måte Han ikke gjør med dere, og dissentere som 

Hvem er det som angriper? 47



vender seg bort, kan ikke på noen måte rettferdiggjøres ved å 
sammenligne seg med Paulus, og med Guds regjering gjennom 
Paulus.

”Brødre, vi i Guds Kirke blir trenet og forberedt nå, til å styre 
i Guds rike i tusenårsriket. Hva slags (prinsipp) regjering trenes 
vi opp til å administrere?

”På den tida, som begynner med Kristus’ komme og oppstan-
delsen, vil Kristus være kongenes Konge over alle nasjoner 
(Åpenbaringen 19:16). Direkte under Kristus, over Israel—det vil 
si, over alle nasjonene som har sitt utspring i Israels tolv stam-
mer—vil den gjenoppståtte David være. Legg merke til: ’Og det 
skal skje på den dag, sier Herren, hærskarenes Gud, da vil jeg bryte 
hans åk og ta det av din nakke. Dine (Israels) bånd vil jeg rive i 
stykker … Og de (Israel) skal tjene Herren sin Gud og David sin 
konge, som jeg vil oppreise for dem’ (Jeremia 30:8-9).

 ”Legg også merke til: På begynnelsen av det tusenårige styre 
under Kristus, vil Gud forene Israel (ti stammer) og Juda til en 
nasjon igjen, i landet til det gamle Israel (Esekiel 37:22) med en 
konge over dem. ’Min tjener David skal være konge over dem’ 
(v. 24-25). Videre: ’Jeg vil oppreise én hyrde over dem, og han skal 
røkte dem—min tjener David’ (Esekiel 34:23).

”Selvfølgelig vil det bli andre over de hedenske nasjonene under 
Kristus, men Gud har ikke spesielt åpenbart hvem disse vil være. 
Men Gud har fortalt oss hvem som skal styre hver av de tolv stam-
mene under David.

”Peter hadde spurt Kristus om hvilke stillinger de tolv apostlene 
ville ha i tusenårsriket. ’Jesus sa til dem: Sannelig sier jeg dere: I 
gjenfødelsen—når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone—
da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme 
Israels tolv stammer’ (Matteus 19:28).

Guds regjering med styre fra toppen og ned er så klart i bibelen. 
Du kunne forvente at uomvendte folk ikke forstår dette. Men hva 
med de som har lært sannheten om Guds regjering og så forkaster 
den? Framtida deres er farlig usikker! Herr Armstrong fortsetter 
i brevet sitt:

”Vil det være andre under hver av stammekongene? 
”Slå opp i Lukas 19, og begynn med vers 11. Jesus fortalte en 

lignelse til disiplene Sine, fordi de trodde at Guds rike skulle 
komme til syne øyeblikkelig, på deres tid (Enkelte dissentere, 
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som baptister eller andre protestanter, tror nå at det skjedde da, i 
hjertene deres).

”Han sa da: En mann av høy ætt (Kristus) drog til et land langt 
borte (Guds trone i himmelen) for å få kongemakt og så komme 
tilbake (til jorda). Han kalte da til seg ti av sine tjenere (de såkalte 
Israels ti tapte stammer), gav dem ti pund (Britisk myntenhet, 
som her symbolsk representerer Guds Hellige Ånd, eller ånde-
lige gaver for å drive Guds arbeid i Kirken, nå) og sa til dem: 
Driv handel med dem til jeg kommer igjen. Men hans landsmenn 
(Juda—jødene—Hans egne som Han kom til, men som ikke tok 
imot Ham—Johannes 1:11) hatet ham. De skikket sendemenn etter 
ham for å si: Vi vil ikke at denne mann skal være konge over oss! 
Og det skjedde da han hadde fått kongedømmet og kom tilbake 
(Kristus’ andre komme for å styre alle nasjoner), da lot han kalle 
fram for seg de tjenerne som han hadde gitt pengene til, så han 
kunne få vite hva de hadde tjent. Den første kom da fram og sa: 
Herre, ditt pund har kastet av seg ti pund. Og han (Kristus) sa til 
ham: Godt, du gode tjener! Fordi du har vært tro i smått, skal du 
herske over ti byer. Den andre kom da fram og sa: Herre, ditt 
pund har gitt fem pund i utbytte. Og til denne sa han (Kristus, 
Kongen): Du skal bli satt over fem byer.’ Og den som ikke hadde 
oppnådd noenting i Guds Kirke nå, mistet til og med det han 
hadde fått.

”Dette viser at vi blir belønnet (ikke frelst) i samsvar med 
arbeidet vårt, i samsvar med hvor mye vi har vokst i nåde og 
Kristus’ kunnskap—hvor mye vi har støttet Guds arbeid, enten 
aktivt i en spesiell stilling, eller ved våre bønner, oppmuntring til 
de som tjener oss, tiende osv.

”Senere sa Jesus fra himmelen: ’Den som seirer, og som tar vare på 
mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkesla-
gene. Han skal styre dem med jernstav’ (Åpenbaringen 2:26-27).

”Brødre, vi er under trening nå, for dette styret i Guds 
Rike.

”Men hvilke prinsipp skal regjeringen følge? Fra toppen og ned. 
Fra Gud—det er hans regjering—Gud Fars regjering. Under 
Ham er Kristus. Under Kristus, over Israel, vil den gjenoppståtte 
David styre. Under David, over hver av de tolv stammer, vil de 
tolv opprinnelige apostlene styre. Under hver av dem, styrere 
over byer!!”

Hvem er det som angriper? 49



Herr Armstrong lærte av erfaring at enten bruker du Guds 
regjering, eller så ødelegger Satan Guds Kirke! Og likevel 
lærte ikke de fleste av evangelistene som ”satt ved hans føtter,” 
denne leksa! La oss fortsette i brevet fra herr Armstrong:

”For mange år siden så jeg dette, men tok ikke notis av de mange, 
mange skriftstedene som påla enkelte i Kirken med ansvar og 
lederroller, så de kunne ’irettesette’ de uregjerlige osv., jeg tolket 
disse skriftstedene til å bety at det ikke er noen autoritet i Kirken. 
Jeg ønsket ikke å utøve autoritet. Jeg var fortsatt ny i Guds sannhet 
(Dette skjedde for 40 år siden). Så i begynnelsen av moderkirken til 
Guds Filadelfiakirke i Eugene, Oregon, tillot jeg ’ulver i fåreklær’ 
å komme inn og så sæd av splittelse blant brødrene. Resultatet var 
at Kirken ble delt i to—muligens med den følge at halvparten av 
flokken min ble ledet inn på den veien som fører til ildsjøen! Gud 
hadde Sin egen måte å irettesette meg på en korrekt måte, og fikk 
meg til å se dette i sannhetens lys. Jesus snakker her om måten 
som den autoriteten Kristus delegerer skal brukes på. Han sier 
ikke at det ikke finnes myndighet … .

”Legg merke til Titus 1:4-5 og 2:15—Paulus skrev til Titus 
(under paulus): ”Til Titus, min ekte sønn i vår felles tro (på 
samme måte som de under meg i arbeidet i dag er mine egne 
sønner, direkte eller indirekte, i Herren): ... fra Gud vår Far (først 
i rang) og Kristus Jesus (nummer to i rang), vår frelser! Jeg (nest 
i rang—til hedningene—under Kristus) lot deg (under Paulus’ 
autoritet i arbeidet) bli igjen på Kreta for at du skulle ordne det 
som ennå stod igjen, og innsette eldste (under Titus, som er under 
Paulus, som er under Kristus) i hver by slik jeg påla deg.’

”Paulus ga grunnen, i de følgende versene, for regjering og 
autoritet i Kirken—’For det finnes mange gjenstridige, særlig 
blant dem av omskjærelsen, som farer med tomt snakk og fører 
folk vill. Dem bør en stoppe munnen på, for de fører ulykke over 
hele familier (slik som de som kjemper imot ordning og Guds 
regjering i Guds Kirke gjør i dag), ved å føre utilbørlig lære (som 
nettopp nå) for ussel vinnings skyld. En av dem, en profet av 
deres eget folk, har sagt: Kretere er alltid løgnere, onde villdyr, 
dovne storetere. Dette vitnesbyrdet er sant. Derfor skal du tale 
dem strengt til rette for at de kan bli sunne i troen’ (Titus 1:10-
13). Og Paulus legger til, kapittel 2:15: ’… og irettesett med all 
myndighet.’
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”Ja, Guds regjering er nødvendig i Kirken Hans, og Han inn-
satte den!

”Ingen autoritet i Kirken? Hva mente da Gud når Han sier i 
ordet Sitt: ’Vær lydige mot deres veiledere og rett dere etter 
dem. For de våker over deres sjeler, og skal avlegge regnskap for 
det (som jeg vet at jeg også skal). Se til at de kan gjøre det med 
glede og uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagn for dere. 
Bed for oss! (De av oss som Gud har gitt autoritet i dag) For 
vi trøster oss til at vi har en god samvittighet, og ønsker å gå rett 
fram i alle ting’ (Hebreerne 13:17-18).

”Ingen regjering i Guds Kirke? Hvorfor inspirerte da Gud dette 
til tessalonikerne? ’Vi ber dere, brødre, at dere verdsetter dem 
som arbeider blant dere, de som er deres forstandere i Her-
ren og formaner dere, og at dere i kjærlighet akter dem meget 
høyt på grunn av den gjerning de gjør. Hold fred med hverandre!’ 
(1 Tessalonikerne 5:12-13).

”Deretter sa jeg at noen har blitt forvirret over om det er orga-
nisasjon eller regjering i den. Jeg har i rikt monn vist tekst etter 
tekst fra Det nye testamente, som viser at det er regjering og 
styre og autoritet i Kirken—og jeg siterte ikke engang slike 
avsnitt som 1 Korinterne 5, hvor Paulus beordret Kirken: ’Støt da 
den onde ut fra dere!‘ Eller i 1 Korinterne 4:21, hvor Paulus sier til 
Kirken: ’Hva vil dere? Skal jeg komme til dere med ris eller med 
kjærlighet og en mild ånd?’ Uten organisasjon kunne Kirken aldri 
oppfylle den store oppgaven sin—den grunnen til at den eksistere 
i nåtiden. Ja, det er organisert regjering, og styre—men styret 
er med kjærlighet—med utadvent omsorg til det beste for de 
som blir styrt.

”Gud har bare en kirke på jorda, som Han leder for å gjøre 
arbeidet Sitt—ikke to kirker—ikke mange trossamfunn, sekter 
og ’grupper.’ ’Men nå er det mange lemmer, men ett legeme’ 
(1 Korinterne 12:20, se også vers 12-13). ’For med én Ånd ble vi 
alle (ikke bare noen av oss) døpt til å være ett legeme.’

Kunne herr Armstrong ha vært så skrekkelig forført angående 
Guds regjering i mer enn 50 år, og fremdeles tjent Gud slik 
han gjorde? Umulig!

Det er bare gfk som holder fast på Guds regjering i dag. Gvk 
og alle de andre dissentergruppene har en ting felles—alle for-
kaster Guds regjering! De leder Guds eget folk mot åndelig 
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fortapelse! (2 Tessalonikerne 2:10). Ingenting kunne være mer 
djevelsk!

Under høstfesten i gvk i 1972 sa herr Armstrong: ”Gud har all-
tid arbeidet gjennom EN om gangen … . Det er ikke doktrine uten 
at Garner Ted [sønnen hans] får det fra meg [herr Armstrong] … . 
Gud kaller Kirken til å støtte apostelen og bringe budskapet Sitt til 
verden … . Alle doktrinene har kommet gjennom herr Armstrong 
fra Kristus.” I denne endetiden har ikke noen annen regjering 
fungert! Og det er heller ingen annen noensinne som vil.

Hvordan gjenoppretter Gud regjeringen Sin på jorda i dag? 
Gjennom Sine lojale filadelfiere. Men vi må elske og holde fast til 
denne regjeringen, ellers kan ikke Gud bruke oss til å regjere med 
Ham i Morgendagens Verden.

Satan kringkaster fornemmelser, stemninger, holdninger og 
følelser. Disse negative følelsene er i første rekke siktet inn mot 
Guds regjering. Det er slik Satan ødelegger Guds regjering. Guds 
regjering er det viktigste anliggende for Gud! Og det må 
det også være sinn! Vi kommer ingensteds ved å slåss mot hver-
andre. Det er hva Satan ofte får Guds folk til.

”Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du 
morgenrødens sønn! Hvor er du felt til jorden, du som slo ned 
folkeslag! Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg 
stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil 
ta sete på tingfjellet i det ytterste nord” (Jesaja 14:12-13). Satan 
har en trone. Gud satte en engel over jorda. Men Lucifer ønsket 
å sparke Gud fra tronen Hans.

Lucifer var en dekkende kjerub. Han dekket Guds trone. Han 
satt ved Guds føtter for kanskje millioner av år.

Herr Meredith forteller stadig vekk til folk at han har rang som 
evangelist, og at han satt ved herr Armstrongs føtter i årevis. Han 
antyder at Gud ville bruke noen med slike anbefalinger. Mange 
andre laodikeiske ledere med høy rang, bruker dette til å tiltrekke 
seg medlemmer. Men Lucifer hadde høyere rang enn de fleste 
av Guds engler. Han var muligens den engelen som var høyest 
i rang. Han satt også ved Guds føtter—kanskje i millioner av år. 
All denne erfaringen og rangen, hindret ham ikke fra å 
forkaste Guds regjering!

Lucifer betyr ”lysbringer.” Han ble sendt til denne jorda for å 
administrere Guds regjering, og han mislyktes.
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Gud har gitt Guds Filadelfiakirke en del profetisk forståelse som 
ikke herr Armstrong hadde. Men alle profetiene våre er grunnlagt 
på den profetiske grunnvollen som ble etablert av herr Armstrong. 
Gud åpenbarte ikke mange av de laodikeiske profetiene i endeti-
den. Disse profetiene skulle åpenbares til gf etter herr Armstrongs 
død.

Vi har ikke endret, eller klusset med en eneste en av herr Arm-
strongs 18 gjenopprettede sannheter. Alle de laodikeiske gruppene, 
uansett hvor mye de sier de har beholdt, har forsøkt å ødelegge 
den viktigste av disse 18 gjenopprettede sannhetene—regjering!

Likevel vil mange av dem like at folk skal tro at de trofast følger 
i herr Armstrongs fotspor. Det er et farlig bedrag.

Husk, Guds folk er hovedsakelig under opplæring for 
å hjelpe Gud å gjenopprette regjeringen hans. Satan prøver 
innbitt å ødelegge denne regjeringen. La oss være viss på at ingen 
mann forfører oss til å forkaste Guds regjering.
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