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Det er langt mer fantastisk enn folk flest innser!  av gerald flurry

Hva er det sanne evangeliet?

V erden vår er full av forvirring. Hvordan kan vi 
finne veien vår g jennom det? Vi skulle, av alle ting, 
kunne se til religion for å peke ut veien. Men vi finner 

den samme forvirringen der!  Religion er plaget av all slags 
alvorlig, grunnleggende uenighet. 

Selv innenfor kristendommen er det en rekke ulike 
evangelier: evangeliet om Jesus Kristus, evangeliet om 
frelse, evangeliet om nåde, evangeliet om Riket, det sosiale 
evangeliet, Israelbudskapet - og mange flere. Forvirring.

Hva er det sanne evangeliet? Selv praktiserende kristne 
har mistet det! Og evangeliet er alt! Det er hva hele Bibelens 
budskap handler om!  

Hvor viktig er evangeliet for deg? Og hvor viktig er det at 
du tror på det sanne evangeliet? 

For å tro på evangeliet, må du vite hva det er. Vet du hva det 
sanne evangeliet er, og kan du bevise det fra Bibelen din? 

En dobbelt forbannelse!
Apostelen Paulus kjente det sanne evangeliet og forkynte det. 
Og legg merke til hva han skrev til Guds folk i Galatia: ”Men 
selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere 
et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være 
forbannet! Som vi før har sagt, sier jeg nå ig jen: Om noen 
forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mot-
tatt, han være forbannet” (Galaterne 1:8-9). Paulus erklærte 
en dobbelt forbannelse over seg selv eller andre, eller selv 
en engel, hvis de forkynte et annet evangelium.

Vi må vite hva det sanne evangeliet er. Vi ønsker ikke å følge 
evangeliet til menn som Gud har forbannet dobbelt! Det er 
svært viktig å få dette riktig! Dette emnet påvirker vårt evige liv. 

Hva er det sanne evangeliet? 

’Jesu Kristi, Guds Sønns evangelium’ 
La oss se på en av de mest inspirerende introduksjonene til 
noen bok i Bibelen. Det er et vers, bare 7 ord - men det forteller 
deg så mye om det sanne evangeliet! Det burde være nok til å 
inspirere deg for resten av livet ditt!

Tenk over hva dette verset betyr for deg: ”Begynnelsen til 
Jesu Kristi, Guds Sønns evangelium” (Markus 1:1). Markus 
introduserte ”Jesu Kristi, Guds Sønns evangelium.” Det var 
ikke et budskap fra en mann, men det budskapet Jesus Kris-
tus leverte. Å forstå ”Jesu Kristi, Guds Sønns evangelium” gjør 
at du blir sterkt inspirert. 

Dette er en fantastisk introduksjon til Markus’ bok - men 
folk flest forstår den ikke fordi de ikke kan se bakenfor denne 

verdens bedrag. Du kan bevise for deg selv at til og med folk 
som forkynner, har revet dette i filler mange ganger!

Mange forkynnere snakker om det de kaller et ”evangelie-
budskap.” Men forkynner de ”Jesu Kristi, Guds Sønns evan-
gelium”? Det evangeliet er et budskap. Det handler ikke om 
Kristi person - det er det budskapet som Kristus Selv brakte 
til denne verden. Jesus leverte et budskap, og det budskapet 
dreide seg ikke om Han Selv!

Dette evangeliet er den gode nyheten som Jesus Kristus 
forkynte. En Gud kom ned fra himmelen, tok sjansen på å 
miste Sitt eget evige liv, og døde for syndene våre slik at vi 
kunne bli frelst og forstå denne dyrebare sannheten! Dette 
emnet er så enormt viktig!    

Dette er fortsatt Kristi budskap. Dette budskapet fyller 
livet vårt med gode nyheter! Det er ingen fantasi - det er 
virkelige, sanne nyheter. Det sanne evangeliet er den beste 
nyheten denne verden noensinne har fått! Det er faktisk den 
eneste gode nyheten som finnes i denne onde verden - det er 
ingen andre! Hvis du forstår disse 7 ordene i Markus 1, vil de 
gi deg glede, fred, lykke og spenning. Det sanne evangeliet er 
større enn noe annet du kan forestille deg! 

Men dette oversanselige budskapet har gått tapt! Folk flest 
forstår det ikke. Det ser ut som om mange ikke ønsker å forstå 
det, til deres egen smerte, lidelse og skam. Hvorfor vender de 
fleste seg bort fra det? Fordi de fleste - gjennom hele menneske-
hetens historie - har blitt forført. De drepte til og med Jesus 
Kristus, som brakte budskapet. Og de drepte Ham på grunn 
av det budskapet! Hvordan forklarer du det? Folk hatet bud-
skapet Hans fordi de var fryktelig forførte - og til denne dag 
hater folk fortsatt det budskapet, enda så sjokkerende dette 
kan høres ut!  

I Malakias 3:1 profeterte Gud at Han ville sende ”paktens 
engel.” Det snakker om Jesus Kristus. Kristus var Budbringeren 
av den nye pakten. Han brakte den gode nyheten om budskapet 
i Det nye testamentet. Kristus var en budbringer, og Han ønsker 
at vi fokuserer på budskapet Han brakte. Likevel tror millioner 
av mennesker at evangeliet fokuserer på Kristi person. Det er 
der forførelsen ligger: De fokuserer ikke på det Han sa. 

Hva slags kjærlighet har Gud, at Han ville gi Sin eneste 
unnfangede Sønn til denne verden og la dem drepe Ham, så 
vi kan få bli en del av dette evangeliet for all evighet? Den 
kjærligheten overgår alt vi kan forstille oss. Det er Guds 
kjærlighet!

I en verden som oversvømmes av dårlige nyheter, er evan-
geliet gode nyheter for deg. Du trenger å forstå akkurat hva IS
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det er. Hva er det Gud ønsker at du lærer, som vil fylle livet ditt 
med gode nyheter? 

Far og Sønn 
Les disse ordene en gang til: ”Begynnelsen til Jesu Kristi, 
Guds Sønns evangelium.” Hvorfor nevner Markus Guds Sønn 
sammen med evangeliet? Er ikke ”Jesus Kristus” nok? Nei, det 
er det ikke. Du trenger ”Jesus Kristus, Guds Sønn.” Det er ikke 
en utbrodering - det er en kritisk forståelse. Vi må forstå hva 
dette evangeliet handler om, og Guds Sønn er en virkelig viktig 
del av det!  

Hvis det er en Guds Sønn, må det også være en Far. 
Se på Johannes’ evangelium for å forstå denne sannheten. 

Han begynner med å beskrive en tid da bare Gud og Ordet 
eksisterte. ”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og 
Ordet var Gud” (Johannes 1:1). Legg merke til at dette verset 
nevner Gud og Ordet, men det snakker ikke om Far og Sønn. 
Hvis du setter dette sammen med andre skriftsteder, ser du 
at Gud ble til Faderen og Ordet ble til Sønnen. Hvorfor? På 
grunn av en stor masterplan Gud har, ikke bare for Sin Sønn, 
men for alle de milliardene med mennesker som noensinne 
har levd - selv de som, til nå, aldri har hørt navnet til Kristus! 

Det var et tidspunkt i historien da Ordet ga opp Sin gud-
dommelighet, og ble til en liten celle, og Gud unnfanget Ham i 
Marias liv (vers 14). På det tidspunktet ble Ordet til Faderens 
Sønn. Det var Far og Sønn - det var familie.

Hvorfor? Hva handler alt dette om? Det handler om deg! 
Det er en plan for deg og for meg og for hele menneskeheten! 

”Jesu Kristi, Guds Sønns evangelium,” handler om Guds 
Familie.

Sønnen forklarte Faderen 
Legg merke til vers 18 i Johannes kapittel 1: ”Ingen har noen-
sinne sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, 
han har forklart ham.” Verden kjente enda ikke til Gud 
Faderen, før Jesus Kristus kom til jorda og begynte å forklare 
Ham. 

Hvorfor ville Kristus komme og forklare Faderen? Fordi 
Han er Sønnen, og hele budskapet Hans handlet om Faderen 
og Sønnen. Han brakte et budskap om Guds Familie.

I Johannes 12:49 sa Kristus: ”For jeg har ikke talt av meg 
selv. Men Faderen, som har sendt meg, han har gitt meg 
befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale.” Forestill deg 
at Jesus Kristus følger Sin Fars instruksjoner på en slik måte!  

I Johannes 14:24 sa Han: ”Det ord som dere hører, er ikke 
mitt, men Faderens, han som har sendt meg.” Budskapet Hans 
var fra Faderen, og det handlet om Guds Familie.

Hvor mange er det som forstår dette? Hvor mange er 
det som forstår hva Kristus underviste fra Faderen og om 
Faderen? 

Det er her folk gjør mange feil. ”Jesus svarte og sa til dem: 
Se til at ingen fører dere vill! For mange skal komme i mitt 
navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill” (Matteus 
24:4-5). Han advarte ikke om mange mennesker som hevdet 
at de var Kristus. Han profeterte at mange ville snakke om 
Kristus! De sier at Jesus er Kristus - de forkynner et evange-
lium om personen Kristus! Men de ignorerer den gode nyheten 
som Kristus brakte!  Det sanne evangeliet, den virkelig gode 

nyheten til Jesus Kristus, er ikke om personen Jesus Kristus 
- men det er akkurat der kristendommen går seg vill. ”Mange 
skal komme i mitt navn,” advarte Kristus. Mange har kommet 
med et budskap om Kristus, og de har villedet mange.  Dette 
har skjedd, og det fortsetter å skje.  

Jesus kom ikke for å erklære seg selv. Han kom for å 
forklare Faderen, og Faderens budskap om Guds Familie!!

Guds Familie! 
Herbert W. Armstrong kjente Bibelen på en måte som nesten 
ingen i verden noensinne har gjort. Få måneder før han døde, 
i utgaven av bladet the Good News fra august 1985, adresserte 
han dette temaet om evangeliet om Guds Rike. ”Og hva var 
det evangeliebudskapet?” skrev han. ”Det var nyheten om 
det kommende Guds Rike. Og hva er Guds Rike? Det er Guds 
guddommelige Familie, som styrer alle jordas nasjoner med 
Guds regjering” (mine uthevelser gjennom hele). 

Hvor mye vet du om Guds Familie? Folk flest er veldig for-
virret om den. Men Bibelens lære om den er veldig klar. 

Bibelen åpenbarer at Guds Familie er den som kommer til 
å styre hele jorda i Morgendagens Verden. Jesus Kristus vil 
være kongenes Konge og herrenes Herre - den fremste Kongen 
og Herren over mange konger og herrer som vil være under 
Ham (f.eks. Åpenbaringen 19:16). 

Jesus ble født som en Sønn til Gud Faderen. Men selv om 
Han er den førstefødt Sønnen, vil Han ikke bli den eneste Søn-
nen - men ”den førstefødte blant mange brødre”! (Romerne 
8:29). Det er korrekt - Guds hellige ”er Guds barn. Men er vi 
barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi 
medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal 
herliggjøres med ham” (versene 16-17).

Det er det evangeliet handler om! Gud vil frelse milliarder 
av mennesker og bringe dem inn i Familien Sin, som begynte 
med Faderens unnfangelse av Kristus. 

Herr Armstrong fortsatte med å si: ” Og Gud er et Rike - 
det er den enestående guddommelige Familien som styrer 
universet!”  Det handler om familie!

I heftet Hva er det sanne evangeliet? skrev herr Armstrong: 
”Fire ting er nødvendig for å utgjøre et rike,” eller Guds Fami-
lie, i dette tilfellet: ”1) territoriet med dets spesifikke plasse-
ring og bestemte grenselinjer, med 2) en konge eller øverste 
hersker eller styrende agent, som styrer over 3) undersåtter 
eller borgere innenfor den territoriale jurisdiksjon, med 4) 
lover og styreform.” Det er hva som skal til for å lage et rike 

- og det er hva denne Familien kommer til å være i Morgenda-
gens Verden: En Guds Familie, eller et Guds Rike. Her betyr 
disse to begrepene den samme tingen.  

”Guds Rike begynner med et familieforhold,” skrev herr 
Armstrong i den artikkelen i the Good News. ”Først de 
fysiske menneskefamiliene, deretter, den ene sammensatte 
Kirken, og, til slutt, når Kirken er forandret til udødelighet, 
Gudsfamilien - som er Guds Rike.” 

Guds Familie vil styre jorda sammen med Jesus Kristus - 
og den vil inkludere Åndsunnfangede hellige. De som er kalt 
nå, før Kristi tilbakekomst, vil styre sammen med Ham og 
Gud Fader for all evighet - i Guds Familie!

Det sanne evangeliet åpenbarer at du kan komme inn i 
Guds Familie i dag, på fosterstadiet, og bli fylt med den slags 
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kjærlighet som Gud har for denne verden. Og du kan til slutt 
bli født inn i Guds Familie slik Jesus Kristus, Guds Sønn, ble 
det! 

Et Familieevangelium  
Ser du nå hvorfor Markus introduserte det sanne evangeliet 
med ”Jesus Kristus, Guds Sønn”? Det er fordi det sanne 
evangeliet er et familieevangelium! Det er en familie som 
flommer over av en kjærlighet hinsides alt du noensinne har 
sett i en familie før - den slags kjærlighet der et medlem av 
Guddommen risikerte alt og også kom og døde for alle syn-
dene våre, for å gi oss muligheten til å bli en del av den sanne 
gode nyheten. 

Herr Armstrong fortsatte å skrive: ”Da Jesus ble født som 
et menneske av jomfruen Maria, ble Han Guds Sønn. Han var 
’Immanuel’ - Gud med oss - Gud i dødelig kjøtt og blod, for å 
g jøre det mulig for resten av oss mennesker å bli født inn i 
Guds Familie!” (sammesteds). Hva slags kjærlighetshandling 
kan noensinne måle seg med dette? Hvilken kjærlighetshand-
ling har noensinne kommet i nærheten av dette? En Gud kom 
til jorda og døde for disse leirklumpene som Han hadde skapt. 
Det er en kjærlighet som du aldri har forstått før, hvis du ikke 
forsto Bibelens sanne evangelium. 

”Men Jesus ble unnfanget i jomfru Marias liv, Han ble ikke, 
som alle andre mennesker, unnfanget av en menneskefar, 
men av den guddommelige Gud Fader, ved Guds Ånds kraft, 
som utgår fra Hans egen person,” skrev herr Armstrong. ”Da 
Jesus ble voksen, satte Han et eksempel for oss med å be til 
Sin Far i himmelen. Han hadde blitt Guds Sønn. Og så har vi 
et guddommelig Familieforhold - Far og Sønn. Det er et Fami-
lieforhold!” (sammesteds). Faderen og Sønnen åpnet opp den 
Familien for alle mennesker som har levd! Hvorfor? Fordi Gud 
Faderen og Sønnen Jesus Kristus ønsker seg en familie! 

”Kirken vil da, faktisk bli født arvinger til Guds Rike, den 
guddommelige Familien!” fortsatte herr Armstrong. ”Guds 
Rike vil da være Guds Familie som styrer over universet!” Det 
handler om å bli en familie! 

Vi kan forstå Guds kjærlighet mye bedre hvis vi kan forstå 
en kjærlig menneskefamilie. Det gir oss en god innsikt inn i 
det. Men likevel, det tøyer fantasien å tenke på Guds kjærlige 
Familie. 

I 1 Korinterne 15:19, skrev apostelen Paulus at hvis vi bare 
har håp i dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. 
Du må ha håp som går hinsides dette livet, ellers vil du være 
miserabel! Men hvis du har det håpet som Kristus tilbyr deg i 
budskapet Sitt om den gode nyheten, vil du være full av glede! 
Har du håp i livet ditt? Eller er du miserabel? Guds utvalgte 
har dette håpet, og ethvert menneske på jorda har mulighe-
ten til å ha det i livet sitt. Men Satan har forført dem, og de 
har forkastet det.

Det vil være en familie! Hva betyr det for deg? Hva betyr 
det å kunne bli et medlem av Guds Familie for alltid? 

Strålende gode nyheter! 
”Satan ødelegger menneskenes familieforhold på en listig 
måte,” fortsatte herr Armstrong. Tenk på hva som skjer 
med familie akkurat nå, med det sanne evangeliet i tankene. 
Satan ødelegger det menneskelige familieforholdet! Hva 
betyr det for denne verden og den gode nyheten? Det forfører 
menneskene enda mer om Gud. Det er grunnen til at det er 
så mye elendighet i denne verden: Folk kjenner ikke det sanne 
evangeliet om Guds Familie, og de ødelegger til og med den 
fysiske menneskefamilien! 

Gud kommer til å sette en stopper for den ødeleggelsen. 
Det er en del av den gode nyheten! Som herr Armstrong skrev: 

”Og i den lykkelige Morgendagens Verden, vil dødelige men-
nesker, undervist og styrt av Guds Familie, lære gledene og 
velsignelsene av et sunt hjem og familieforhold, med åndelig 
frelse og evig liv å se frem til” (sammesteds). 

Jesus Kristus tullet ikke. Han formidlet ikke litt vill fantasi. 
Faderen og Sønnen kommer til å ha en familie bestående av 
milliarder! Så tragisk at hele verden er blind for denne sann-
heten! Og hvor enorm Guds fantastiske, vidunderlige sannhet 
er!  

Evangeliet er den gode nyheten om den kommende 
Gudsfamilien som styrer denne verden - en familie som vil 
administrere den kjærlige, selvoppofrende Guds regjering.  

Markus introduserte dette evangeliet ved å fokusere på 
budskapet med den gode nyheten fra ”Jesus Kristus, Guds 
Sønn”! Den Sønnen har en Far. Og det kommer til å bli brakt 
milliarder av andre sønner inn i den Familien!  

Tror du på Kristus? 
Hvis du ønsker å være en del av den gode nyheten, må du 
tro det Gud sier! Jesus Kristus lærte folk at de måtte tro på 
evangeliet! På den tiden var det mange som trodde på Ham. 
Men forbløffende nok, prøvde mange av disse jødene som 
trodde på Ham (Johannes 8:31) å drepe Ham! (vers 37). Hvor-
for? ”Men dere søker å drepe meg, fordi mitt ord ikke får rom 
hos dere,” forklarte Han. De ønsket å drepe Ham på grunn av 
budskapet Hans!  

Tror du Kristus? Det er ikke nok å tro på personen Kristus. 
Det er et annet evangelium. For å tro på det sanne evangeliet 
må vi tro Ham! Vi må tro budskapet Hans. Vi må virkelig 
arbeide for å bygge tro og tro det Han sa! Det bringer den 
lykken og gleden i livet ditt som enhver person i verden burde 
ha - selv nå, akkurat i dette øyeblikket! 

Folk, til og med religiøse folk - til og med folk som tror på 
Kristus - vil gjøre fryktelige ting hvis evangeliet ikke er en del 
av dem. De vil til og med drepe Jesus Kristus! 

Men hvis du tror Ham og du tror på evangeliet Hans, vil 
du ha en ufattelig, fantastisk fremtid som vil overvelde deg 
fullstendig! Det er det mest fantastiske bildet du noensinne 
kunne ha i tankene dine! Det er Jesu Kristi, Guds Sønns 
sanne evangelium!
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V i har sett hvordan den viktigste av all kunnskap, 
sendt av Skaperen av alle raser, ble undertrykket og 
et annet ”evangelium” ble prakket på en veldig forført 

og uvitende verden. Verden hørte deretter om budbringeren, 
men ikke om budskapet Han brakte. Tida har kommet da dette 
ærefryktinngytende budskapet må bli åpenbart til verden.

Hva er da det sanne evangeliet?
Det sanne evangeliet er de gode nyhetene som Gud sendte med 
Jesus Kristus fra himmelen. Det budskapet, når det forståes 
fullt ut, åpenbarer et menneskelig potensial så enormt at det 
i begynnelsen synes å være fullstendig umulig å tro på! Det er 
utrolige, vidunderlige nyheter som er åpenbart av Skaperen.

D et åp enba r er den v idu nderl i g s t e s a nn het en et 
menneskesinn kan få kjennskap til.

Det åpenbarer det som jeg vil betegne, som den manglende 
dimensjonen i kunnskap—den nødvendigste kunnskapen 
som er så livsviktig å kjenne til!

Dette livsviktige budskapet åpenbarer hvorfor mennes-
kene ble plassert her på jorda. Dette er livsviktig kunnskap 
som v itenskapen ikke kan oppdage, religion ikke har 
åpenbart, utdanning ikke kan lære bort.

Hvorfor? Var det en hensikt med at vi ble plassert her? 
Hva er denne hensikten?

Er det, når alt kommer til alt, en hensikt og mening med 
menneskeliv? En hensikt og mening som er holdt tilbake fra 
spredning blant menneskene? Det er livsviktig kunnskap 
utenfor rekkevidden til dagens vitenskap, religion, eller 
utdanning!

Den manglende dimensjonen i kunnskap
Hvis det er en hensikt, hva er den? Hvorfor ble du født?

Hvor går vi hen? Hva er det endelige, transcendente poten-
sialet til menneskene? Hva er veien? Hvordan kan vi nå denne 
skjebnen?

Hva er veien til fred—blant nasjoner, mellom individer, og 
mellom grupper?

Hvorfor alle ondene i denne verden? Hvorfor kan vi ikke 
løse de menneskelige problemene våre? Det finnes en vei, og 
det sanne evangeliet åpenbarer den! Det er en grunnleggende 
lov som arbeider med en ubønnhørlig og nådeløs kraft.

Hva er menneskenaturen? Skapte og installerte Gud den i 
menneskene for å plage oss? Er den arvelig? Hvordan arbeider 
den? Verken moderne vitenskap, religion, eller utdannelse 
kan fortelle deg det.

Hva er menneskesinnet, og hvordan er det forskjellig fra 
dyrehjernen? Hvorfor, når menneskesinnet kan finne opp 
datamaskinen og kan lære å sende mennesker til månen og 
tilbake igjen, kan ikke slike sinn løse sine egne problemer her 
på jorda og leve i fred med sin neste?

Hva er mennesket? Akkurat hva er vi, når alt kommer 
til alt? Vitenskapen kan ikke lære bort den hemmeligheten, 
religioner har aldri riktig forklart det, men det sanne evan-
geliet, når det blir forstått fullt ut, åpenbarer svaret, og i 
sannhet!

Hva er de sanne verdier? Hva er viktig, og hva er uvesentlig 
eller av ingen verdi? Menneskene sløser bort energien sin 
mens de jager etter falske verdier—de bruker arbeidet sitt og 
tankene sine for streben som er verdiløs, og viser seg å være 
ubrukbar når det oppnåes.

Det sanne evangeliet, når det forståes fullt ut, forklarer 
opprinnelsen til djevelen. Skapte Gud en djevel for å villede 
og plage menneskene? Evangeliet forklarer hvordan Satan ble 
den store—skjønt usynlig og gjemt—krafta som usynlig har 
avg jørende betydning over, og i virkeligheten styrer denne 
verden. Det forklarer hvorfor Satan beveget seg med alle sine 
knep og sleiphet, for gjennom mennesker han kunne beher-
ske, å undertrykke dette livsviktige evangeliebudskapet som 
Gud sendte med Jesus Kristus, til menneskene.

Husk dette: Hvis menneskene hadde gitt akt på det sanne 
evangeliebudskapet, ville det ha spart denne verden fra 
nesten all dens kvaler, problemer, lidelser og ondskap.

Det er umulig for meg i noen få ord, å g jøre det klart nok 
med tilstrekkelig ettertrykk til å få leseren til å fatte den 
enestående, veldige betydningen og viktigheten av det sanne 
evangeliebudskapet.

Og til og med i dag, når det blir hørt, blir det sjelden 
virkelig forstått i hele dets kolossale betydning, fordi Satan 
har kastet opp et røykteppe av falske og etterlignede religi-
oner, ”evangelier,” og læresetninger, der hører eller leser er 
latt forvirret tilbake i tvil og vantro—eller i en tilstand av 
likegyldighet til de viktigste tingene i livet.
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Ikke desto mindre, nå like før enden på denne tidsalderen 
(Matteus 24:3), har Gud Den Allmektige bestemt at ”dette 
evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et 
vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme” (vers 
14). Dette er budskapet som Den Allmektige Gud leverte, til 
overhoder for regjeringer i hovedsteder over hele verden, ved 
endetids- apostelen Sin.

Det sanne evangeliet, når det betraktes med alt som det 
rommer—grunnen til det, den forhistoriske sannheten om 
jordas første innbyggere, grunnen til at menneskene ble skapt 
og plassert på jorda, årsaken til alle jordas onder og lidelser, 
menneskesinnets natur, behovet for åndelig frelse og hva 
det er, den kommende fredelige morgendagens verden, hva 
som ligger bakenfor, og menneskets endelige, utrolige poten-
sial—blir det mest altomfattende temaet som kan komme inn 
i menneskets sinn. Ved siden av dette, krymper alt annet til 
å være fullstendig uviktig. Det er større enn noen fortelling 
som noensinne har blitt skrevet før.

Hva var Kristus ’evangelium?
Gud Far hadde lovet å sende en budbringer til verden fra him-
melen, som ville bringe et budskap til hele menneskeheten fra 
Ham. Dette løftet er nedtegnet i Malakias 3:1: ”Se, jeg sender 
min budbærer, han skal rydde vei foran meg [og den bud-
bringeren, som forklart i Markus 1:2, var Johannes døperen]. 
Brått skal han komme til sitt tempel, Herren som dere søker, 
paktens engel som dere stunder etter.” Her viser selvfølgelig 

”Herren” til Jesus Kristus. 
Det var profetien. Nedtegnelsen om denne hendelsen er 

i det første kapitlet i Markus: ”Begynnelsen til Jesu Kristi, 
Guds Sønns evangelium” (vers 1). Deretter følger beretningen 
om Døperen Johannes som forbereder veien for Ham. Versene 
12 og 13 nedtegner hvordan Satan g jennom å friste Jesus, 
prøvde å ødelegge Kristus åndelig, før Han forkynte et ord av 
det budskapet Han brakte fra Gud Far. Mer om denne ufor-
lignelige fristelsen og testen senere. Deretter følger versene 
14 og 15:

”Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til 
Galilea og forkynte Guds evangelium …” Hvilket evangelium? 
Evangeliet om ”… Guds Rike.” Det er evangeliet Kristus for-
kynte. Budskapet Han brakte var budskapet om Guds Rike.

Det er budskapet som Gud ønsket skulle bli forkynt, som 
et vitne til alle nasjoner! Men siden det første århundret har 
verden visst ingenting om Guds Rike, fordi det budskapet 
ikke ble forkynt til verden etter det første århundret.

Det budskapet, når det blir forstått fullt ut, dekker en 
veldig vid rekke av åpenbart kunnskap. Det åpenbarer—jeg 
g jentar—det som vitenskapen har vært fullstendig ute av 
stand til å oppdage, det som religion aldri har åpenbart, og 
det denne verdens utdanning aldri har visst eller lært.

Legg merke til disse poengene
Det er en rekke poenger å legge merke til som er betydnings-
fulle.

Det ene er, at i Malakias’ profeti, ble Kristus kalt en bud-
bærer som bringer et budskap—men dessuten blir Han kalt 

”paktens engel,” noe som innebærer en veldig viktig betydning, 
som vil bli forklart senere.

Igjen, legg merke til det 15de verset av Markus 1. Jesus kom 
inn til Galilea og ”forkynte evangeliet om Guds Rike.” (KJ) og 
sa: ”… Tiden er fullkommet og Guds Rike er nær. Omvend dere 
og tro på evangeliet!”

Hva ment Han med at ”Tiden er fullkommet”? Og hvorfor 
var da Guds Rike ”nær” når det ikke hadde vært det før 
akkurat den tida?

Disse poengene er av vesentlig betydning.
Men først, før jeg utdyper akkurat hva Guds Rike er, legg 

videre merke til at dette avgjort er selve det evangeliebudska-
pet som Kristus brakte med seg fra Gud Far—det samme evan-
geliet som de opprinnelige apostlene forkynte—det samme 
evangeliet som apostelen Paulus forkynte til hedningene.

Kristus brakte ikke noe annet evangelium
Jesus sa: ”Også i de andre byene må jeg forkynne evangeliet 
om Guds Rike, for til det er jeg utsendt” (Lukas 4:43).

Jesus ga disiplene Sine oppgaven med å lære bort om Guds 
Rike. ”Han kalte sammen de tolv og … Han sendte dem ut for å 
forkynne Guds rike …” (Lukas 9:1-2).

”Men da de nå trodde Filip som forkynte dem evangeliet om 
Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe, både menn og 
kvinner” (Apostlene 8:12).

”Jesus drog omkring i hele Galilea. Han lærte i deres 
synagoger, forkynte evangeliet om riket …” (Matteus 4:23).

Jesus lignelser angikk Guds Rike.
Da Han forklarte lignelsen om såmannen til disiplene Sine, 

sa Han: ”Til dere er det gitt å kjenne mysteriet med Guds Rike” 
og så forklarte Han lignelsen til dem.

Ig jen, ”Så sa han [Jesus], Hva er Guds rike likt, og hva 
skal jeg ligne det med?” (Lukas 13:18)—og deretter fulgte en 
lignelse. 

”Og igjen sa han: Hva skal jeg ligne Guds rike med? Det er 
likt en surdeig …”—og deretter følger lignelsen om surdeigen 
(versene 20-21).

En av de viktigste ligningene Hans er nedtegnet i det 19de 
kapitlet i Lukas: ”… han la også en lignelse til. For han var nær 
Jerusalem, og de mente at Guds rike straks skulle komme til 
syne” (Lukas 19:11). Så ga Han lignelsen om mannen av høy ætt 
som dro til et land langt borte for å få et kongerike og vende 
tilbake—bildet på Kristus som steg opp til himmelen, hvor 
troningssermonien vil finne sted, og tilbakekomsten Hans 
til jorda for å styre alle nasjoner, som Konge over kongene og 
Herre over herrene, i hele Den store Guds enestående makt 
og herlighet.

Hvilket evangelium forkynte apostlene og Paulus?

Forkynte apostlene og Paulus et annet evangelium?
Etter Kristus’ oppstandelse, var disiplene sammen med Ham 
40 dager. Snakket de med hverandre om et annet evangelium 
i løpet av denne tida enn Guds Rike? Legg merke til at like før 
Jesus steg opp til himmelen, hadde Lukas forutgående skrevet 
ned hva Jesus hadde gjort og sagt ”inntil den dag da han ble 
tatt opp til himmelen, etter at han ved Den Hellige Ånd hadde 
gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. For dem 
fremstilte han seg levende med mange beviser, etter at han 
hadde lidt. I førti dager viste han seg for dem og talte om det 
som hører Guds rike til” (Apostlene1:2-3).
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Legg merke til at etter oppstandelsen Sin, snakket Kristus 
med disiplene Sine om ”det som hører Guds rike til”.

Da, like før Han steg opp til himmelen, spurte de Ham: 
”Herre, er det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel?” 
(vers 6). Det synes som om apostlene aldri forsto at Guds Rike 
ikke ville bli satt opp på jorda i deres levetid, selv om Jesus’ 
lære—spesielt lignelsen om pundene (Lukas 19, som er sitert 
tidligere)—skulle ha gjort dette klart for dem.

Etter to år, fra starten av Guds Kirke på Pinsedagen, 31 
e. Kr, satte den forfalskede bevegelsen inn, under ledelse 
av trollmannen Simon. Den historiske boka om Apostlenes 
g jerninger sier: ”Samme dag brøt det løs en stor forfølgelse 
mot menigheten i Jerusalem, og alle unntatt apostlene ble 
spredt utover bygdene i Judea og Samaria … De som nå var 
blitt spredt, drog omkring og forkynte evangeliets ord.” Hvil-
ket ord? Fortsett:

”Filip kom da ned til en by i Samaria … Men da de nå trodde 
Filip som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi 
navn, så lot de seg døpe, både menn og kvinner” (Apostlene 
8:1-12).

Apostelen Paulus snakket djervt i Efesus i tre måneder 
”førte samtaler med dem og overbeviste dem om det som 
hører Guds rike til” (Apostlene 19:8). På en senere reise, i Milet, 
kalte Paulus til seg de eldste i Kirken fra Efesus. I sitt farvel 
til dem sa Paulus: ”Og se, nå vet jeg at dere aldri mer skal se 
mitt ansikt, alle dere som jeg gikk iblant og forkynte riket” 
(Apostlene 20:25).

I  R om a :  ”kom end a f ler e t i l  h a m [Pau lu s]  i  h a n s 
herberge. Han la da ut for dem og vitnet om Guds rike …”  
(Apostlene 28:23).

Ig jen i Roma: ”To hele år ble Paulus i det herberge han 
hadde leid, og han tok imot alle som kom til ham. Han forkynte 
Guds rike …”(Apostlene versene 30-31).

Forkynte Paulus et annet evangelium? Han skrev til gala-
terne: ”Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle 
forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt 
dere, han være forbannet! Som vi før har sagt, så sier jeg nå 
igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det 
som dere har mottatt, han være forbannet!” (Galaterne 1:8-9).

Men versene 6 og 7 viste at galaterne allerede hadde vendt 
seg til et annet evangelium.

Jesus snakket om evangeliet Sitt—Guds Rike—som ”ordet” 
som Han talte. Apostlene, som du kan lese g jennom hele 
Apostlenes Gjerninger, gikk over alt og forkynte ”ordet”—som 
betyr Guds Rike.

Den uhyre omfattende betydninga  
av en fullstendig forståelse
Jeg må nå kalle på leserens oppmerksomhet ig jen, til det 
faktumet at en fullstendig og komplett forståelse av bud-
skapet som ble sendt fra Gud til hele menneskeheten, med 
Hans guddommelige Budbringer, Jesus Kristus, innebærer 
en uhyre omfattende forståelse av Guds store hensikt, og av 
forhistoriske, historiske, nåværende og framtidige hendelser.

Jeg kunne si at det betyr en generell forståelse om allting! 
Med en gang dette blir forstått, vil det synes som om det 
antatte enorme forrådet av kunnskap, som blir spredd på 
de store universitetene, i virkeligheten er infantile! Det vil 

synes som om menneskene nå, vet nesten ingenting! For den 
manglende dimensjonen i kunnskap er den aller viktigste 
kunnskapen!

Så jeg ber leseren å forvente at store ting blir åpenbart i 
dette og kommende kapitler.

”Evangeliene” som blir forkynt i dag
Jeg har sagt at du hører mange evangelieprogram i dag. Et av 
dem bruker slagordet ”Å Forkynne Kristus til Nasjonene”. En 
kan spørre: ”Vel, hva er galt med å forkynne om Kristus? Eller: 

”Hva er galt med å forkynne et evangelium om nåde?” Eller: 
”Hva er galt med å kunngjøre et budskap om frelse?”

Jeg har vist dere skriftstedene som viser at de allerede i det 
første århundret, begynte å forkynne om en annen Jesus—en 
Jesus som ble antatt å ha avskaffet Sin Fars bud—som vendte 

”nåde” til fullmakt til å være ulydig (2 Korinterne 11:4, 13-15 og 
Judas 4). I dag forkynner de ikke den virkelige Jesus, som sa: 

”Jeg har holdt Min Faders bud,” og satte oss et eksempel, slik at 
vi også skulle holde dem.

Hvis de som g jør krav på å forkynne et evangelium om 
frelse forsto og forkynte hva frelse virkelig er—enten det er 
å gå til et sted, bli forandret til en annen tilstand, eller hva— 
eller hvor—og hvordan det kan oppnåes, kunne det vært en 
del av det sanne evangeliet. Men dagens ”evangelieprogram” 
lærer ikke bort hva frelse virkelig er, eller hvordan man kan 
motta dette. Når blinde leder blinde, vil de alle falle i grøfta.

Akkurat hva er Guds Rike?
Så det er på tide at vi forstår akkurat hva Guds Rike er!

Hva er et rike? Bibelen snakker om flere riker. Det første 
verdensriket—Det Kaldeiske Imperiet som ofte blir kalt 

”Babylon”—var et kongerike. Gud inspirerte profeten Daniel 
til å si til dets konge, Nebukadnesar: ”… som himmelens Gud 
har gitt riket og makten og styrken og æren!” (Daniel 2:37).

Det var et kongerike, Israel—familien stammet fra Israel, 
som ble en av verdens nasjoner eller regjeringer.

Kongeriket Israel var en forløper til Guds Rike. Det vil 
bestå av Åndeligfødte barn av Gud—Guds Familie, organisert 
i et regjerende kongerike.

Derfor vil Guds Rike være tosidig:
En regjering. En regjering—eller kongerike—er sammen-

satt av fire ting: (a) en konge, som styrer over (b) folk, undersåt-
ter eller borgere innen (c) en bestemt jurisdiksjon av område, 
med (d) lover og et organisert system for å administrere dem.

En familie (som kongeriket Israel var en familie av 
Israels barn)—i dette tilfellet Guds Familie—en familie som 
mennesker kan bli født inn i, som skal være en regjerende 
eller styrende familie som skal ha jurisdiksjon over alle 
nasjoner—det er, hele jorda—og senere, hele universet.

Kongeriket: en regjering
Kristus vil være Kongen i Guds Rike. Han er Guds Sønn, og 
adresserer Ham som Sin Far. Når Kirken, ved oppstandelse 
eller øyeblikkelig forandring fra dødelig til udødelig (fra 
fysisk til åndelig sammensetning) blir Guds barn som består 
av ånd, vil Kristus gifte seg med Kirken som vil bli Hans hus-
tru. Så vi har Far, Sønn, hustru, og Fars barn—alle i et familie 
forhold—Den Guddommelige Familien Gud!
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Legg nå merke til noen av profetiene:
”Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru 

skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet 
Immanuel [som betyr ”Gud med oss”]” (Jesaja 7:14).

”For et barn er oss [Israel] født, en sønn er oss gitt. Herre-
dømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, 
Rådgiver, Veldige Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Så skal herre-
dømmet bli stort og freden uten ende over Davids trone og 
over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved 
rett og rettferdighet, fra nå av til evig tid. Herrens, hærskare-
nes Guds nidkjærhet skal gjøre dette” (Jesaja 9:6-7).

Engelen Gabriel er en supererkeengel—en kjerub—en 
av bare tre som er nevnt i Bibelen. Det står skrevet: ”Men 
i den sjette måned [i svangerskapet til Elisabet] ble engelen 
Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til 
en jomfru som var trolovet [forlovet] med en mann som 
hette Josef, av Davids ætt. Og jomfruens navn var Maria. 
Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått 
nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner… Og 
engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet 
nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og 
du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles 
Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far 
Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til 
evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme”  
(Lukas 1:26-33).

Da Jesus var hos Pilatus for å bli prøvd, sa den romerske 
styreren til Ham: ”Men konge er du altså? Jesus svarte: 
Du sier det, jeg er konge. Til dette er jeg født, og til dette 
er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten”  
(Johannes 18:37).

Imidlertid forklarte Jesus Pilatus at Hans Rike—Hans 
styre—ikke var av denne verden—denne tida—denne nåvæ-
rende tidsalderen, og sa: ”Mitt rike er ikke av denne verden … 
Men nå er mitt rike ikke av denne verden” (vers 36).

Hva Kristus’ evangelium handlet om
Jeg sier at Kristus’ evangelium—budskapet som Han brakte 
fra Gud—var de gode forhåndsnyhetene om opprettelsen av 
Guds Rike. 

Men akkurat hva inkluderer dette?
Og hvorfor er Guds Rike nødvendig?
Akkurat hvordan påvirker det og står direkte i forbindelse 

med ditt personlige og individuelle liv? 
Egentlig er Kristus’ budskap om Guds kommende Rike, 

direkte opptatt av verdens tilstander som de er—med 
menneskelig natur—dens kilde og opprinnelse—med verdens 
onder, lidelser, ulykkelighet—med verdensfred. Det er opp-
tatt av regjering—av grunnen til at nåværende menneskelige 
regjeringer feiler med å være de velgjørerne for folkene, som 
det var meninga at de skulle være.

Budskapet Hans treffer direkte røttene til individuell, 
personlig lykke, og til det ærefryktinngytende, oversanslige 
potensialet til ethvert menneske. Det er opptatt av grunnene 
til de nåværende tilstandene som berører hvert menneske, og 
med veien som vil løse alle problemer.

Men det angår så mye, mye mer.
Det er opptatt av Guds enorme, overveldende, overordnede 

hensikt som Skaper av hele universet. Det vedrører hele det 
uendelige universet, fylt med utallige galakser, stjernetåke, 
soler, stjerner, planeter, og med Guds hensikt med dem. Det 
vedrører alle englene—med den kjensgjerningen at en tredje-
del av alle Guds skapte engler vendte seg til synd, som det ikke 
finnes befrielse fra, og Guds store hensikt og plan for å hindre 
at en slik katastrofe skjer med de to andre tredjedelene.

De f leste av disse tingene er ikke engang f jernt tatt i 
betraktning i religiøse lærer i denne verden. Guds budskap er 
opptatt av den totale sannheten.

Det som har blitt dekket så langt, skulle bli tatt i betrakt-
ning som bare en introduksjon, til hele historien om Kristus’ 
evangeliebudskap.
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NORWEGIAN—What Is the True Gospel?


