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Jeg tror at dette er det dypeste og mest inspirerende 
heftet som jeg noensinne har skrevet. Johannes ble kalt 

han som Jesus elsket. Da Kristus var på Jorda, tilbrakte Han 
sannsynligvis mer tid sammen med Johannes enn noen av 

de andre apostlene—inkludert Peter. Vet du hvorfor?

Johannes var tilsynelatende den eneste apostelen som 
ikke led martyrdøden. Han skrev ikke evangeliet sitt 

før rundt 30 år etter at Kristus døde. Senere skrev han 
brevene sine. Han skrev også Åpenbaringsboken mens 

han satt fengslet på øya Patmos.

Johannes’ evangelium drøfter mange grunnleggende og 
dype emner som ingen av de andre evangeliene skriver om. 

Han var den eneste skribenten som forklarte hvem Ordet 
var, og hvorfor Hans offer skulle inspirere oss for alltid! 
Ingen av de andre evangelieforfatterne beskriver Guds 

Familievisjon slik Johannes gjør det. 

Det er bare Johannes som drøfter disse emnene: den 
mektige JEG ER og hvem Han virkelig var; Lasarus’ 

oppstandelse og hvordan den relaterer til det utrolige 
menneskelige potensialet ditt; den samaritanske kvinnen 

og hva hun betyr for verden; hvorfor Jesus gråt, noe som til 
og med de fleste av Guds egne folk ikke forstår.

Jeg tror at du vil bli gledelig overrasket når du forstår 
disse gripende emnene. Du trenger å lese og studere dette 
mektige budskapet. Hvis du gjør det, vil det være en stor 

hjelp til å bygge Guds glede i livet ditt.
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Kapittel 1
Ordet ble kjød
Peter, du trenger ikke bry deg med hvordan Jeg arbeider 

med Johannes—følg du meg!
Apostelen Johannes skrev ned denne uttalelsen til 

Jesus Kristus mot slutten av det 21ste kapitlet i evangeliet sitt.
Etter at Jesus Kristus hadde g jennomgått brutal juling 

og henrettelse, ble Han oppreist og vendte tilbake for 
å vise Seg for disiplene Sine (Johannes 21:1). Etter å ha 
instruert Peter om å ”fø mine lam” og ”fø mine får,” sa 
Kristus til ham: ”Sannelig, sannelig sier jeg deg: Da du var 
yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men 
når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en 
annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil” 
(vers 18). Deretter forklarer vers 19 betydningen av den 
uttalelsen: ”Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død 
han [Peter] skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt 
dette, sier han til ham: Følg meg!”

Peter visste at han ville komme til å bli en martyr for Gud. 
Det er ikke noen lett byrde å leve med. Selvsagt holdt Kristus 
ut den samme prøvelsen på en spektakulær måte. Men hvor 
vanskelig ville det være å gjøre Guds Arbeid når du vet at du vil 
bli drept i Guds tjeneste?
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Jesus Kristus sa rett ut til Peter: Følg meg—du trenger ikke 
bekymre deg om noe annet. Dette var en mild irettesettelse.

Dette var ganske sterke ord for Peter—så vel som for de 
andre disiplene, som visste at de ville lide martyrdøden. Å følge 
Kristus betydde at de ville bli brutalt myrdet. Disse mennene 
hadde selvsagt en inspirerende visjon som drev dem framover 
i Guds Arbeid, og de hadde også det definitive eksemplet til 
Jesus Kristus, som hadde overgitt Seg til å lide martyrdøden for 
Guds sak.

Hver av disse 12 apostlene kommer til å herske over en av 
de 12 stammene til Israel i Guds Rike (Matteus 19:28). De vil 
alle få en klekkelig belønning for det de gjorde.

Men på dette tidspunktet var Peter i tvil. Peter så på 
Johannes og tenkte: Hvorfor må jeg dø hvis han får leve? 
Dette plaget virkelig Peter. Å vite at han ville bli en martyr, 
ble enda vanskeligere for Peter da han fikk vite at Johannes 
ikke skulle lide martyrdøden. Så han spurte Kristus om 
det.

”Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, 
hva angår det deg? Følg du meg!” (Johannes 21:22).

Hva har du med det, Peter? spurte Kristus ham veldig direkte 
og personlig. 

Kristus stiller det samme spørsmålet til deg—til hver eneste 
en av oss. Gud gir hver og en av oss ulike oppgaver, men vi 
er alle avg jørende for funksjonen til Kristus’ Legeme, og for å 
fullføre Guds Arbeid.

Etter Kristus’ uttalelse, snakket Peter og de andre disiplene 
som om det var en stor nyhet at en av dem ikke ville dø (selv 
om Kristus ikke sa det—vers 23). Men sannheten er, at det er 
bestemt at alle mennesker dør en eller annen gang—og Gud 
sier at døden til en av helgenene Hans er dyrebar! (Salme 
116:15). DYREBAR!

Hvem av oss er det som ikke ville bytte plass med Peter og 
apostlene i dag—når du tar i betraktning hva Gud vil gi dem? 
Disse mennene herliggjorde Gud, og Gud vil herliggjøre dem 
på en spektakulær måte!

Det vil aldri gå galt hvis du følger Kristus. Herliggjør Gud 
nå og Han vil herliggjøre deg for alltid!

Dette er en visjon vi må klamre oss til. Da er det ingenting 
som kan stoppe oss—ikke en gang døden.
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I  B e G y n n e l s e n

Evangeliet til Johannes har kanskje mer dybde enn en hvilken 
som helst bok i Bibelen.

Apostelen Johannes var en dypt åndelig mann og hadde et 
usedvanelig nært forhold til Jesus Kristus. Kristus ga spesielle 
instrukser til ham, lik ingen andre, i løpet av den tida de hadde 
sammen.

De tre første evangeliene—Matteus, Markus og Lukas—blir 
kalt de synoptiske evangeliene, som betyr at de alle dekker i 
det vesentlige, den samme sekvensen av begivenheter i Jesus 
Kristus’ liv.

Johannes var annerledes. Han hadde et ganske radikalt 
annerledes budskap enn de andre evangelieforfatterne. Johannes 
skrev ikke denne boka før rundt 30 år etter begivenhetene den 
beskriver, så han hadde mye tid til å tenke på hva som hadde 
skjedd og hva det betydde.

”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet 
var Gud” (Johannes 1:1).

I det første verset av dette evangeliet, tar Johannes 
oss tilbake til en tid der det bare var Gud og Ordet. For en 
måte å introdusere evangeliet sitt. Det er ulikt enhver annen 
introduksjon i Bibelen—det snakker om før det var noen 
engler eller materiell skapelse—før tid begynte! 

Westcott Commentary sier: ”I de synoptiske evangeliene, 
er det ingen direkte uttalelser om den tidligere tilværelsen 
til Kristus.” Men Johannes introduserer evangeliet sitt ved å 
snakke en hel del om den tidligere tilværelsen til Kristus—da 
Han som Ordet, bebodde evigheten sammen med Gud (Jesaja 
57:15). Johannes gikk tilbake til opprinnelsen—til før det var 
en engel eller et univers eller et menneske—til før disse to var 
Far og Sønn.

De synoptiske evangeliene drøfter historien om Kristus 
på Jorda. Johannes fokuserer mer på historien til Ordet—
den store Gud som Kristus var, før Han kom til denne Jorda. 
Johannes bringer oss inn på ”begynnelsen av filmen.” Johannes 
legger også stor vekt på slutten av den åndelige filmen. Han 
gir en dypere mening til de synoptiske evangeliene. Johannes 
viser oss at Gud Ordet måtte bli ofret. Det var bare døden 
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til Gud som kunne betale for den skremmende straffen for 
syndene våre.

Følg strømmen i Johannes historie i de første 18 versene 
av dette evangeliet, og du vil se at han hopper over planen for 
englene—det som vi kunne kalle for Plan A. Han går fra den 
tidligste begynnelsen og rett inn i planen for mennesket. Plan A 
hadde åpenbart mislykkes på en storslått måte. Det skulle gjøre 
oss edruelige, fordi vi også kan mislykkes!

Gud ga Lucifer og en tredjedel av englene i oppdrag å 
regjere Jorda på Guds måte, slik at alle englene kunne bli gitt 
herredømme over universet. Men englene besto ikke denne 
testen. På det tidspunktet, visste Gud at det var bare Han som 
var kvalifisert til å herske over universet. Så Han iverksatte Plan 
B—den om å gjenskape Seg Selv i mennesket.

Johannes utelater totalt Plan A for englene. Det er en 
skjult, men ekstremt illevarslende ADVARSEL i den utelatelsen.

Englene mislykkedes fordi de nektet å administrere Guds 
regjering på Jorda. Guds førstegrøde blir prøvd i dag, for å 
se om vi kan administrere Guds regjering i Kirken Hans og i 
livet vårt.

Samtidig ser vi at Plan A med englene har blitt blottet ut—
den finnes ikke lenger. Den kunnskapen skulle edruliggjøre 
alle Guds folk i dette mest majestetiske kallet. Vi har sett at 95 
prosent av Guds folk har vendt seg bort i denne laodikeiske 
æraen av Kirken (profetert i Åpenbaringen 3:14-22; be om 
boka vår Malakias’ Budskap for en forklaring), så vi innser hvor 
farlig denne kunnskapen er.

Johannes begynte øyeblikkelig å snakke om Plan B, planen 
som ville fungere.

”Så legg godt merke til denne superviktige sannheten,” 
forklarte Herbert W. Armstrong i Menneskets Utrolige Potensial, 

”at perfekt, hellig og rettferdig karakter er den mest enestående 
prestasjonen av fullendelse som er mulig for Den Allmektige 
Gud Skaperen …” Guds mest enestående prestasjon er å 
gjenskape Seg Selv. Plan B var planen Hans for å gjøre nettopp 
det.

”Nå kom KRONEN PÅ TOPPUNKTET av selve Guds unike 
kreative kraft!” fortsatte herr Armstrong. ”Nå kom selve 
høydepunktet av all guddommelig utførelse! Nå kom et 
prosjekt så tvilende oversanselig ærefryktinngytende at det er 
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vanskelig å fatte for menneskesinnet.” Gud ville gjenskape Seg 
Selv i mennesket!

Men det var en enorm risiko involvert i Plan B. Den krevde 
at en måtte sende en av bare to Guder til Jorda—for å dø for 
verdens synder.

V I t n e

”Han var i begynnelsen hos Gud” (Johannes 1:2). Ordet var 
”hos” Gud. Det betyr at Han hadde vært perfekt forent med 
Ham i all evighet!

Før Lucifer gjorde opprør var det ingen uenighet i hele 
universet.

Kan du se hvorfor Gud prøver å bringe oss sammen og 
forene oss? Det er hvordan Gud og Ordet alltid har levd! De vet 
at den evige Familien deres må ha den enigheten hvis den skal 
kunne øke fred og skjønnhet i hele universet.

”I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner 
i mørket, og mørket tok ikke imot det” (versene 4-5). Noen 
fordomsfulle folk sier at jødene har skylda for Kristus’ død. 
Gud sier at er hele verden faktisk er ansvarlig! De som ikke 
kan se det, er åndelig blinde! Denne verden er i mørke—og den 
er i ferd med å bli mye mørkere. Hele denne verden trenger 
desperat å få Guds lys. Her er den eneste kilden til liv og lys. 

Apostelen Johannes fanget inn Ordets evige fortid, som 
kaster et klart lys på nåtida og den oversanselige framtida vår. 
Vi ser hele filmen—og den er full av Guds storslåtte lys og 
evige herlighet!

Med denne historien, kan vi forstå hvem Kristus var før Han 
kom til denne jorda. Vi får en dypere forståelse om straffen som 
måtte bli betalt for syndene våre. Gud brukte Johannes til å 
åpne opp en visjon om når vi blir Gud vesener!

”En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var 
Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for 
at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men 
han skulle vitne om lyset” (versene 6-8). Gud er opphavet til 
alt det lyset. Døperen Johannes kom for å vitne om det Lyset. 

Det er ingen forfatter i Bibelen som kommer engang i 
nærheten av å framheve ordet vitne slik apostelen Johannes 
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gjør. Her er antallet med vers som ordet blir brukt i: åtte 
ganger i brevene hans og 21 ganger i evangeliet hans. De andre 
evangeliene bruker det totalt 18 ganger til sammen. Anchor 
Bible sier at verbet martyrein, som betyr å vitne eller bekrefte, 
og substantivet martyria, som betyr et vitne eller en bekreftelse, 
forekommer 64 ganger i Johannes evangeliet og brevene hans. 
Apostelen Johannes framhever disse to orda, vitne og bekrefte, 
mye oftere enn alle de andre apostlene.

Du kan se at disse to greske orda er nær beslektet med det 
norske ordet vårt martyr. 

Hvis du vitner for Gud, kan det hende at du ender opp som 
martyr! Å vitne for Gud kan noen ganger være tøft i enkelt 
situasjoner. Vi vet ikke akkurat hva Gud vil kreve av oss.

Elsket folk døperen Johannes fordi han vitnet om Kristus? 
Nei, han ble faktisk kastet i fengsel - der han gjorde det største 
arbeidet sitt. Han var et vitne for Gud til det siste øyeblikket av 
livet sitt. Herodes leverte Johannes hode på et fat. For en nobel 
avslutning! 

Hvorfor var han et vitne? ”[F]or at alle skulle komme til 
tro ved ham”! Gud brukte Johannes for å prøve å få noen sta 
mennesker til å tro—både i Johannes’ dager, og fordi eksemplet 
hans er nedtegnet i Skriften, opp gjennom tidene til i dag! Å 
være et vitne for Gud kan bringe prøvelser—men det bringer 
også en rekke velsignelser nå, og et vakkert resultat i framtida!

K r a f t  t I l  å  B l I  G u d s  s ø n n e r

”Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å 
komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved 
ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans 
egne tok ikke imot ham” (Johannes 1:9-11). Johannes brukte 
ikke tid på å pledere med evolusjonister. Men han antydet at 
de var opprørere! Kristus skapte menneskene—og de avviste 
Ham. Det betyr at verden gjorde opprør og fortsetter med å 
gjøre opprør mot Kristus. Det er noe farlig ufullstendig med 
mennesket.

Men legg merke til dette: ”Men alle dem som tok imot ham, 
til dem ga han kraft til å bli Guds sønner, til de som tror på 
hans navn” (vers 12, kjv).
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Det trengs kraft for å bli Guds sønner! Ordet og Gud ga 
denne KRAFTA til deg og meg—og vi må BRUKE den!

Ordet som er oversatt kraft (kjv) betyr også rett eller privilegium. 
Og for et privilegium det er. Hvordan kan vi ikke bli begeistret 
over denne retten og privilegiet? Vi har en førstefødselsrett til 
å bli Guds sønner! Hvor dypt forstår vi det?

Guds førstegrøde er de mest velsignede folkene på jorda, 
mange ganger! Disse orda skulle få universet til å riste! Vi har 
retten og privilegiet til å bli Guds sønner og regjere sammen 
med Gud som Bruden til Kristus, for all evighet!

Dette er hva Johannes prøver å få alle til å se. For en framtid! 
Hvordan kan vi være laodikeiske over det?

Se på et nært forhold mellom en far og en sønn i en sterk 
fysisk familie. Ta det opp til Guds nivå, og det er Gud og deg—
Gud og Hans sønn. Det er fantastisk ganger fantastisk ganger 
fantastisk!

Flammende, briljante engler ble aldri gitt muligheten til å 
bli Guds sønner. Dette er Guds ytterste skapelse.

Mennesket har blitt gitt det opphøyde potensialet til å styre 
hele universet for alltid—ikke som engler, men som Guds 
sønner!

Vi vil være slike Gud vesener som du leser om, i det første 
kapitlet i Esekiel og Åpenbaringsboken. Denne visjonen skulle 
ta pusten fra oss.

Gud sa aldri til noen av englene—som er så mektige og 
flammende at vi ville besvime hvis vi så dem—du er min sønn 
(Hebreerne 1:5). Det potensialet er reservert for menneskene. 
For et kall vi har!

Forstår vi den sannheten slik Johannes forsto den? Det 
utfordrer virkelig tankene våre!

O r d e t  B l e  K j ø d

”Og Ordet ble kjød …” begynner Johannes 1:14. Denne 
uttalelsen er essensen av disse 18 første versene i Johannes’ 
evangelium.

Ordet ble til kjød. Vi trenger å forstå hvorfor Han måtte bli 
kjød—og hvorfor Johannes tok oss tilbake til denne tidligste 
begynnelsen.
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Det verset fortsetter: ” Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant 
oss … ” Ordet ble Kristus, som tok bolig, eller holdt til, på jorda 
som et kjøtt-og-blod menneske. Han ber oss ikke om å gjøre 
noe som Han selv ikke gjorde. Han ble et menneske og tok på 
en ”midlertidig bolig,” et fysisk, forgjengelig legeme som du og 
jeg har. Han måtte dø, akkurat som du og jeg må dø.

Gud ble støv—for at vi kunne bli Guds sønner!
Johannes var ulik de andre evangelieforfatterne—og alle 

bibelske forfattere, for den saks skyld—på flere måter. Han 
er den eneste som skrev om Ordet. Johannes ga en oversikt 
og viste oss hvordan Gud betrakter alt! Johannes gir oss et 
perspektiv fra Ordet—fra Gud Selv! Kristus hjalp ham å få 
dette perspektivet på en spesiell måte.

Ordet ble kjød. Hvorfor? Hvor vidunderlig og spennende 
dette er!

Se på disse begivenhetene fra Guds betraktning, og 
det vil omtrent få deg til å besvime. Forestill deg at Gud i 
Åpenbaringen 1, hvis ansikt er som sola i dens fulle styrke, 
bestemmer seg til å bli støv! Og hvorfor? Så Gud kunne ha en 
Familie, og gi folk retten og privilegiet å bli en sønn av Gud! Så 
Familien Hans kunne utvide Arbeidet Hans ut i universet, som 
vitenskapsmenn sier fortsatt ekspanderer.

Hvordan beskriver du en slik kjærlighet? Det skulle få oss 
til å rope av glede! Dette er Guds kjærlighet; det er ingenting 
lik den her i denne verden—ikke engang noe den kan bli 
sammenlignet med. Se på verden og se hva som skjer uten Guds 
kjærlighet: ikke noe annet enn opprør, kaos og ødeleggelse.

Vi har nå et oversanselig potensial: Messias og Faren 
gjenskaper seg i mennesker! Mennesker har nå privilegiet og 
æren av å bli Guds sønner. Problemet er at vi ikke ser det så 
fullstendig og så sterkt som vi burde.

Dette er åpenbaring om to Gud Vesener, som ekspanderer til 
milliarder av Gud vesener! Det er ikke noen enkelt prestasjon. 
Gud i Åpenbaringen 1 ble støv og risikerte det evige livet Sitt 
for å få det til å skje!

Denne verden har aldri forstått Guds kjærlighet. Faren tok 
sjansen på å miste Sin eneste evige Sønn så Han kunne ha en 
familie av milliarder. Den Evige ble kjød slik at vi kan bli gjort 
til evige Familiemedlemmer.

Det tar den Hellige Ånd å fatte denne kjærligheten til Gud.
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f O r K l a r e  fa r e n

”Johannes vitner om ham [Kristus] og roper: Det var om ham 
jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet foran meg, fordi 
han var før meg. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde 
over nåde” (Johannes 1:15-16).

Ordet roper, betyr å snakke med sterk stemme, å rope ut 
offentlig. Johannes ropte dristig ut om Kristus’ første komme. 
Vi må forkynne offentlig om Kristus’ andre komme—den 
største begivenheten som noensinne vil skje i universet!

Vil stemmen vår matche begivenheten? Dette er den største 
nyheten som menneskene noensinne har hørt! Du og jeg har 
æren av å introdusere Kristus til verden.

Nåde fortsetter å bli lagt til nåde. Hver velsignelse som mottas, 
blir fundamentet for en annen velsignelse. Jo mer vi vet, desto 
bedre blir det. Jo mer vi ser, desto mer vidunderlig er det, til et 
punkt der vi kan SE DØDEN I ØYNENE og glede oss over det!

”Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i 
Faderens favn, han har forklart ham” (vers 18). Det var Kristus’ 
fremste jobb, og Han forklarte Faren lidenskapelig.

Det er akkurat hva Gud vil at vi skal gjøre! Hvis du 
ikke forklarer Faren, vil du ikke forstå om Gudsfamilien og 
evangeliet. Hvis du ikke kommer bakenfor Jesus Kristus, fatter 
du det ikke! Kristus forklarte Faren. Vi blir befalt å følge 
Hans eksempel. Studer Johannes’ evangelium og legg merke til 
hvor ofte han viser til Faren. Det overgår alle andre bøker i 
Bibelen. Når Johannes snakker om å forklare Faren, betyr det 
ikke at Kristus bare nevner navnet Hans. Dette emnet fortsetter 
bare å utfolde og utfolde og utfolde seg fordi det er så veldig 
dypt. Kristus’ sinn var absolutt fokusert på Faren. Hele tida 
mens Han levde på jorda, fokuserte Jesus Kristus på Faren Sin 
kontinuerlig og alltid! Han var lidenskapelig lojal overfor 
Faren Sin og fullstendig forpliktet overfor Familien Sin! Denne 
verden har aldri sett et slikt enestående, vakkert eksempel på 
familie hengivenhet.

Thayer’s Lexicon definerer ordet å forklare som ”å utlede 
fortellingen; åpenbare i undervisning.” Hebrew-Greek 
Key Word Study Bible definerer det: å ”forklare grundig og 
spesielt … åpenbare gjennom undervisning.”
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Det er en livslang prosess med hardt arbeid å lære dette dype 
budskapet. Vi må studere lenge og hardt for å bli godkjent.

Tradisjonell ”kristendom” har ikke noe begrep om hva Kristus 
underviser her. Hvis vi noensinne skal forstå Gudsfamilien—
som er kjernen i Kristus’ evangelium—må vi fokusere på Faren. 
Dette er fundamentet for alt det som Kristus lærte bort! Den 
læren ble fulgt av et perfekt mesterverk med underkastelse fra 
Sønnen til Faren! Ordet—dette evig eksisterende Gud Vesenet—
kom til denne Jorda for å forklare Faren Sin.

Dette er det mest inspirerende budskapet som det 
noensinne vil være, og likevel har kristendommen og verden 
blitt fullstendig blindet for det!

Du kunne tilbringe livet ditt med å studere Johannes’ 
evangelium og aldri nå dets fulle dybde, og det hele dreier seg 
om Faren—Gudsfamilien. Ordet ble kjød for å forklare det 
budskapet—ikke for å lære bort et budskap om Han Selv! 

Kristus forberedte Johannes på en spesiell måte for å 
skrive dette budskapet i ei bok for hele menneskeheten. 
Johannes hadde en enestående og ærefryktinngytende evne 
til å skrive. Han ble brukt for å gi dybde til alle evangeliene—
og til hele Bibelen.

Dette er den visjonen som Satan først og fremst prøver 
å forvirre eller ødelegge. Det er akkurat det som skjedde 
med dagens laodikeere. I det første verset som adresserer 
laodikeerne (Åpenbaringen 3:14), drøfter Kristus ”opphavet 
til Guds skaperverk.” Gud advarer dem veldig skarpt om hvor 
de har gått seg vill. Laodikeerne mistet Ordet, eller Logos, 
visjonen først. De har glemt hvorfor Ordet kom til denne 
jorda som Guds Sønn!

Satan vet at dette er grunnlaget for all forførelse. Hvis han kan 
forføre oss med dette, vil det åndelige huset vårt falle sammen.

For en fantastisk introduksjon Johannes gir oss her. Dette er 
en introduksjon lik ingen annen i Bibelen. Ordet ble kjød. De 
tre andre evangelieforfatterne berører det, men Johannes setter 
denne storslåtte begivenheten i sentrum.

I det neste kapitlet, vil vi se på hvor du kommer inn i bildet.



Kapittel 2
Johannes åpenbarer 
Guds Arbeid i dag
Like etter introduksjonen i evangelium beretningen sin, 

nedtegner Johannes en samtale mellom noen religiøse 
ledere og døperen Johannes. Han er den eneste evangelie-

forfatteren som nedtegner uttalelsen til Johannes: ”Jeg er en røst 
av en som roper i ørkenen: Gjør Herrens vei jevn, som profeten 
Jesaja har sagt” (Johannes 1:23).

I likhet med døperen Johannes, kom Herbert Armstrong 
med den uttalelse, idet han siterte Jesaja 40: ”Jeg er en røst 
av en som roper i ørkenen.” Begge disse mennene var typer av 
Elias. Begge var røster som ropte ut i ørkenen.

Døperen Johannes forberedte veien for Kristus’ første 
komme. Herr Armstrong forberedte veien for Kristus’ annet 
komme. Han var en type av Elias som gjorde det samme 
arbeidet som Elias. Eliasarbeidet endte imidlertid ikke med 
herr Armstrong. 

Philadelphia Church of God fortsetter Eliasarbeidet 
til Kristus kommer tilbake (Åpenbaringen 11:1-15). Det 
er også en stemme som roper ut i en ørken av religiøs 
forvirring i dag. (Les profetien i Jesaja 40:1-9—dette blir 
forklart i boka vår Jesajas Endetidsvisjon. All litteraturen vår 
er gratis.)
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Denne siste røsten som roper ut, introduserer Kristus til 
verden—”Se, der er deres Gud!” (Jesaja 40:9).

Den opprinnelige Elias åpenbarte den sanne Gud til Israel. 
Døperen Johannes introduserte den sanne Kristus ved Hans 
første komme—og fortsatte Eliasarbeidet. Herr Armstrong 
forberedte veien for Kristus’ annet komme. Vi fullfører det 
Eliasarbeidet som han gjorde, og introduserer den allmektige 
Kristus til denne forførte verden.

Elias betyr ”min Gud er Gud”—som innebærer at alle 
andre guder er falske. Så denne førstegrøden som gjorde og 
gjør Eliasarbeidet opp gjennom tidene, vil bli brukt av Gud i 
utdanningsinstitusjonene i Morgendagens Verden. Vi vil lære 
hele verden om den sanne Gud—Gudsfamilien.

Vi blir forberedt for disse jobbene i dag. Den opprinnelige 
Elias hadde tre colleger. Elisa fullførte arbeidet hans. Herbert W. 
Armstrong hadde tre colleger. pcg fullfører arbeidet hans med 
et college—en type av Eliasarbeidet. 

Det er en stor vektlegging på utdannelse i Eliasarbeidet. Vi 
blir gjort klare til å etablere colleger over hele denne jorda! Vi 
må gjøre oss klare for denne jobben. Er du klar?

Apostelen Johannes blir veldig spesifikk om hvordan vi 
fullfører Eliasarbeidet.

I versene 21 og 25 av Johannes 1, nevner de religiøse lederne et 
individ som profetert, som blir kalt ”profeten.” Lange’s Commentary 
sier at det var ” den ’velkjente’ profeten, en person som den 
messianske teologien deres antas å være kjent.” De var kjent med 
denne profeten på grunn av sin kjennskap til profeti. ”Denne 
bestemte profeten, derfor, er ment, å skulle fullføre det forutgående 
embetet til Elias …” (sammesteds). Med andre ord, profeten og de 
som støttet ham, ville fullføre Eliasarbeidet. (Denne teksten blir 
grundig forklart i det gratis heftet vårt Hvem er ”Profeten”?).

Dette er en profeti om arbeidet vårt i dag!
Hvorfor var Johannes den eneste som skrev om dette? Han 

var den eneste som snakket om en røst som roper ut—en profeti 
vi vet mye om i denne endetiden—og også den eneste som 
drøfter arbeidet som fortsetter Eliasarbeidet. Alt dette følger rett 
etter introduksjonen til Johannes’ evangelium.

Dette er hvor Johannes’ budskap begynner rett etter 
introduksjonen—og det handler om deg! Du som støtter dette 
Arbeidet til Gud!
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Det er en forbindelse mellom Ordet som ble kjød og Guds 
Arbeid i dag. 

f O r B I n d e l s e n  m e l l O m 
O r d e t  O G  a r B e I d e t

Gud ønsker at vi skal forstå, at når Han snakker om Ordet som 
blir kjød, gjør de som fullfører Eliasarbeidet i denne endetiden, 
best i å vite at tilbakekomsten til Jesus Kristus nesten er her! De 
må forstå at det at Han ble kjød, ikke var slutten: Han kommer 
tilbake, denne gangen for å redde menneskeheten fra å utrydde 
seg selv!

Døperen Johannes, hadde i Eliasarbeidet sitt, æren av å 
introdusere Ordet som ble kjød—en overveldende begivenhet. 
Men det blir bedre. pcg har privilegiet med å introdusere den 
omnipotente, allmektige, herliggjorte Kristus til denne verden!

For et kjempestrålende klimaks på Eliasarbeidet!
Det er en grunn til at Johannes drøfter profeten. Det er en 

grunn til at Johannes åpenbarer sannheten om ”den siste timen” 
i brevene sine, og i samme kontekst, det spesifikke arbeidet 
vårt (1 Johannes 2:18-20). Det er en grunn til at Johannes 
snakker om den lille boka og ”profeter igjen” (Åpenbaringen 
10), og beskriver den indre forgården (Åpenbaringen 11) i 
Åpenbaringsboken. pcg blir drøftet spesifikt i tre av bøkene til 
Johannes.

Apostelen Johannes bare begynte å drøfte profeten og 
tilhengerne hans i evangeliebudskapet hans. Han ville drøfte 
dem mye mer i de to andre bøkene sine, som for det meste 
legger vekt på denne endetiden.

Dette er apostelen Johannes—visselig en av de fremste 
apostlene i alle tider—som snakker om deg!

Forstår du hvem du er? Jeg prøver ikke å appellere til 
forfengeligheten din; jeg prøver å hjelpe oss alle til å se 
realiteten! Vi aksepterer ikke verdens evaluering av oss, fordi 
denne verden ikke ser på tingene på samme måten som Gud 
gjør det. Vi er svake og ufullkomne, men vi må forstå hvem vi er!

pcg har en mer fullstendig forståelse av Skriften enn noen 
annen av Guds kirker noensinne. Gud brukte herr Armstrong 
til å sette alt i rette stand. Nå har Han gitt mye åpenbaring til pcg.
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Det er ingen andre to æraer som har blitt gitt mer åpenbaring 
enn Filadelfia og Laodikea æraene. Gud har åpenbart mer til 
disse to siste æraene enn til alle de andre æraene til sammen!

Gud visste at filadelfierne ville spille en nøkkelrolle i å 
utdanne hele verden. Så Han brukte apostelen Johannes til å 
berike utdannelsen vår, noe som vil hjelpe oss å bygge Guds 
høyskoler rundt denne jorda.

Disse framtidige høyskolene vil bli fylt med Guds åpenbarte 
sannhet, produsert av den beste teknologien som denne verden 
noensinne har hatt. Det vil være mange trykte bøker og hefter 
fra Filadelfia og Laodikea æraene.

Gud gjør oss klare for å undervise verden!
Forstå hvem det er som virkelig står bak budskapet til 

Johannes. Da Johannes skrev dette, trodde han at det dreide 
seg om hans egen tid—men han var noen tusen år galt! Vi må 
ikke se til menn—vi må se til Gud og Ordet! Det er bare Gud 
som kan åpenbare for oss om døperen Johannes, og Elias og 
profeten. Alt vi gjør ville ikke være verdt noen ting hvis ikke 
Ordet sto bak det. Vi må alltid se til Hodet vårt, Jesus Kristus. 
Laodikeerne har sviktet her (Kolosserne 2:19).

At Ypperstepresten til den sanne Kirken nevner arbeidet vårt, 
er litt av en ære! Bare å bli nevnt i den gruppa er en ære av den 
høyeste størrelsesorden.

Dette er en direkte profeti om deg hvis du støtter Guds 
Arbeid. Kristus gir oss spesifikk oppmuntring. 

Johannes dro en direkte forbindelse mellom Ordet som ble 
kjød, og oss. Det er ingen overdrivelse å si at vi er en nøkkelspiller 
i denne endetiden. Vi må advare verden om hva som skjer, og 
forberede for tilbakekomsten til Jesus Kristus! Hvorfor skulle 
ikke vi være en viktig bit av puslespillet? Hvor spennende det 
er å være på scenen, profetisk bare noen ”minutter” før Kristus 
kommer tilbake! Vi kan se på byene i Juda, som stadig blir 
angrepet og beleiret, og vi har privilegiet å si til dem—til og 
med mer ettertrykkelig enn vi har gjort—”Se, der er deres 
Gud!” (Jesaja 40:9).

Vi må fortelle folk at Gud er den eneste løsningen på 
problemene deres, og de kjenner ikke Gud ennå! Det er et 
budskap som vil gjøre folk opprørt!

Husker du hva som skjedde med Kristus? Men betydde det 
at Han tok feil?
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For en spennende mulighet Guds folk har: å snakke for Gud!
Hvis du snakker for Gud, vet du at du er en sønn av Faren 

og Bruden til Kristus. Det er ingen andre som snakker for Ham. 
Du er en del av noe virkelig spektakulært.

Apostelen Johannes gjorde en fantastisk jobb med å bringe 
denne sannheten i live!

Denne sannheten skulle hjelpe oss med å beseire prøvelsene 
våre. Selvfølgelig opplever vi vanskelige tider—men dette er 
den virkelige verden, dette er det virkelige Arbeidet til Gud, 
dette er den virkelige tilbakekomsten til Jesus Kristus som vi 
snakker om! Det vil skje! Ingen kan forandre det! 

Det er en grunn til at vi blir nevnt rett der i konteksten av 
Johannes’ introduksjon av Ordet som ble kjød, og om Elias og 
profeten. Grunnen er simpelthen denne: Alt er en helhet. Med 
mindre vi blir bundet til Ordet på samme måten som Ordet er 
bundet til Gud, vil ikke noe skje. Det er alt en enhet. Kristus ba 
til Faren at vi alle vil bli ett slik Gud og Kristus er ett (Johannes 
17:11). Det er den eneste måten vi kan oppnå noe.

G u d s  l a m

Da døperen Johannes så at Jesus Kristus kom, sa han: ”Se der 
Guds lam, som bærer verdens synd!” (Johannes 1:29). For å 
styrke dette poenget, gjentar Johannes dette i vers 36: ”Se der 
Guds lam!” Et utropstegn vektlegger dette Lammet. 

Hvilket lam kunne ta bort verdens synder? Kunne ei geit 
gjøre det? Kunne en engel, eller bare en hvem som helst mann? 
Nei—dette var Guds Lam! Et Lam som var Gud, måtte dø for 
syndene våre. Det kunne ikke skje på noen annen måte. 

Kristus var et Lam—Han var for visst en martyr. Alle ofrene 
i Det gamle testamentet pekte mot det Lammet. Johannes 1:29 
forbinder Det gamle testamentet og Det nye testamentet g jennom 
det Lammet.

Den kjensgjerningen at jødene ikke ville tro på Kristus 
med mindre Han ga dem et tegn, er nesten en spøk! Alle 
profetiene i Det gamle testamentet pekte mot den mannen 
som var Lammet!

Men disse få disiplene var virkelig begeistret og sa: ”Vi 
har funnet Messias” (vers 42). Vi har funnet den Gud som Var 
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profetert å komme til denne Jorda! moses oG profetene profeterte 
om messias, oG han er her! (vers 45, kjv).

Det greske uttrykket Messias betyr Kristus eller Den Salvede. 
Kristus ble salvet av Faren for å komme og frigjøre oss fra synd.

Det hadde aldri vært en større begivenhet i historien opp 
til det tidspunktet. Dette var det første komme til Jesus Kristus! 
Disse mennene hadde all grunn til å være begeistret—og likevel 
hadde de ennå ikke fått Guds Ånd. Johannes gir oss alle navnene 
til folkene som mottok denne nyheten med slik glede—som Filip 
og Natanael—og ingen av de andre evangelieforfatterne g jør 
det. Hvorfor? Johannes gjorde alt dette levende—for å gjøre 
det så virkelig som det var mulig for ham. Her var mennesker, 
akkurat som oss, som løp rundt omkring sammen, og var fulle av 
spenning over denne storslåtte begivenheten!

Johannes vektla at de lette etter og fant Messias! Det hadde 
aldri vært noe viktigere noensinne i menneskets historie. Dette 
var den mest epokegjørende begivenheten som menneskeheten 
hadde opplevd noensinne, fram til det tidspunktet.

Hva tenkte det jødiske folket? De visste ikke en gang hva 
det betydde!

Folk flest i dag vet heller ikke hva arbeidet vårt betyr. Men 
de skal vite. Vi introduserer den samme Kristus til denne onde 
verden. Ethvert menneske på jorda vil vite hvorfor arbeidet vårt 
var her!

Guds sanne Kirke i dag har Messias som leder oss, åpenbarer 
sannhet til oss, gir oss veiledning, hjelper oss, og gir oss alt det 
vi trenger. Vi har Messias! Så vi trenger å løpe rundt med en viss 
oppstemthet! Messias er her! Messias styrer dette Arbeidet—
den ene som det er profetert vil komme og ta bort verdens 
synder, og åpne opp Gudsfamilien for hele menneskeheten!

Hvis vi ikke blir entusiastisk over det, da må vi erkjenne at 
vi har noen laodikeiske trekk som vi må overvinne. Det er ikke 
noe som er mer spennende enn dette.

Gud arbeider med virkelige menn og kvinner. Jeg er sikker 
på at folk ser på dem som ubetydeligheter—men de gjenkjente 
tidenes begivenhet! Alle andre var i mørket.

La folk spotte hvis de vil, men sannheten er at vi gjenkjenner 
noe som ikke verden gjør. Vi vet at Ordet styrer dette Arbeidet, 
og at dette er menneskenes eneste håp. Vi vet at Messias er her! 
Vi vet at alt dette vil lede til tilbakekomsten til Jesus Kristus. 
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Alle disse andre begivenhetene har blitt oppfylt til punkt og 
prikke, og så skal det annen komme bli!

”Natanael sa til ham: Kan det komme noe godt fra Nasaret? 
Filip sa til ham: Kom og se!” (vers 47).

Kan det virkelig komme noe godt fra Edmond, Oklahoma? 
Bare hvis Messias er der! Hvis Ordet som ble kjød er der, vil det 
komme store ting fra den byen! Det har ingenting å gjøre med 
den byen—det har å gjøre med å kjenne Gud og forstå hva Han 
gjør på jorda.

”Kan det komme noe godt fra Nasaret?” Natanael hadde en 
noe negativ holdning.

”Jesus så Natanael komme mot seg, og sa om ham: Se, der 
er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i” (vers 48). Kristus 
ledet ham til å tenke på de sterke sidene sine og bli mer positiv.

Kristus gjør det samme for oss i dag, hvis vi ikke stenger 
Han ute slik laodikeerne har gjort (Åpenbaringen 3:20).

Vi trenger Kristus’ oppmuntring for å holde ut. Messias er 
her nå for å hjelpe oss.

Kristus kjente tankene til Natanael. Han vet også dine 
tanker og mine tanker. Vi må endre tankene våre for å ha sinnet 
til Kristus (Filipperne 2:5).

å  O p p r e t t h O l d e  p e t e r s  e m B e t e

”Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa: Du er Simon, 
Johannes’ sønn. Du skal kalles Kefas, det betyr Peter” (Johannes 
1:43). Markus 3:16 viser at Peter var etternavnet, eller tittelen, 
som Kristus ga til Simon, og utpekte ham som sjefsapostelen.

Her er hva herr Armstrong skrev i Tidenes Mysterium: ”I 
Markus 3:14, 16 leser vi: ’Han [Jesus] tok ut tolv som skul-
le være sammen med ham, og som han kunne sende ut og 
forkynne … Simon, som han gav navnet Peter.’ Et tilnavn 
er ifølge Norsk Riksmålsordbok ’ navn som (sedvanemes-
sig  … ) føyes til en persons egentlige navn, som karakteris-
tikk eller tittel.’

”Tilnavnet Peter har i århundrer vært et fornavn eller tittel, 
for en religiøs leder, overhode eller hovedkvarter. Peter var 
den første og ledende apostel. En apostel er ’en som er sendt ut 
for å kunngjøre eller forkynne.’”
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Det som er interessant er at de tre andre evangelieforfatterne 
ofte refererer til Peter som Simon. Johannes brukte alltid navnet 
Peter (eller Simon Peter). Hvorfor?

Jeg tror at dette også viser Johannes’ dybde. I disse 30 åra som 
han grublet på disse begivenhetene, må han ha tenkt grundig 
over dette. Da han skrev evangeliet sitt, snakket Johannes ut fra 
Ordets perspektiv. Her var et embete som Ordet—Gud Selv—
etablerte og ga til Simon Peter.

Det er sikkert at Peter hadde sine problemer. Men dette var 
den mannen som Gud valgte til å lede Kirken—over Johannes 
og alle andre. Jeg tror at jo mer Johannes tenkte over det, desto 
mer forsto han at: Jeg tror ikke det er riktig av meg å skrive om 
den ledende apostelen for Guds Kirke som ”Simon.” Jeg vil kalle 
ham for Peter og respektere det embetet. Jeg ønsker å se på det på 
samme måten som Ordet g jør!

Hver gang Johannes skrev om ”Peter,” var det en påminnelse 
om hvem han var, og at det var Faren og Sønnen som ga ham 
det embetet! Johannes prøvde alltid å se Gud bak mannen.

Forstår vi innerst inne hvem som står bak dette Arbeidet?
Johannes tok Guds perspektiv og prøvde inntrengende å 

respektere alt Han gjør! Det må vi også gjøre. Det betyr ikke at 
vi følger mennesker; det betyr at vi følger Gud, som bruker de 
mennene som leder oss.

Det er sikkert at jeg selv ikke var perfekt i dette, men jeg 
kunne ikke for mitt bare liv forstå hvordan prestene som gikk sin 
vei etter at herr Armstrong døde—som hadde forkynt hele livet 
sitt om, at herr Armstrong var typen på Elias i endetiden—kunne 
begynne å snakke om hvordan de i virkeligheten ikke trodde at 
han var den Elias. For noen hyklere! De pleide å referere til ham 
som endetids-Elias da herr Armstrong var i live—hva skjedde?

Endetids-Elias ble brukt til å gjenopprette alt i Guds Kirke! 
Han gjorde det Kristus vil gjøre i hele verden i Guds Kirke. Det 
er et relativt prestisjefylt kall! 

Hvis disse prestene hadde lært den leksa slik Johannes 
gjorde, ville de fortsatt ha gjort Guds Arbeid i dag.

Johannes så på det slik Ordet gjorde det. Det er derfor jeg 
tror at det er inspirerende at han spesifikt beskriver den indre 
forgården i Åpenbaringen 11. På den tida som han skrev den 
visjonen, visste han at det handlet om denne Kirken i endetiden. 
Gud brukte ham i virkeligheten til å sette alt i et tidsperspektiv. 
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Johannes brukte ikke ordet tempel i Åpenbaringsboken. Han 
snakket om folk som ville oppholde seg i den indre forgården, 
være der sammen med Gud.

Forstår du inderlig hvem du er? Det er utfordringen som 
Johannes slynger mot oss, i dette evangeliet.

Natanael var forbløffet. ”Natanael sa til ham: Hvor kjenner 
du meg fra? Jesus svarte og sa til ham: Før Filip kalte på deg, 
mens du var under fikentreet, så jeg deg. Natanael svarte ham: 
Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge!” (Johannes 1: 49-
50). Nå var Natanael overbevist om at Kristus var Guds Sønn. 
Han visste at dette var Israels Konge. Snart vil hele verden bli 
Israel, når hedningene blir podet inn.

Kongenes Konge og herrenes Herre er i ferd med å styre 
denne verden. Vi blir forberedt til å bli konger og herrer under 
Kristus.

Er du klar til å bli en konge og en prest? Vi må alle arbeide 
hardt for å kvalifisere oss for disse evige posisjonene!

Ordet ble kjød for å muliggjøre denne spektakulære framtida. 
Dette er ikke en slags religiøs fantasi. Dette er framtida vår, og 
vi kan ikke kvalifisere oss for disse embetene ved å handle som 
om denne visjonen er en uklar drøm. Denne kommende verden 
er mer virkelig enn den verden som du ser rundt deg.

s a n K  s a m m e n  s t y K K e n e

Johannes 6 forteller historien om Kristus som metter 5000 
personer med fem byggbrød og to fisker. Det er bare Johannes 
som har skrevet ned denne begivenheten, og det er sikkert at 
det passer til temaet hans.

Etter at folkene hadde blitt mette, sa Kristus dette til 
disiplene Sine: ”Sank sammen stykkene som er blitt til overs, slik 
at ingenting går til spille!” (Johannes 6:12).

Det er sikkert at du kan ta den enkle lærepengen fra dette 
at vi ikke skulle sløse. Men hva var det Kristus virkelig snakket 
om åndelig? Det gjør Han veldig klart senere i dette kapitlet.

”Jesus svarte dem og sa: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere 
søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av 
brødene og ble mette!” (vers 26). Det er ganske direkte: Kristus 
beskyldte folkene for å bare være interesserte i et gratis måltid. 



Johannes Evangelium Guds kjærlighet 20

”Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer 
ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi dere. For på 
ham har Faderen, Gud, satt sitt segl” (vers 27).

De trodde at Kristus var en profet fra himmelen. Men ble 
de hos Kristus? Nei! Hvor harde og egoistiske menneskene er.

Legg merke til hva Kristus sier: Du må arbeide for åndelig 
mat. Til og med i ditt personlige Bibelstudie, må du arbeide for 
å studere slik du skulle. Åndelig mat krever ekte arbeid og strev! 
Gud kom etter alt, fra bakenfor stjernene—og den åndelige 
manna kommer også derfra. Høres det ikke logisk ut at vi må 
arbeide for den? Det er manna som vil gi evig liv (vers 33).

Du kan se igjennom hele dette kapitlet at Kristus snakker 
åndelig. Arbeid for den åndelige maten. Arbeid! Sank sammen 
alle stykkene! Få alt du kan fra den åndelige utdannelsen som Gud 
tilbyr deg! Gud gir deg åndelig manna! Sank alle de stykkene som 
du kan. Ikke mist noe! Få alt du kan ut av det!

Det er vårt ansvar å sanke sammen så mange stykker som 
mulig. Gud tjener Sitt folk. Logos—Kirkens Overhode—og 
Faren metter Familien Sin. Deretter vil Gud la Familien Sin 
mette verden! Det er grunnen til at vi er her!

Disiplene sanket sammen alle stykkene, og de endte opp 
med mer mat enn de begynte med! Men de måtte arbeide for 
det.

Gud sier at vi må arbeide for dette brødet. Det kommer fra 
en annen verden! Det er virkelig brød som kommer fra kosmos—
fra den sanne Gud! Det er verdt all den anstrengelsen som vi 
kan mønstre for å sanke det sammen!

Deltar vi i så mange Bibelstudier som vi kan? Sulter og tørster 
vi virkelig etter Guds sannhet? Dette er hvordan vi bygger troen, 
håpet og kjærligheten vår.

Dette Arbeidet vil fortsette å vokse, og det vi forbløffe hele 
verden. Men vi vil måtte arbeide—arbeide—og arbeide for å 
sanke all den åndelige føden som Gud ønsker å gi til oss!



Kapittel 3
Brudgommens røst

”Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. 
Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus 
om natten og sa til ham: Rabbi, vi vet at du er en lærer 

kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, 
uten at Gud er med ham” (Johannes 3:1-2). Nikodemus så 
miraklene til Kristus og visste at intet menneske kunne gjøre 
disse miraklene—men det er ikke et godt grunnlag for tro. Tro 
kommer ikke fra hva vi kan oppfatte med sansene våre.

Denne fariseeren hadde en fantastisk mulighet til å være 
rett der med Kristus—men han var redd for å komme til Ham, 
unntatt om natta! Senere, var han også til stede da Kristus ble 
korsfestet, noe som heller synes patetisk, for meg. Kanskje det 
lindret skylden hans.

Kristus forklarte sannheten om å bli født på ny, til 
Nikodemus. ”Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er 
født av Ånden, er ånd” sa Han. ”Vinden blåser dit den vil. Du 
hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor 
den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden” 
(versene 6, 8). Jesus Kristus snakket om en ny skapelse.

Det var tydelig at Nikodemus var forvirret over forklaringen, 
og Kristus sa: ”Du er Israels lærer, og vet ikke dette?” (vers 



Johannes Evangelium Guds kjærlighet 22

10). Nikodemus var en av lederne i synedrion—den jødiske 
høyesteretten på den tida—og Kristus spurte: Mener du at du ikke vet 
dette? Nikodemus kunne ikke engang forstå den fysiske analogien.

Igjen, Johannes er den eneste evangelieforfatteren som skriver 
om denne diskusjonen med Nikodemus. Han velger eksempler 
som passer til temaet sitt, eller den bestemte hensikten, med 
budskapet sitt—og dette ene illustrer dette på en god måte. Det 
er simpelthen at vi skal bli født på ny! Jesus Kristus, som ikke 
kan lyve, sa at vi ville komme til å oppleve en annen fødsel—og 
for en fødsel det kommer til å bli! Vi vil få et nytt legeme, og et 
mye mer fullstendig sinn. Født på ny!

Ordet ble kjød slik at vi kunne få bli født inn i Guds Familie 
som Gud vesener! Det er ingen parallelle beretninger i de andre 
evangeliene. Johannes fortsatte å banke løs på det storslåtte 
potensialet vårt.

Kristus personlig forberedte Johannes for å gjøre dette 
kallet og fødselen mer virkelig for oss. Johannes forsto dette 
temaet dypere enn de fleste av Guds apostler.

Opphøyde lærde lik Nikodemus forstår ikke dette, fordi de 
ikke vil ydmyke seg så Gud kan åpenbare det til dem. Satan 
har fullstendig blindet menneskene i denne verden om det 
utrolige potensialet deres. Han hater dette temaet lidenskapelig 
intenst, fordi det aldri ble lovet ham. Satan fikk aldri dette 
potensialet, og det gjør ham virkelig opprørt! Engler hadde 
aldri potensialet til å bli Guds sønner. Bare menneskene har 
dette praktfulle potensialet. Denne framtida er overveldende 
ærefryktinngytende hvis vi forstår det.

Du må la Johannes budskap synke dypt inn i sinnet ditt. 
Hvis du gjør det, vil det forandre livet ditt!

Ordet ble kjød for å muliggjøre denne fødselen! ”For så har 
Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver 
den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud 
sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at 
verden skulle bli frelst ved ham” (versene 16-17). For en pris 
Faren og Sønnen måtte betale for å kunne gi oss det potensialet!

m e n n e s K e n at u r

”Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og 
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menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres g jerninger var 
onde” (Johannes 3:19).

Det er så mange som tror at mennesker er hovedsakelig 
gode. På begravelsesstedet til Ronald Reagan, den tidligere 
presidenten i U.S. er det en plakat der det står at han trodde at 
mennesket er godt i utgangspunktet.

Men er det sant? Er det hva Kristus sa? Nei, Han sier at 
gjerningene deres er onde. Se bare på denne verden—les avisa 
di! Det er enormt mange onder i denne verden.

Psykologiprofesjonen tror også at mennesket er hovedsakelig 
godt. Hvis den begynner med et gal forutsetning, da er hele 
feltet med psykologi fordervet og farlig. Det bygger på et 
fundament av sand.

Mennesker stoler på sin egen menneskelig resonnering. 
Gud sier at ”svikefullt er hjertet, mer enn noget annet, og ondt 
er det” (Jeremia 17:9, dnb 1930).

Denne verden ville utrydde alt menneskeliv hvis Kristus 
ikke ville gripe inn og redde oss (Matteus 24:21-22). Hvor ondt 
er det?

Folk hater lyset og elsker mørket! Se bare hva de gjorde mot 
døperen Johannes. Jesus Kristus sa at det var ingen større enn 
døperen Johannes som var født av kvinner - likevel kastet folk 
denne store Guds mann i fengsel og halshogde ham!

Skriften indikerer at døperen Johannes visste at han ville 
lide martyrdøden. Han visste om det, og han levde med det. Du 
skulle tro at denne viten ville gjøre ham forferdelig nedtrykt, 
men det gjorde det ikke.

Vet du hvorfor?

B ru d G O m m e n s  r ø s t

Apostelen Paulus bruker døperen Johannes til å illustrere 
et viktig punkt. Her er en jordskjelvaktig uttalelse han 
siterer fra døperen Johannes: ”Den som har bruden, han er 
brudgommen …” (Johannes 3:29).

De andre evangeliene snakker om Brudgommen, men det er 
bare apostelen Johannes som nevner Bruden. Vi vet hvordan Jesus 
Kristus led. Så det skulle ikke overraske oss hvis også Bruden Hans 
må lide. Men det er en annen del av bildet som vi aldri må glemme!
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”Den som har bruden, han er brudgommen. Men 
brudgommens venn, som står og hører på ham, er full av 
glede …” (vers 29). Johannes snakker ikke om noe av verden. 
Han snakker om noe åndelig som virkelig får deg til å bli full av 
glede! Ikke bare å bli glad, men bli full av glede.

Hva er det?
Vers 29 konkluderer: ”… full av glede over å høre 

brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen.”
Det er bare Bruden som hører Brudgommens røst. Hvem er 

”brudgommens venn” som Johannes nevnte? Det er Bruden til 
Kristus! Vi har den ære å være vennene til Gud!

Da Johannes hørte Brudgommens røst, ble han virkelig 
glad—hans glede ble oppfylt.

Denne røsten kommer fra bakenfor stjernene. Gud snakker 
alltid til Sine utvalgte.

Enhver ektemann som elsker hustruen sin, gir henne 
mye oppmerksomhet. Tror du at Jesus Kristus, den perfekte 
Ektemannen, er annerledes? Se på den oppmerksomheten som 
Han gir til Sin Brud. Kristus beiler til Bruden Sin fordi Han 
elsker henne så høyt. Han gir deg oppmerksomhet fordi Han 
ønsker Seg din oppmerksomhet. Det finnes ingenting som 
dette i menneskets historie før Ordet ble kjød, unntatt i noen få 
isolerte tilfeller. For en vidunderlig Ektemann vi har.

Døperen Johannes fortsatte: ”Han skal vokse, jeg skal avta” 
(vers 30). Johannes visste at det gikk mot slutten for ham. 
Sannsynligvis visste han at han kom til å dø. Men samtidig snakket 
han om å glede seg—fordi han lyttet til Brudgommens røst!

Når Brudgommen snakker, betyr det at Han snakker om 
Bruden og ekteskapet! Hvis du hører Brudgommens røst, venter 
du lykkelig på ekteskapet ditt med Kristus! Hele livet ditt er 
rettet mot den vidunderlige visjonen. Du vil ikke få dybden av 
dette konseptet, med mindre du studerer dette heftet i bønn! 
Det er så dyptgående.

Døperen Johannes lyttet til den vidunderlige, åndelige 
romantiske stemmen til Ektemannen sin. Det inspirerte han så 
sterkt at han lurte på hvordan han kunne ha den æren av å bli 
halshogd for Brudgommen!

For en usedvanelig holdning!
Ja, vi lider. Vi lider med Brudgommen. Men ikke glem 

ekteskapet!
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Du må forstå hvorfor du har prøvelser og tester. Det er 
lidelsene som klargjør oss for det ekteskapet!

En rettferdig død betyr bare at du har klart det! Det er 
selvfølgelig tristhet over døden; det er ikke at det ikke spiller 
noen rolle. Men se på hele bildet!

Johannes var i ferd med å bli kastet i fengsel og bli halshogd, og 
han lyttet til Brudgommens røst! Jeg antar at han kjente til Kristus’ 
bedømmelse av ham, og som resultat, var han full av glede.

Hvor lett det ville det ikke være å bli deprimert i en slik 
situasjon? Johannes kunne ha sagt: Her er jeg, og g jør alt det jeg 
har blitt bedt om—og jeg er i ferd med å bli halshogd og få hodet 
mitt presentert på et fat for en g jeng med hedninger! Jeg må finne 
en annen religion!

Men det er ikke slik han reagerte i det hele tatt. Døperen 
Johannes visste at ekteskapet med Brudgommen var virkelig—
og, uansett hvilke fysiske omstendigheter han sto ovenfor, 
gledet han seg virkelig når Brudgommen snakket, og han tenkte 
på det bryllupet.

f O r B e r e d e l s e  t I l  B r y l lu p e t

Hvorfor drøftet døperen Johannes Bruden og Brudgommen rett 
før han ble halshogd? Han hadde dette evige og mest opphøyde 
bryllupet i tankene sine! Han visste at denne prøvelsen ville 
gjøre ham klar for det bryllupet uten sidestykke, som ville vare 
for alltid.

Den visjonen fikk døperen Johannes til å glede seg i den 
verste situasjonen som han noensinne hadde stått overfor.

Som det sier i Åpenbaringen 19:7: ”La oss glede oss og fryde 
oss og gi ham æren! For LAMMETS bryllup er kommet, og hans 
brud har gjort seg rede”!

Vi må ha denne visjonen for å bli klar! Uten den vil vi ikke 
klare det.

Er du inderlig glad for at du har blitt invitert til å være en del 
av dette bryllupet? At du har fått æren av å bli kalt ut av denne 
verden og å tjene Gud for en kort tid—og til slutt gifte deg med 
Jesus Kristus?

Hvis vi ikke holder det vidunderlige bryllupet i tankene, vil 
vi ikke være positive og begeistret og inspirerte. Men hvis vi 
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tenker grundig over det, vil vi si—selv om vi er midt oppe i en 
prøvelse—selv om vi, lik Johannes, er i fengsel og står overfor 
henrettelse—at vi ”er full av glede over å høre brudgommens 
røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen”!

Er det bryllupet livaktig i tankene dine? Tenker du på når 
dette bryllupet er fullbyrdet og du er der i hovedkvarterstemplet 
sammen med Jesus Kristus? Jeg vet at Guds utvalgte vil ha 
denne visjonen i tankene. Men er det dypt nok i sinnet ditt til 
å få deg til å glede deg i den verste prøvelsen din? Du bør tenke 
grundig gjennom det spørsmålet!

Vi må lide, men la oss aldri glemme hvorfor vi lider.
I all evighet, vil folk se på oss og si: Åh, det er Bruden til 

Kristus! Er den visjonen dyp nok til å holde deg så begeistret og 
beveget at du innser hva alt dette leder til—selv om du må dø?

Vi ble FØDT til å nå denne framtida!
Dette er tidenes største bryllup i hele universet som noensinne 

vil skje! Det er en storslått begivenhet som aldri vil bli kopiert! 
Men den optimale tragedien er at 95 prosent av Guds folk i 

dag er for lunkne til å ønske det!
Hvis du ikke har denne visjonen i sinnet ditt, vil du være 

utsatt for å falle bort. Hvis du ikke ser det bryllupet, vil du ikke 
være klar! Vi må ha denne visjonen for å være motiverte til å 
gjøre de forandringene som vi trenger å gjøre.

Jesus Kristus—Ektemannen din, Vennen din—gjør alt Han 
kan for å prøve å fri til deg, så du ikke vil vende deg bort slik 
laodikeerne gjorde! Han dekker bordet og tilbyr alt til Bruden 
Sin! Og Han vil at vi skal tenke på dette bryllupet så vi ikke 
drukner i problemene våre og ønsker å gi opp.

Dette bryllupet er en million ganger mer spennende enn 
noe fysisk bryllup noensinne var!

Tenk på hva de laodikeiske brødrene våre går glipp av! Det 
er en fryktelig tragedie. Å dø er ikke en tragedie. Å gå glipp av 
dette bryllupet er en tragedie!

Dette er alt som til og med Gud kan gi oss!
Selv på et fysisk nivå, når en mann og kvinne skal gifte seg, 

er de fylt med begeistring over å planlegge det bryllupet, og 
forberede seg for det ekteskapet. De kan se dette ekteskapet så 
livaktig framfor seg! Det er så sterkt og slående i sinnet deres, 
at de arbeider for å gjøre alt de trenger å gjøre for å bli klare 
for det bryllupet.
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Det er hva Johannes sier at vi må gjøre. Vi må se det veldig 
klart! Det er bare da vi vil være motiverte nok til å foreta de 
forandringene som er nødvendig, for å bli Bruden til Kristus.



Kapittel 4
”Jeg Er”
Johannes er den eneste evangelieforfatteren som virkelig 

snakker om ”Jeg Er.” Jeg Er var den myndige Gud i Det 
gamle testamentet. Jødene visste alt om Ham på grunn av 

Skriften—i det minste på sin begrensede måte—men de kunne 
ikke forstå at Jesus Kristus også var Jeg Er i kjød. Sannheten 
sjokkerte dem, og de avviste det. Likevel beviste Kristus unek-
telig at Han var Jeg Er.

Den Høyeste Gud brukte Kristus til å etablere regjeringen 
Sin. Vi kunne kalle det for Jeg Er regjeringen. Den kjærlige, 
mektige regjeringen kommer til å regjere i Guds Rike. Uten 
den, ville denne verden vende tilbake til opprøret og syndene 
sine; problemene som gjennomsyrer dagens verden, ville også 
sluke Morgendagens Verden.

Men med den regjeringen vil alle menn og kvinner ha 
den vidunderlige muligheten til å bli styrt av Guds kjærlige 
myndighet! Jeg Er Familieregjeringen vil bringe fred inn i livet 
deres for første gang.

Den utopiske visjonen om Guds Rike kan bare bli 
oppnådd ved den regjeringen—den samme regjeringen som 
Gud etablerer gjennom Sitt folk i dag. Bare å kvitte seg med 
menneskeregjeringene ville ikke løse problemene. Denne 
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verden trenger en ny regjering—en som, umiddelbart når 
Kristus vender tilbake, er klar til å styre med Guds kjærlighet. 

” d e r e  e r  G u d e r ”

Jesus Kristus beskrev den vakre frukten av Jeg Er regjeringen 
da Han sa: ”Jeg og Faren er ett” (Johannes 10:30). Disse to har 
perfekt samhold, harmoni og enighet.

Med Jeg Er regjeringen, kan vi nyte det samme samholdet. 
Vi har det spennende potensialet til å bli ett med vår Far slik 
Kristus er det!

Kristus fortalte jødene på Hans tid om dette potensialet, 
men det krenket dem og de fornektet det! I det neste verset 
i Johannes 10 står det: ”Jødene tok da igjen opp steiner for 
å steine ham” (vers 31). ”Ig jen,” står det; disse dypt religiøse 
og fullstendig forførte folkene prøvde g jentatte ganger å drepe 
Guds Sønn!

Å prøve å steine Kristus brøt ånden til De ti bud—det av dem 
som sier ”du skal ikke drepe.” Denne loven var fundamentet for 
alt det de angivelig trodde. Likevel nølte de ikke med å bryte 
den.

Da Kristus spurte dem om hva som motiverte den voldelige 
holdningen deres mot Ham, sa de at Han hadde begått blasfemi: 

”fordi du som er et menneske, g jør deg selv til Gud” (vers 33). Du 
er et menneske og du g jør deg selv til Gud. Det var blasfemi for 
dem. Men de snakket til Ordet som ble kjød!

Hva har dette med deg å gjøre? Legg merke til det 
inspirerende svaret til Kristus: ”Jesus svarte dem: Står det ikke 
skrevet i deres lov: Jeg har sagt: Dere er guder?” (vers 34).

For en mektig erklæring! Det skulle provosere hver eneste 
person i denne verden som anser seg selv som kristen, til 
å studere grundig hva Kristus mente! Jesus Kristus—Ordet 
som ble kjød—sa: Hvorfor er dere så opprørt når Jeg forteller 
dere at Jeg er Guds Sønn? Se—det står rett der i Bibelen deres 
at dere er Guder! Dere har alle potensial til å bli Gud—med 
en stor ”G”!

Se på det verset som Kristus siterte. Det finnes i Salme 82—
skriftsteder som disse jødene ville ha kjent godt, men aldri 
virkelig hadde forstått.
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j O r d e n s  G ru n n VO l l e r

Salme 82 åpner med en visjon om Gud som dømmer forholdene 
i denne verden. Han ser mye urettferdighet: onde mennesker blir 
akseptert, de fattige og farløse blir oversett, de elendige og trengende 
blir utnyttet. Verden er full av verk med dødelige sosiale problemer.

Vers 5 konkluderer: ”Alle jordens grunnvoller vakler.” Når 
alle jordens grunnvoller vakler, er hele strukturen dømt til å 
falle sammen! Og det er sikkert at problemene i dag er 10 000 
ganger verre enn da denne salmen ble komponert.

Hvordan vil Gud løse det uhyrlige problemet? Salmisten 
og Jesus Kristus hadde et svar. Svaret har vært der, men 
menneskene har ikke ønsket det fordi de ennå ikke har lidd 
nok, og de tror fortsatt at de selv kan utarbeide en løsning. Men 
jo hardere de prøver, desto verre blir problemene! Se bare rundt 
deg: Alle jordens grunnvoller vakler!

På grunn av menneskets opprør: ”alle jordens grunnvoller 
vakler.” Hva betyr det? Det betyr at alle religioner, politikk, 
utdannelse og vitenskap har grunnvoller som vakler. Det er ikke 
mulig å løse problemene våre uten grunnleggende forandringer!

Kristus snakket til jødene. Men dette er ikke bare et jødisk 
problem—alle grunnvoller på jorda er ute av kurs. Den onde 
menneskenaturen vår må bli grunnleggende forandret. Når det 
skjer, da vil Kristus bruke helgenene Sine til å hjelpe Ham med 
å sette alle jordens grunnvoller på rett kurs.

”Jeg har sagt: Dere er guder, dere er alle Den Høyestes sønner” 
(vers 6).

Det er umulig for menneskene å løse problemene sine uten 
Gud. Uten at Guds Hellige Ånd bor i oss, er vi ufullstendige. 
Vi trenger den Ånden for å bli Guds sønner og sette jordas 
grunnvoller på rett kurs!

Potensialet vårt til å bli en del av Guds Åndsfødte Familie, 
og å assistere Faren vår for alltid, er svaret på problemene til 
denne verden!

G u d s  s ø n n e r

Ordet guder kunne leses dommere der—og du kunne kanskje 
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få et argument av noen lærde, men hva sa Jesus Kristus om 
det? Da Han snakket med jødene, sa Han Selv: ”Dere er guder.” 
Det samme greske ordet blir brukt over 1300 ganger i Det nye 
testamente for å referere til Gud Selv! Kristus snakket ikke om 
dommere—Han snakket om disse jødenes potensial til å komme 
inn i Guds egen Familie! Han tilbakeviste raseriet deres over at 
Han sa at Han, et menneske, var Gud.

Hvis vi er unnfanget i dag, er vi sønner av Den Aller Høyeste 
Far! For et storslått, overveldende potensial du har!

Det er Bibelens inspirerende sannhet!
Jødene var veldig plaget over hva Kristus sa, selv om Han 

støttet uttalelsen Sin ved å sitere rett fra deres egne Bibler! De 
ville steine Han for det! Andre steder fortalte Kristus disse 
samme individene at de tilba djevelen. Likevel prøvde Han her 
fortsatt å hjelpe dem til å se hvor virkelig ærefryktinngytende 
potensialet deres var—hvis de bare ville akseptere det!

Den samme menneskenaturen som påvirket disse jødene, 
driver også folk i dag; denne sannheten plager fortsatt folk. Når 
vi forkynner den, blir noen sinte og betegner oss som en kult. 
Men det er dette Bibelen sier! ”Står det ikke skrevet i deres lov: 
Jeg har sagt: Dere er guder?”

Denne sannheten burde ryste hele universet når du tenker 
over det! Var det ikke noen som skulle spørre: Hva mener Du, 
Kristus? Hva var det Du snakket om da Du sa til disse opprørske 
jødene: ”Dere er guder”?

Kristus fortsatte: ”Når loven har kalt dem som Guds ord 
kom til, for guder—og Skriften kan ikke gjøres ugyldig—” 
(Johannes 10:35). Den kan ikke gjøres ugyldig! Du kan satse 
livet ditt på dette!

”Hvordan kan dere da si til ham som Faderen har helliget 
og sendt til verden Du spotter Gud!—fordi jeg har sagt: Jeg 
er Guds Sønn?” (vers 36). Virkelig omvendte mennesker er 
Guds sønner. Det er ikke blasfemi—det er sannheten. Noen vil 
kanskje ønske å drepe deg fordi du sier det, men det er likevel 
sannheten. Vi er virkelig Guds sønner!

Hvorfor kom Gud—Ordet - til denne Jorda? Han kom, som 
Guds Sønn, for å forklare Faren (Johannes 1:18). Vi ble skapt 
for å bli sønnene til Faren vår—for å bli født inn i Familien til 
Gud.

Det er grunnen til at vi eksisterer—hvorfor vi ble skapt.
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Englene ble ikke skapt for å bli sønner til Gud (Hebreerne 
1:13-14); bare mennesker ble det. Men likevel kjemper 
mennesker imot å oppfylle sitt oversanselige, ytterst unike 
potensial!

Hvor velsignet vi er som er mennesker. For en guddommelig 
ære.

For et spektakulært, inspirerende budskap Gud har for 
menneskene—et budskap som skulle lyse opp livet ditt nå—
langt ut over noe fra denne Jorda.

Dette er det eneste håpet som menneskeheten har.
Men ikke glem dette: Vi har mye arbeid å gjøre for å 

drive ut kjødeligheten vår, og for å vokse i Guds karakter. Vi 
må la Gud bearbeide og forme oss for at vi kan oppfylle det 
ærefryktinngytende, kjempehøye potensialet vårt å bli Gud.

Gud Far og Jesus Kristus ofret alt for å åpne opp dette 
potensialet til menneskene. Hvis de er villige til å holde ut det, 
er det bare rimelig at det vil bli vanskelig å strebe for potensialet 
vårt. Vi vil, når alt kommer til alt, bli født inn i Guds egen 
Familie. Vi vil bli Guder hvis vi adlyder og holder ut til enden!

Det var Guds plan fra begynnelsen (1 Mosebok 1:26).
Tenk grundig på dette. Menneskeliv er i ferd med å bli 

tilintetgjort. En ny regjering må være klar til å flytte inn i dets 
sted! En ny verden krever en ny reg jering. Guds mesterplan 
sikrer at den vil være der. Gud vil ha en hel skare med Gud 
vesener klar til å gjennomføre Jeg Er regjeringen.

Det er hvorfor vi er her—for å bli den nye regjeringen 
sammen med all den tidligere førstegrøden. Vi må være klare 
til å gi folk Guds kjærlige regjering.

j e G  e r !

I en annen anledning, snakket Jesus Kristus rett ut til disse 
jødene og identifiserte hvem Han var. Han var i ferd med å 
forlate dem, og sa: ”Jeg går bort, og dere skal lete etter meg. Og 
dere skal dø i deres synd. Dit jeg går, kan dere ikke komme” 
(Johannes 8:21). De ble perplekse over denne uttalelsen, og 
Kristus fortsatte: ”Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av 
denne verden, jeg er ikke av denne verden” (vers 23). 

Legg deretter merke til hva Han sa deretter: ”Derfor sa jeg til 
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dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror 
at jeg er han …” (vers 24, kjv). Ordet han er i kursiv, noe som 
indikerer at oversetterne tilføyde det fordi de trodde at det ville 
gjøre verset klarere. Men her tilslører det den kjensgjerningen 
at Kristus viste til Seg Selv ved tittelen Han hadde i Det gamle 
testamentet: Jeg Er!

Jeg Er er den selveksisterende Gud! Husk, Jeg Er identifiserte 
seg først til Moses, i 2 Mosebok 3:14: ”Da sa Gud til Moses: Jeg 
er den jeg er. Og han sa: Så skal du si til Israels barn: JEG ER 
har sendt meg til dere.” Det navnet betyr ”Jeg vil være hva Jeg 
vil være” eller ”Jeg finnes evig.” Han er Jeg Er—Han er der evig. 
Hvis du undersøker de hebraiske grunnordene til det ordet, 
betyr at Han er det Han ønsker å være, Han vil g jøre det som Han 
vil g jøre, når og hvor Han ønsker det. Det betyr også at: Jeg vil 
være det Jeg ønsker å være, når Jeg ønsker å være det, hvordan Jeg 
ønsker å være det.

Kristus åpenbarte Seg som den Gud i Det gamle testamentet, 
som jødene var så familiære med. Han sto rett der, og så på disse 
jødene og sa: Jeg blir drøftet i Bibelen—Det gamle testamente 
som dere priser, men ikke adlyder—og Jeg forteller dere: JeG er 
den JeG er! Hvis dere ikke tror at Jeg Er, vil dere dø i syndene 
deres! Jødene praktisk talt tilba Det gamle testamente—selv om 
de ikke trodde det. De visste at Jeg Er var Gud i Det gamle 
testamente—den eneste Bibelen som eksisterte på den tida.

Deres Gud sto foran dem! Dette traff fundamentet på 
religionen deres. Enten måtte de omvende seg fundamentalt, 
eller så måtte de avvise denne Gud i kjødet som sa at Han var 
Jeg Er. De valgte å gjøre det siste.

I r e t t e s e t t e l s e  f r a  j e G  e r

«Jesus sa da: Når dere får opphøyet Menneskesønnen, da skal dere 
forstå at jeg er … Og av meg selv gjør jeg intet, men slik Faderen 
har lært meg, slik taler jeg dette» (Johannes 8:28). Kristus var den 
allmektige Jeg Er. Likevel sa Han at Han ikke gjorde noe av seg 
selv. Han bare talte det som Faren Hans hadde lært Ham.

Han var den allmektige Gud i Det gamle testamente, og 
samtidig fullstendig underordnet under Faren Sin. For et 
forbløffende eksempel for oss alle.
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Hvem som helst av oss kan underordne oss under Faren, 
hvis vi følger det ydmyke eksemplet til Kristus.

«Jesus sa til dem: Var Gud deres far, da hadde dere elsket 
meg. For jeg kommer fra Gud og er utgått fra ham. For jeg er 
heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg» 
(vers 42). Gud sendte Jeg Er, Overhodet til denne Kirken.

«Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. 
Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. 
For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av 
sitt eget, for han er en løgner og løgnens far» (vers 44). Dette er 
en sterk irettesettelse fra Jesus Kristus, Jeg Er.

Kristus tukter oss når vi trenger det. Som det står i Hebreerne 
12:7-11, har vi ikke en gang en Far hvis vi ikke blir tuktet! 
Ansvaret vårt er simpelthen å være i en slik sinnstilstand at vi 
ydmykt kan akseptere den irettesettelsen.

Disse jødene aksepterte det imidlertid ikke. De svarte: «Du 
er da vel ikke større enn vår far Abraham, som døde? Også 
profetene døde. Hvem gjør du deg selv til?» (Johannes 8:53). 
De spurte Jeg Er om dette! 

Kristus prøvde igjen å vise dem hvor utilstrekkelig religionen 
deres virkelig var (versene 54-56). Jødene snakket om hvordan 
de fulgte Gud og elsket Abraham. Kristus kalte dem for løgnere! 
Han ønsket å få dem til å innse at de ikke kjente Gud! (Og det 
gjør heller ikke denne verden—Åpenbaringen 12:9).

Det var ikke så rart at jødene ble sinte på Ham. «Jødene sa 
da til ham: Du er ennå ikke femti år og har sett Abraham? Jesus 
sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Jeg er før Abraham 
ble til. De tok da opp steiner for å kaste på ham. Men Jesus 
skjulte seg og gikk ut av templet» (Johannes 8:57-59).

Kristus nevnte uttrykket Jeg Er tre ganger i dette kapitlet. 
Jødene ønsket å drepe Ham fordi Han sa det—men det er Hvem 
Han var! Dette er hvem som er Overhodet til denne Kirken! Det 
faktumet skulle inspirere oss enormt—ikke få oss til å ønske å 
steine Jeg Er eller profetene Hans!

Johannes hensikt var å hjelpe oss til å forstå den tidligere 
eksistensen til Kristus—Jeg Er, som er evig. Bare i dette kapitlet 
snakker han tre ganger om Jeg Er. Dette er den Gud i Det 
gamle testamente som var veldig myndig over Israel. Han er 
den store Melkisedek, som sa, Jeg vil være hva enn Jeg ønsker 
å være innen konteksten av Guds hensikt og Guds lov og Guds 
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kall. Han styrte med myndighet da Han gjennomførte Jeg Er 
regjeringen. Når israelittene for vill, irettesatte Han dem. Og 
her var Han, stående i kjøtt og blod foran disse jødene!

e n  fa s c I n e r e n d e  h I s tO r I e

Hvorfor drøftet ikke de andre evangelieforfatterne Jeg Er? Dette 
er noe av den dypeste sannheten i Bibelen. Kristus tilbrakte 
mer tid sammen med Johannes enn de fleste av disiplene Sine. 
Kristus må ha brukt denne tida til må forklare dette dype 
konseptet til ham.

Johannes levde også til han var en gammel mann, mens 
de andre ble drept. Siden Johannes ikke skrev evangeliet sitt 
før år senere, hadde han også mer tid til å meditere på denne 
ekstremt dype sannheten til Gud.

Kristus tok Johannes inn i verden til den tidligere eksistensen 
til Jeg Er. Han var ikke bare Det gamle testamentets Gud, men 
Johannes tar oss tilbake til en tid der bare Gud og Ordet var 
(Johannes 1:1).

Det er vanskelig til og med å forestille seg hvor fascinerende 
og inspirerende historien til Jeg Er er. Men hvordan kan vi 
virkelig forstå den oversanselige framtida vår, hvis vi ikke forstår 
den ekstremt langtrekkende historien til Faren og Sønnen?

Her er en biografi som er en milliard ganger viktigere, enn 
den til noe menneske! Johannes prøver å ta oss med så langt 
inn i den historien som han kan. Bare da vi kan forstå den 
ekstremt utrolige framtida vår!

Det er den mest inspirerende sannheten noensinne—en 
million ganger mer! Og det er ikke lett å bringe oss selv ut av 
denne onde verden og inn i verden til Gud og Ordet. Det krever 
mangfoldige timer med å søke intenst for selv å begynne å 
forstå. Men hvis vi fortsetter å søke grundig, vil denne virkelige 
verden til Jeg Er bli vakkert og majestetisk håndgripelig!

Forestill deg hva det betyr å forstå fullstendig de to Gudene 
som skapte menneskene, engler, dyr og universet! Forestill deg 
makta og sinnene til disse allmektige Gudene!

Hvordan er det mulig å ikke bli fylt med glede og spenning 
hvis vi forstår denne verden til Gud og Ordet, og framtida vår 
i den?
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Når du tenker over så stort dette Vesenet var, tenk over igjen 
hvilken forunderlig ting det var for Ham å være så ydmyk som 
Han var.

j e G  e r  y d m y K h e t e n

Faktumet at Jesus Kristus var den majestetiske og allmektige Jeg 
Er fra Det gamle testamente, gjør holdningen Hans overfor Gud 
Faren det hele enda vakrere. «Jesus sa da: Når dere får opphøyet 
Menneskesønnen, da skal dere forstå at jeg er den jeg er» - Han 
var den store Jeg Er!—«Og av meg selv g jør jeg intet, men slik 
Faderen har lært meg, slik taler jeg dette» (Johannes 8:28).

For et dyrebart skriftsted. Denne allmektige Gud sa: Av meg 
selv g jør jeg intet, men slik Faderen har lært meg, slik taler jeg 
dette. Ingen personer på denne jorda har noensinne kommet 
nær til det eksemplet på ydmykhet!

Gjennom hele det fysiske livet sitt, husket Kristus alltid på 
hvorfor Han var der: Fra begynnelsen var mester planen at Jeg kom 
ned på denne Jorda, ikke for å gjøre min egen vilje, men min Fars vilje!

Hvordan kan den store Gud fra Esekiel 1 være så ydmyk? 
Overvei makta—deretter bedøm ydmykheten.

Skulle ikke du og jeg ha en slik ydmykhet?
Vi er stakkarslige menneskevesen. Sammenlignet med Jeg Er, 

er vi mindre enn mark. Kan du og jeg likevel underordne oss 
under Faren slik Jeg Er gjorde det? Er dette din største lidenskap?

Vi må følge eksemplet til Kristus. Bringe dette inn i vårt daglige liv.
Bring den ydmyke holdningen inn i ekteskapet ditt. Hvor 

velsignet ville en mann og kone være hvis begge sa: Av meg selv 
g jør jeg ingenting! Alt det som jeg g jør i dette ekteskapet, g jør jeg 
fordi Faren min sa at jeg skulle g jøre det. Hvis vi kunne gjøre det 
perfekt, ville vi ha perfekte ekteskap!

Kan dere menn lede familiene deres og underordne dere 
under Faren på samme måten som Han gjorde det?

Kan dere hustruer underordne dere under mennene deres 
på den måten som Faren og Jeg Er sa dere skulle gjøre det? 
Hvis dere gjør det, underordner dere dere under Gud.

Tenk på en mann og kone og barn som alle lidenskapelig 
ønsker å glede Faren, Overhodet til hele Familien. Det vil være 
en spektakulær familie!
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Vi må underordne oss under Jeg Er for å ha flotte familier! 
Han etablerte ekteskapet til å være på en bestemt måte. En 
kvinne må ikke ha mangel på respekt for mannen som leder 
henne; en mann må ikke la være å elske den kona som Gud ga 
ham. Hvis begge parter i et ekteskap underordner sin egen vilje 
under Guds, og underordner seg under hverandre i Guds frykt 
(Efeserne 5:21), da vil de sette Guds regjering ut i livet, og de 
er garantert å ha et godt ekteskap.

Ekteskapet ble etablert av Jeg Er, den store Gud som 
underordnet Seg perfekt under Faren Sin, som har en plan for å 
forandre sivilisasjonen! Vi må innse at det vil trengs regjering 
for å gjennomføre den. Det er fundamentet til regjeringen i 
Morgendagens Verden!

Jeg Er hadde autoritet—men mediter grundig over hvor 
godt Han underordnet Seg under autoritet! Ikke rart at Faren 
ga autoritet til Ham! Faren visste hva Han ville gjøre med den. 
Hvis Han ga en slik autoritet til noen på jorda—noen som ikke 
var så ydmyke—ville den bli voldsomt misbrukt.

Faren skapte alle ting ved Jesus Kristus. Forestill deg at Jeg 
Er skaper alt nøyaktig slik Gud ønsket at det skulle bli gjort!

Gud ønsker at du og jeg skal følge dette eksemplet. For å 
styre i det kommende Riket Hans, må vi styre akkurat slik Gud 
instruerer oss i dag. Han vil aldri ta sjansen på å ha en annen 
slik verden gjennomsyret av synd som den vi har i dag. Vi må 
brenne denne sannheten inn i sinnet vårt: Vi er her for å imitere 
Jeg Er. Det betyr å lære oss til å bruke myndighet slik Han g jør, og 
lære oss å underordne oss under det slik Han g jør.

«Han som har sendt meg er med meg. Han har ikke latt 
meg bli alene, for jeg gjør alltid det som er til behag for ham» 
(Johannes 8:29). Dette er et av favorittskriftstedene mine, hvis 
ikke favoritten. Han gjør alltid de tingene som behager Faren! 
Han viser fullstendig, total lojalitet til Gud!

Det er den vakre holdningen som vil bygge Familien til Gud.

B yG G e  fa m I l I e n

Alt Jeg Er gjorde, gjorde Han for å behage Faren Sin. Noen 
ganger, i et dårlig ekteskap, synes det som om mann og kone 
gjør alt for å være ubehagelige mot hverandre!
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Jesaja 3:12 profeterte om opp-ned familier i vår verden. 
Menn som ikke vil lede. Og selv om de vil, vil ikke kvinner 
underordne seg!

Dette er forholdet som Gud skapte for å skildre ekteskapet 
vårt med Kristus! Hvem tror du det er som inspirerer det 
aggressive presset, for å snu det forholdet opp-ned?

Jeg så mange eksempler på opp-ned ekteskap i Worldwide 
Church of God. Gjennom åra har jeg sett mange familier, der 
mannen ikke var overhode, forlate Kirken. Jeg vet om mange 
gifte folk som sannsynligvis ville ha kommet inn i pcg, hvis det 
ikke var for den forskrudde regjeringen i disse familiene. Satan 
vil utnytte det hver gang!

Jeg har sett Satan ødelegge mange familier. Alle de jeg har 
sett som prøver å gjennomføre ekteskapet sitt annerledes enn 
slik Gud befaler det, lider sammenbrudd i det forholdet.

Gale holdninger om ekteskap og familie i denne verden 
øker som en tidevannsflod! Alle ønsker å snu familiene opp-
ned! Hvorfor? Hva er galt med at mannen er overhodet? 
Hvorfor ønsker folk så desperat at kvinner skal lede? Folk 
kaller det 50/50, men det er ikke—Gud sier at kvinner styrer. 
Barn terroriserer også foreldrene sine og ender opp med å 
undertrykke familien. Men hvis noen likevel må styre, hvorfor 
ikke gjøre det på Guds måte?

Djevelen Satan ønsker å snu familiene opp-ned. Han hater 
inderlig Guds vei. Han gjorde opprør mot den, og har overgitt 
seg til å ødelegge alt Gud gjør! 

Den ånden vil bli fjernet i Tusenårsriket. Kristus vil ikke ha 
noen individer i Familien Sin som ønsker en opp-ned regjering. 
Forvrengte familier vil ikke eksistere—de vil bli erstattet med 
forhold på Gud-plan! Guds nye sivilisasjon vil ikke arbeide 
med opp-ned familier—med menn som ikke vil lede, og 
kvinner som er fast bestemt på å styre! Hvor mye mer må vi se 
før vi virkelig innser at det ikke vil fungere?

Hvor mye elsker du Jeg Er regjeringen? Elsker dere menn 
å være overhode i familien deres? Elsker dere kvinner å 
underordne dere under mennene deres?

Etter at min kone døde, fikk jeg et kondolansekort fra 
en lokal prest som jeg kjente i wcg. I dag er han i en av de 
laodikeiske kirkene. Jeg spurte meg selv: Hvorfor er ikke han i 
Philadelphia Church of God?
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Jeg husker at jeg veiledet han og kona hans på et tidspunkt 
for mange år siden i wcg, da de hadde problemer med sønnen 
sin, som var tenåring, noe jeg mente var veldig positivt fordi jeg 
trodde at jeg så klart hva problemet var: De administrerte ikke 
et kjærlig styre til sønnen sin slik de skulle, og med den rette 
reg jeringsstrukturen, med faren til å ta ledelse. Da jeg fortalte 
dem det, så forsiktig som jeg kunne, fikk jeg en sterk følelse av 
at de ikke likte det. Jeg ba at de ville, fordi jeg tror at Gud ledet 
meg til å se at denne mannen trengte å ta ledelsen mer enn det 
han gjorde. Men jeg så ikke noen forandring, og ikke lenge 
etter ble jeg flyttet til et annet område.

Jeg husker en preken som denne presten ga, der han 
latterliggjorde ideen om at kvinner skulle følge Saras eksempel 
i 1 Peter 3:6, da hun kalte mannen sin for «herre.» Men jeg er 
sikker på at ekteskapet deres hadde vært vidunderlig hvis bare 
han og kona hans hadde oppført seg som Abraham og Sara! 
(Jeg tror ikke at vi må bruke ordet herre i ekteskapene våre—vi 
viser respekt for det embetet på en annen måte i dag. Men jeg 
snakker om en holdning.)

Hvorfor er det så mange som tror at de må fikle med 
ekteskapet slik Gud har designet det? Det er derfor samfunnet 
er så opp ned!

Det store problemet menn har er å elske konene sine, og 
det store problemet kvinner har er å underordne seg under 
mennene sine.

Var det lett for Sara å kalle Abraham for herre? Ikke i det 
hele tatt. Jeg er sikker på at hun husket svakhetene hans: 
de gangene som han fryktet farao og løy om at hun ikke var 
kona hans; og selv om hun var med på det, er jeg sikker på at 
episoden med å ha en sønn med Hagar ikke førte til at hun fikk 
mer respekt for ham. Kjødelig kunne hun ha hatt alle disse 
bildene i tankene sine og ha sagt: «Mener du at jeg skulle kalle 
den klossmajoren for herre?»

Du kan plukke fra hverandre karakteren til hvem som helst. 
Vi er alle klossmajorer! Men Sara også respekterte embetet. Hun 
trodde at det var et embete fra Gud. Og hun må være en av 
«førstedamene» i Bibelen, hvis ikke førstedamen. Hvorfor ellers 
ville Peter ha brukt eksemplet hennes?

Sara prøvde hardt å underordne seg under mannen sin slik 
Kristus underordnet Seg under Faren vår.
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Abraham ble kalt de trofastes far. Han ville ikke ha vært et 
slikt ruvende eksempel i Skriften hvis han hadde misbrukt 
Sara. Det var åpenbart at han måtte overvinne svakhetene sine, 
men han gjorde det i tro. Han ønsket å gjøre alt riktig, akkurat 
slik Jeg Er sa!

Fordi dette mann-og-kone teamet underordnet seg under 
Gud, kan Han bruke eksemplene deres til å lære oss. Ektemenn 
kan strebe etter å bli lik Abraham, og hustruer lik Sara, mens 
vi underordner oss under Jeg Er. For noen flotte ekteskap det 
ville bli, og for et vakkert fundament til å sette verden på rett 
kurs igjen.

La meg gi et annet spesifikt eksempel. Av og til ser vi at en 
ung kvinne i Kirken har på seg noe upassende, så trangt som 
om hun var støpt inn i klærne sine. Når jeg ser det, undrer jeg 
meg over: Hvor er faren hennes? eller: Hvor er mannen hennes? 
Vanligvis viser det tilbake til et problem med mannen.

Det kunne være at personen er ny i Kirken og ikke vet bedre. 
Men noe er galt med tankegangen. Den må endres. Det vil ikke 
eksistere i Morgendagens Verden.

Når Kristus fortalte oss i Efeserne 5 hvordan å få ekteskap 
til å virke, tenkte Han på vårt ekteskap med Ham! På slutten 
av dette avsnittet skrev Paulus: Jeg snakker virkelig ikke om et 
fysisk ekteskap; jeg snakker om Kristus og Kirken (vers 32). 

Gud utformet og etablerte familien, med dets 
regjeringsstruktur, for å bringe oss inn i Guds egen Familie. 
Den er ment for å hjelpe oss å sette Jordas fundament på rett 
kurs. Mennesker dytter arrogant den regjeringen til side og 
tenker at de har bedre ideer! Men deres måter har alltid slått 
feil! Enten det var engler eller mennesker, alle som noensinne 
har prøvd en annen måte, har alltid mislykkes!

Hvis du ikke har den visjonen i ekteskapet ditt, da har du 
ingenting. Hvis du ikke skjønner at dette er et forbilde på 
ekteskapet vårt med Jesus Kristus og arbeider for å gjøre det likt 
Bruden og Jesus Kristus, vil det ikke bli et guddommelig ekteskap.

Tenker du likt Jeg Er angående ekteskap og familie?
Jeg Er sa: Jeg g jør inGentinG av meg selv! Han underordnet 

seg perfekt under Faren Sin! For en stor og vidunderlig Gud! 
Hvor verdig å tilbe!

Kristus sa: Jeg og Faren min er ett. Fra begynnelsen sa Jeg Er: 
Når du gifter deg, vil Jeg at du forlater din far og din mor, og Jeg vil 
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at du skal bli ett kJød. ETT! Ikke rive hverandre i stykker, men 
elske hverandre slik Faren og Sønnen elsker hverandre!

Det er hvordan vi vil bygge morgendagens sivilisasjon. Det er 
familieregjeringen som vil få Morgendagens Verden til å fungere!

Hva hvis en mann og kone brakte den Jeg Er ydmykheten 
inn i ekteskapet sitt? Tenk deg at begge ektefellene ville si, med 
hele sitt hjerte og sinn og vesen: Jeg g jør ingenting av meg selv—
hvis jeg finner ut at jeg g jør det, vil jeg forandre meg. Du vet at de 
bare kunne ha et skjønt ekteskap!

Barna våre skulle følge etter med den samme innstillingen. 
Hvor vakker ville en familie bli, der barna sa: Jeg prøver å behage 
faren og moren min i alt jeg g jør.

Vi har alle en lang vei å gå før vi ville utvise en slik holdning 
perfekt. Når jeg studerer Johannes evangelium, blir jeg irettesatt 
av det. Gud har vist meg ting i livet mitt som jeg må forandre 
på. Jeg håper at det samme stemmer for hver og en av oss, for 
med mindre vi forandrer oss, kan vi ikke oppfylle det utrolige 
menneske potensialet vårt!

h VO r da n  å  B l I  ly K K e l I G

Johannes 13 skildrer Jesus Kristus som innfører fotvask 
seremonien—en vakker, ydmyk ordinans.

Da Kristus begynte å vaske føttene til Peter, gjorde Peter 
motstand. Men Kristus sa: «Dersom jeg ikke vasker deg, har 
du ingen del med meg! (Johannes 13:8). Dette er åndelig talt: 
Hvis vi ikke ydmyker oss og lar Kristus lede oss, har vi ingen 
del med Ham. Vi vil dø i syndene våre.

Etter seremonien sa Kristus: «Forstår dere hva jeg har gjort 
med dere? Dere kaller meg Mester og Herre. Og med rette sier 
dere det, for jeg er det» (versene 12-13). Jeg er deres Mester og 
Jeg er deres Herre. Jeg er JeG er.

«Når da jeg, som er Herre og Mester, har vasket deres føtter, 
så skylder også dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt 
dere et forbilde, for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort 
mot dere» (versene 14-15). Kristus framhevet dette budskapet 
gjentatte ganger: Følg mitt eksempel.

Kristus satte et eksempel på å lide for oss. Når vi følger 
Kristus, vil vi også lide noen ganger (1 Peter 2:21). Vi må følge 
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i Hans fotspor. Det er slik vi bygger karakteren til å styre med 
Ham som Hans Brud.

Det er bare denne førstegrøden som er kalt før Kristus’ andre 
komme, som vil ha den æren.

Men legg merke til hva det står: «Sannelig, sannelig jeg sier 
dere: Tjeneren er ikke større enn sin herre, og utsendingen er 
ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette. Om 
dere også gjør det, priser jeg dere lykkelige» (Johannes 13:16-
17, dnb 1978).

Du er LYKKELIG! Hvis du virkelig underordner deg under 
den store Jeg Er, vil det gjøre deg lykkelig!

Hvis du utfører ekteskapet ditt og et hvilket som helst annet 
aspekt i livet ditt i henhold til Guds lov, garanterer jeg at det 
vil gjøre deg lykkelig!

Midt i en sår prøvelse, vil du kanskje føle en viss tristhet. 
Men hvis du holder loven, vil du ha en underliggende lykke. 
Jesus Kristus talte disse orda like før Han ble korsfestet! Han 
visste at Han var i ferd med å bli mer ødelagt og mishandlet 
enn noe menneske hadde blitt noensinne—og Han fortalte 
disiplene Sine hvordan de skulle bli lykkelige! For en disiplin 
og konsentrasjon Han hadde. Han advarte dem om de røffe 
tidene som lå foran dem, men enda viktigere, Han instruerte 
dem om hvordan å bli lykkelig. Det er heller forbløffende.

Jeg Er var lykkelig. Å være i stand til å være det da Han var 
bare noen timer fra å bli fysisk ødelagt—det er en DYP lykke!

Hvordan kunne et menneske som bare var timer fra en slik 
slutt, virkelig være lykkelig? Han forklarte hvordan.

«Fra nå av sier jeg dere det før det skjer, for at dere, når 
det skjer, skal tro at jeg er … (vers 19). Han hadde tankene 
sine på korsfestelsen, men Han hadde også tankene Sine på 
hva som ville skje med disiplene etter den korsfestelsen. Jeg vil 
g jennomgå alt dette så dere kan TRO, sa Han. Han ønsket å bygge 
opp troen deres—og troen vår.

Den store majestetiske Jeg Er døde for deg og meg. Nå 
ønsker Han noen alvorlige offer fra oss.

I dag ønsker Kristus at vi virkelig tror at den store Jeg Er 
leder denne Kirken! Han vil at vi skal underordne oss under 
Ham, fordi vi vil dø i syndene våre hvis vi går vår vei. Men hvis 
vi følger Ham—kjenner sannheten Hans og gjør den—vil vi bli 
lykkelige! Selv i prøvelsene våre vil vi ha en underliggende lykke. 
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Når jeg ser på Guds folk i dag, kan jeg si at vi ikke er så 
lykkelige som vi burde være. Vi trenger å bli lykkeligere. Vi 
kan alle vokse i det. Den store Jeg Er forteller deg at hvis du 
underordner deg under Faren slik Han gjør, vil du bli lykkelig!

«Ja, én stjerne skiller seg fra en annen i glans» (1 Korinterne 
15:41, dnb 1978). Noen stjerner er større og mer strålende enn 
andre. Gud ønsker virkelig at vi skal skinne mye! Han ønsker 
at du skal ha så mye «stjerneglans» som mulig, når du er født 
inn i Gudsfamilien.

Men til og med i dag, skulle vi skinne med en viss glans. 
Ansiktene våre skulle skinne av lykke!

Jesaja 3:9 beskriver hvordan, på grunn av Israels synder, 
«uttrykket i ansiktet deres vitnet imot dem …». Se deg omkring, 
og du vil se mange ulykkelige mennesker i denne verden—
mennesker i syndens fangenskap.

Vi i Guds Kirke skulle utstråle noe helt annet!
Jeg tror at vi, på en generell måte, kunne være i stand til å se 

hvor mye stjerne kvalitet og lysstyrke vi vil ha i framtida, etter 
hvor mye ansiktene våre skinner av lykke og glede i dag. 

Gud ønsker å gjøre deg lykkelig. Han har befalt at du skal 
være lykkelig! Og Han har instruert oss nøyaktig hvordan vi kan 
oppnå det: «Om dere også gjør det, priser jeg dere lykkelige.»

Å leve livet ditt på Guds måte gjør deg lykkelig! Og det er ingen 
annen måte du vil bli lykkelig på. Kvinner vil aldri bli lykkelige i 
ekteskapet før de underordner seg. Menn vil aldri bli lykkelige før 
de elsker konene sine slik Kristus elsket Kirken. Det er en garanti.

f O r r æ d e r I

Ved Kristus’ siste Passover, var djevelen rett der. «De holdt da 
måltid. Djevelen hadde allerede inngitt i hjertet til Judas, sønn 
av Simon Iskariot, at han skulle forråde ham» (Johannes 13:2).

Satan er alltid rett der og prøver å putte tanker inn i sinnet 
ditt. Hvis du synder, hvis ekteskapet ditt er opp-ned, har han 
en åpen kanal og kan putte ødeleggende tanker i sinnet ditt. 
Det er hva han gjorde med Judas, og overbeviste han om å 
forråde Sønnen til den levende Gud.

Midt i fotvask seremonien: «Jesus sier til ham: Den som 
er badet, trenger ikke vaske annet enn føttene, han er jo helt 
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ren. Også dere er rene, men ikke alle. For han visste hvem som 
skulle forråde ham. Derfor sa han: Dere er ikke alle rene … Jeg 
taler ikke om dere alle. Jeg vet hvem jeg har utvalgt—men 
Skriften skulle oppfylles: Han som eter sitt brød med meg, har 
løftet sin hæl mot meg» (versene 10-11, 18).

Det vil alltid være noen som hater oss og finner dette 
budskapet offensivt. Vi vil aldri komme helt bort fra det 
faktumet så lenge det finnes menneskenatur.

I denne endetiden, har vi sett at folk har forrådt Jesus Kristus 
enormt i et slikt omfang; vi prøvde å formidle budskapet til 
Kristus, og de spilte rollen som antikrist—tok oss til retten 
fordi vi gjorde det!

Etter at de hadde spist sammen, gikk Kristus og disiplene 
til Getsemane hagen, der Judas hadde ført en bande med menn 
for å fange Ham. Legg merke til at Judas var rett der med disse 
kjeltringene—et farlig sted for ham å være (Johannes 18:5).

Kristus spurte disse mennene hvem de lette etter, og de svarte: 
«Jesus av Nasaret.» «Jesus sa til dem, Jeg er …» (vers 5, kjv).

Legg merke til: Ordet han (kjv) var igjen lagt til av oversettere. 
Kristus sa navnet sitt som Det gamle testamentets Gud! Han 
fortalte dem: JeG er. JeG er myndigheten og reg jeringen i Det 
gamle testamente som dere har lest om i Bibelen din. Det er meg!

Og se hva som skjedde: «Med en gang han hadde sagt til 
dem, Jeg er … vek de tilbake, og falt til jorden» (vers 6, kjv). 
Disse jødene vaklet og falt!

Det samme Vesenet er Overhodet til denne Kirken. Den 
sannheten burde til tider få oss til å bli lamslått!

Du må vite hvor du er. Du vil ikke være motivert til å gi livet 
ditt til Gud—til og med å ofre det og dø, om nødvendig—hvis 
du ikke vet hvor Jeg Er er! Du må bevise den sannheten. De 
fleste av Guds folk i dag nekter å gjøre det.

Jødene visste at denne Gud var en Gud med autoritet! De 
visste at Han styrte Israel, og de ramlet baklengs! Noen ganger 
kunne denne mektige Gud være streng mot Israels folk, og 
det skremte dem—men ikke så lenge; de ville fremdeles ikke 
underkaste seg Ham.

Dette er den samme Gud som vil styre i Morgendagens 
Verden. Vi vil assistere Ham, og regjere med en jernstav. Hvis 
noen begynner å vike bort fra Guds lov, vil vi ikke forhandle 
om det—vi vil sette tingene på plass!
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Vi må underordne oss under Jeg Er i dag, ellers vil vi ikke 
være klare til å være en del av den framtidige regjeringen Hans. 
Er vi villige til å ha en ydmyk, forvaskende holdning i dag for 
storheten til Jeg Er?

e t e  j e s u s  K r I s t u s

Jesus Kristus—Jeg Er—forstår og implementerer Guds regjering 
perfekt. Vi kan lære så mye fra det perfekte eksemplet Hans.

Kristus sa: «For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å 
gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg» 
(Johannes 6:38). Vi må la Hans sinn være i oss, så vi også kan 
leve i perfekt enighet med Jeg Er regjeringen.

Her er hvordan Kristus uttrykte det konseptet: «Jeg er det 
levende brød som har kommet ned fra himmelen. Om noen 
eter av dette brød, skal han leve i evighet. Og det brød som jeg 
vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. … Likesom den 
levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, slik 
skal også den som eter meg, leve ved meg» (versene 51, 57).

Disse orda er så viktige! Jeg Er levde ved den levende Faren! 
Og hvis vi eter Ham, vil vi handle og leve akkurat slik Jeg Er 
gjorde—helt i samsvar med regjeringen Hans. Jeg Er må være 
levende i oss! Slik at også vi sier: Jeg g jør ingenting av meg 
selv—jeg g jør alt slik Faren har lært meg.

Når vi underordner oss på den måten, vil Faren bli levende, 
og vi vet at vi er sønnene til Gud! For en vidunderlig velsignelse 
det er å bringe Faren levende. Da vet vi at vi vil bli FØDT inn i 
Familien til Gud, og vil se ut som, og vil være lik den store Gud 
i Bibelen! Engler ble aldri kalt Guds unnfangede sønner!

Vi må bringe Faren levende, fordi hele Familie og Gud 
konseptet dreier seg rundt Faren! Verden vet ingenting om 
Faren; laodikeerne visste lite eller ingenting om Faren. De nektet 
å underordne seg til Faren slik Jeg Er gjorde det.

«Dette er brødet som er kommet ned fra himmelen—ikke 
slik som fedrene åt, og døde. Den som eter dette brød, skal leve 
i evighet» (vers 58). Fysisk manna bringer bare død; å ete Jeg 
Er bringer evig liv!

Vi må ete dette Ordet! Og leve det, og praktisere det i 
ekteskapene våre, i familiene våre, og i forholdet vårt til andre 
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mennesker i Kirken og verden. Et det opp! Etter hvert som vi gjør 
det, vil Faren bli levende for oss! Ekteskapet vårt blir levende! 
Familiene våre blir levende! Og Guds nye sivilisasjon blir 
LEVENDE! Vi vil snart lære bort disse inspirerende sannhetene 
til hele verden! Hvor vakkert og vidunderlig, og så velsignet vi er.

d e t t e  e r  l I V !

Det er likevel ikke lett å akseptere denne sannheten. Mange av 
dem som hørte Kristus forkynte denne sannheten, kunne ikke 
akseptere den (Johannes 6:59-60). Mange av disiplene Hans 
vendte seg bort, akkurat som de har gjort i dag. De ønsket 
egentlig ikke Guds sannhet.

«Men da Jesus visste med seg selv at hans disipler knurret 
over dette, sa han til dem: Tar dere anstøt av dette?» (vers 61) 
Tar du anstøt av dette?

Noen av disse tingene er vanskelige. Det er vanskelig å 
rette opp et ekteskap. Jeg kan ærlig fortelle deg at kona mi 
og jeg hadde et nevneverdig arbeid å gjøre i begynnelsen av 
ekteskapet vårt. Du kan stole på at du ikke kan begynne lenger 
bak enn vi gjorde! Vi måtte forandre oss for å overleve. Men for 
en velsignelse det var etter hvert som vi arbeidet oss gjennom 
disse vanskelighetene, og forandret oss, og underordnet oss 
under Jeg Er regjeringen! Med Guds hjelp fikk vi et vakkert, 
harmonisk ekteskap.

Gud kaller de som er ubetydelige i verden. Bare de som er 
ubetydelige er ydmyke nok til å lytte til Ham! Alle andre er 
for opptatt av skjønnheten sin eller ryktet sitt eller materielle 
interesser. Hvis vi har ydmykhet til å underordne oss under 
Gud, kan Han lære oss hvordan vi kan gjøre ekteskapene våre 
riktige og rette opp livene våre! Fruktene av Guds levemåte er 
utrolig vidunderlige.

Kristus fortsatte: «Det er Ånden som gjør levende, kjødet 
gagner ikke noe. De ord jeg har talt til dere, er ånd og liv» 
(vers 63). Så sant det er! Guds ord er liv!

«Men det er noen av dere som ikke tror.—For Jesus visste 
fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og hvem det 
var som skulle forråde ham» (vers 64). De som ikke tror Gud, 
kan bli temmelig fæle og søke å forråde Kristus. Det er noen 
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som beskylder oss for å være en sekt. Det er mange laodikeiske 
grupper som råder folk til å slutte seg til en hvilken som helst 
annen gruppe enn vår. Gud sier at de kjemper imot Kristus!

«Og han sa: Derfor har jeg sagt dere at ingen kan komme til 
meg uten at det er gitt ham av Faderen» (vers 65). Vi ville ikke 
vært her hvis det ikke var for vår Far. Han så ned, undersøkte 
livene våre, og utvalgte hver eneste en av oss individuelt. Jesus 
Kristus fikk ikke velge deg—Faren gjorde det. Etter å ha 
analysert og eksaminert oppførselen din og potensialet ditt 
kanskje i årevis, valgte Faren deg til slutt til å ekte Sønnen 
Sin! Gud er dypt involvert i hvem som vil ekte Hans elskede, 
enbårne Sønn!

Glem aldri den begynnelsen! Glem aldri hva som var i 
tankene til Faren din da Han kalte deg. Det finnes ingen større 
ære i Bibelen, og vil aldri bli, enn den æren vi har å ekte Guds 
Sønn! Ikke la denne muligheten unnslippe deg.

Det er forbløffende hvor mange som har latt den unnslippe. 
«Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk 
ikke lenger omkring med ham» (vers 66). Det var mange som 
bare vendte seg bort fra dette. Det skjer det samme i dag. Det 
er nesten rutine. 

«Jesus sa da til de tolv: Vil også dere gå bort?» (vers 67). 
Jesus Kristus så mange av disiplene Sine vendte seg bort, men 
Han løp ikke etter dem. Han vendte seg til dem som forble 
lojale, og spurte Peter og alle disse mennene: «Vil også dere gå 
bort?»

«Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har 
det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige!» 
(versene 68-69). Det er bare ett håp; det er bare en vei! sa Peter. 
Dette er liv! Alt annet er bare en kjemisk eksistens—det er 
ingenting! Men dette er liv—evig liv som vil få deg bakenfor 
graven! Dette er grunnen til at du ble født!

De menneskene som noensinne vil angre mest, vil være 
Guds folk som vendte seg bort fra denne høyeste æren av alt! 
Kristus’ Brud vil ha enorm ære og prakt i all evighet.

Vi er rett på dørstokken til den vidunderlige Morgendagens 
Verden! Disse som nå er unnfanget av Gud, er i ferd med å bli 
født som Guds sønner, og bli Bruden til Jesus Kristus! Du vil 
arbeide direkte med Kristus med å innlede en ny sivilisasjon! 
Den skulle ha vært her for 6000 år siden, men menneskene 
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trodde at de hadde en bedre ide—og i dag ser vi resultatene av 
den enorme vrangforestillingen.

Ordet ble Guds Sønn! Han er Jeg Er! Og vi eksisterer for 
å bli født inn i Gudsfamilien! Klærne våre vil skinne som 
lyset, og ansiktene våre som sola! Ha alltid dette oversanselige 
potensialet i sinnet ditt! For en ære det er. Så privilegerte og 
velsignet vi er som har muligheten til å bli Bruden til Jesus 
Kristus, og å sette Jordas fundamenter på rett kurs for første 
gang siden mennesket ble skapt! For en verden det vil bli, og 
for en vakker framtid hele menneskeheten har!

Vi har alt! Gud har gitt oss alt! Vi er de mest velsignede 
menneskene på denne jorda en million ganger! Vi vet akkurat 
hvorfor denne jorda er så plaget med problemer og hvordan 
Gud vil løse dem. Vi vet at denne planeten er i ferd med å 
forandre seg, og at vi er i ferd med å ta på oss Guds skinnende 
herlighet, fordi vi underordnet oss under Jeg Er i dag! Det er et 
veldig vidunderlig kall.

Dette er åpenbart sannhet fra Bibelen som Ektemannen vår 
gir oss. Han arbeider hardt med å forberede oss til å ekte Ham! 
Og selv om vi ennå har mye arbeid igjen, betrakter Han oss 
allerede som Sin hustru—selv i dag! Han ser på det ekteskapet 
som om det allerede er fullbyrdet. Hvor positiv og full av håp 
Han er! Det er ingenting som kan stoppe oss fra den framtida!



Kapittel 5
«Bevar dem  
fra den onde»
Det er interessant at Johannes ikke drøfter engler og 

demoner så mye. Han viser oss en ny slags tankemåte—
en tankemåte som er motpol til det Lucifer tenkte, da 

han gjorde opprør mot Gud. Jeg tror at Kristus forberedte 
Johannes til å fokusere på Faren, på en måte som ingen andre 
Bibelforfattere gjorde. Johannes konsentrerer seg om det Faren 
og Sønnen tenker på.

Apostelen Johannes er den eneste evangelieforfatteren som 
inkluderte bønnen til Jesus Kristus, natta før Han ble korsfestet. 
Den bønnen er nedtegnet i Johannes 17. Johannes drøfter også 
mange av tankene og gjerningene til Kristus som ikke de andre 
evangelieskriverne gjorde. Peter var den ledende apostelen og 
Johannes var den viktigste skribenten blant apostlene.

Jesus Kristus ba om at Gud ville beskytte disiplene Hans—
ikke bare på den tida, men til enhver tid—fra den onde (vers 
15). Han var ganske bekymret over den onde. De fleste norske 
oversettelsene bruker bare «det onde,» noe som får det til å 
høres ut som en vag, upersonlig kraft. Men Kristus viste til et 
veldig bestemt vesen—et vesen som har gjort stor skade på Guds 
Kirke i endetiden. Guds folk har vært vitne til det. Vi må kjenne 
den fryktelige naturen til den fienden som vi står overfor. 
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Satan påvirket religiøse oversettere til å vanne ut dette verset, 
som er tatt fra en av de inderligste bønnene til Kristus, som 
Han ba natta før Han ble korsfestet!

Ikke rart at hele verden er forført! (Åpenbaringen 12:9). De 
tror ikke på Kristus, derfor kjenner de ikke det onde åndevesenet 
som blir kalt djevelen Satan.

Denne verden tilber det ondeste vesenet i universet og tror 
at de tilber Gud! Satan er denne verdens gud (2 Korinterne 4:4).

Vi vet at djevelen Satan er veldig i stand til å komme seg inn 
i Guds Kirke. Han har gjort det i denne endetiden—ødelagt 
Arbeidet og fått 95 prosent av medlemmene til å vende seg bort 
fra Gud. Hvorfor kunne han gjøre det? Hvordan kunne Satan 
ha en slik høy suksessrate i Guds egen Kirke?

Kristus var veldig oppmerksom på djevelen denne siste natta 
av livet Sitt på denne jorda. Vi trenger alle Kristus’ årvåkenhet 
angående Satan. Guds folk må tenke svært alvorlig på dette 
temaet om evig liv eller død!

e n  f u l l s t e n d I G  f O r a n d r I n G

Profeten Esekiel gir oss noe viktige bakgrunnsinformasjon 
om dette onde åndsvesenet. Gud sa dette til Satan, gjennom 
Esekiel: «Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og 
jeg satte deg på Guds hellige fjell. Der gikk du omkring blant 
skinnende stener» (Esekiel 28:14).

Lucifer var en av de praktfulleste englene som Gud skapte—en 
av de tre erkeenglene som blir nevn i Bibelen. Han ble skapt til å 
gjøre et mektig arbeid. Dette veldig imponerende vesenet var rett 
der sammen med Gud og Logos—en kjerub som dekket Guds trone. 
Han kunne lære hvordan Gud tenkte—han kunne se hvordan Gud 
virket. Gud trente ham opp til en bestemt jobb på Jorda, og senere 
i universet. Gud ønsket å bruke ham på en storslått måte.

Lucifer betyr «lysbringer.» Han hadde masse av Guds lys 
som han skulle bringe til Jorda. Men han ble mørkets prins! 
Nå er Satan det styggeste, ulykkeligste, mest miserable vesenet 
i universet. Han er det helt motsatte av Gud.

Det er et sjokkerende og skremmende mareritt! Noe gikk 
fryktelig galt. Det hadde aldri skjedd noe lignende i universet 
tidligere.



«Bevar dem fra den onde» 51

Hva skjedde? Når du ser noe slik som det, er det alltid en 
gigantisk lekse å lære av det.

B e s at t  aV  s I n  e G e n  G l a n s

Gud fortsetter: «Ustraffelig var du i din ferd fra den dag 
du ble skapt [Gud skapte ham perfekt], til det ble funnet 
urettferdighet [lovløshet] hos deg» (Esekiel 28:15). Det ser ut 
som om oversettere alltid ønsker å formilde ordet lovløshet, ved 
å kalle det for urettferdighet.

Lucifer nådde et punkt der han simpelthen ikke lengre 
overholdt Guds lov, som er Guds kjærlighet.

Lucifer sluttet å elske Gud. Det er hva lovløshet fører til. 
Hvis du bryter Guds lov, er det sluttresultatet. Satan begynte 
sin ferd nedover den gale stien, og han stoppet ikke—han bare 
fortsatte.

Her ser vi hvordan den onde tenker. Han er fullstendig lovløs. 
Alle som holder Guds lov, blir de primære fiendene hans. Satan 
er lovløs, noe som betyr at han hater Guds regjering, som lærer 
og implementerer Guds lov.

«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 stener» (vers 16). 

Her er Guds svar til dette voldelige vesenet.
«Ditt hjerte opphøyet seg for din skjønnhets skyld. Du ødela din 

visdom på grunn av din glans. Jeg kastet deg til jorden, jeg la deg ned 
for kongers ansikt, slik at de kunne se på deg med lyst» (vers 17).

Lucifer hadde skjønnhet og glans. Han ble forfengelig 
og stolt av det, og det ødela hans visdom! På grunn av den 
forfengeligheten, ble han en veldig fiasko. Han ble oppslukt av 
sin egen glans og skjønnhet—som Gud Selv hadde skapt!

Lucifer var bare som et støvfnugg i hele Guds skapelse, men 
han fokuserte egoistisk på seg selv. I sine egne øyne ble han 
viktigere enn Gud og hele skapelsen Hans.

Kan vi bli så forfengelige over skjønnhet? Eller over ting? Kan 
forfengelighet ødelegge visdommen vår? Sikkert. Mennesker 
blir ofte selvopptatte—oppslukt av vår egen skjønnhet eller 
utseende eller ting.
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Gud hadde en plan for dette vesenet—men i stedet for å tenke 
på det uendelige universet og all evighet, begynte Lucifer å tenke 
på sin egen skjønnhet! Han ble besatt av sin egen form og skikkelse, 
som Gud Selv gjorde og skapte! Dette var en forbløffende utvikling!

Selv om Lucifer var briljant, må du kunne si at han ble 
fryktelig overfladisk—åndelig.

Ja, han var en strålende skapelse—likevel var han ingenting 
i nærheten av LOGOS eller Gud! Han hadde ikke den strålende 
intelligensen og glansen i Åpenbaringen 1! Skjønnheten hans 
var ikke i nærheten av Guds egen skjønnhet. Likevel ble han 
besatt av seg selv!

Har du sett det har skjedd med mennesker? Jeg har til og 
med sett mennesker i Guds egen Kirke, som har Den Hellige 
Ånd, orientere tankene sine så mye på seg selv—eller tingene 
sine eller noe slags skjønnhet som de liker—at det har tatt dem 
bort fra den Gud som skapte dem!

Det var Gud som skapte oss alle—og ja, Han skapte oss 
med en viss skjønnhet og glans. Men det er galskap å fokusere 
på det, i stedet for på den langt vakrere, langt mer strålende, 
Skaperen Gud og Hans plan!

s K j ø n n h e t  f O r G å r

Gud sier i Ordspråkene 31:30 at skjønnhet forgår. Jeg tror ikke 
at de fleste menneskene som er vakre tror det.

En ung mann kan rette blikket sitt mot en fysisk veldig 
vakker kvinne. Hva vil den skjønnheten utrette? Gud ønsker at 
vi skal gi livet vårt lidenskapelig til Arbeidet Hans, på samme 
måten som Jesus Kristus gjorde det. Vil skjønnheten til den 
kvinnen hjelpe den unge mannen i Arbeidet? Jeg vet ikke om 
noen måte det ville hjelpe Arbeidet. Det har ikke gjort noe for 
oss her i hovedkvarteret som jeg kjenner til.

Gud prøver å lære oss at det finnes en dypere slags skjønnhet 
som det er bedre at du prioriterer, ellers vil du komme i alvorlige 
problemer.

Hvor mange ganger har vi sett at åndelig skjønnhet blir 
oversett i mennesker?

Til og med i Guds Kirke er dette en fare, fordi vi kan følge 
denne verdens eksempel, der skjønnhet betyr nesten alt! 
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Likevel sier Gud at det betyr ingenting, hvis du ser åndelig 
på det.

Lucifer hadde en enorm skjønnhet, og av alle ting, fokuserte 
han på det. For meg er det forbløffende. 

Det er åpenbart at en mann som vil gifte seg, ønsker en kvinne 
som er attraktiv for ham—men du bør være oppmerksom på 
faren der. Hvis hjertet ditt er i Guds Arbeid—hvis du gir hele 
livet ditt til Gud og dette Arbeidet slik Kristus gjorde det—må 
du være ekstremt forsiktig.

Har ikke vi alle sett noen få enestående jenter—som har en 
virkelig blendende åndelig skjønnhet—blitt oversett fordi de 
ikke har den fysiske skjønnheten som noen andre kvinner har? 
Det samme kan være tilfelle også den andre veien—menn som 
har blitt oversett kun av fysiske grunner.

Vi ønsker ikke å fokusere på det! Det er slik Satan tenkte. 
Dette store skapte vesenet fokuserte virkelig tankene sine på 
sin egen skjønnhet! Det fikk prioritet foran alt annet, og det 
forkludret sinnet hans. Han begynte å ødelegge visdommen sin 
og ble besatt av seg selv!

Lucifer introduserte en ny måte å tenke på i universet, som 
aldri hadde vært der tidligere. Så stygg han ble, da han mistet 
ut av syne den virkelige skjønnheten som Gud skapte i ham. Det 
ble den verste katastrofen noensinne—det er, før menneskene 
ble skapt. 

Lucifer hatet Guds lov. Han gjorde opprør og ble lovløs. Nå 
fyller den ånden og levemåten hele denne Jorda. Menneskeheten 
følger sin lovløse gud! Og den tankemåten ødelegger Guds jord, 
slik den gjorde med mye av universet. Den vil også ødelegge 
ditt evige liv.

Har Satan spenning i livet sitt? Hvis han var fysisk er jeg 
sikker på at han allerede ville ha drept seg selv. Han er miserabel 
og full av hat—det helt motsatte av hvordan Gud tenker.

Ironien er at Lucifer var en lysbringer, og hadde 
muligheten til å bringe lys til hele verden, og Gud ønsket å 
gi ham alt. Han hadde den uforlignelige æren av å være en 
dekkende kjerub over Guds trone, og kunne se alt det Gud 
g jorde. Og han må ha g jort en slik god jobb at Gud sendte 
ham for å styre over Jorda, sammen med en tredjedel av 
englene, for å bringe lys—med potensialet til å fylle hele 
universet med lys og guddommelig skjønnhet. Hvis han 
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hadde lykkes på jorda, ville Lucifer uten tvil ha styrt hele 
universet under Gud.

I stedet ble han besatt av seg selv. Han mistet den overveldende 
visjonen ut av syne og ble besatt av sin egen skjønnhet!

Det er det verste slaget av lovløshet i Guds øyne!
For en universrallende fiasko.
Dette er virkelig. Det er ikke en Hollywood film. Det 

skjedde. Nå er Satan der ute, og han hater alt som er knyttet til 
Gudsfamilien.

Guds egne laodikeiske folk står overfor en til og med større 
katastrofe. 50 prosent av dem vil imidlertid dø for alltid! 
Hvordan kunne det være så lett for dem å vende seg bort fra 
Gud Faren hvis de virkelig elsket Ham? Hvordan kunne de 
gjøre opprør mot den ene som hadde gitt dem alt? Hva er galt 
med tankegangen deres? Vel—Gud sier at de er rike og har 
overflod (Åpenbaringen 3:17). De er opptatt av skjønnhet—
fysisk skjønnhet. De har opphøyet sine egne fysiske ønsker.

Tragedien er at Jesus Kristus transformerte dem til den 
vakreste bruden som noensinne vil være, i all evighet! Det vil 
bare være en Brud til Kristus som vil styre universet sammen 
med Ham for alltid! Det faktumet at de valgte sin egen slags 
fysiske skjønnhet, er krenkende, lovløst, obskønt! Men vi har 
sett at det har skjedd.

Apostelen Johannes viser oss hvordan vi kan tenke som 
Gud, og unngå Lucifers knusende katastrofe.

d e t  m O t s at t e  aV  lu c I f e r

Tenk igjen på Johannes evangelium. Apostelen Johannes 
beskriver Logos som så mye lysere enn det Lucifer noen gang 
var—så mye vakrere i form og skikkelse. Og likevel, hva var det 
Jesus Kristus fokuserte på da Han ble et menneske? Gud Faren! 
I vers etter vers, sa Kristus: Denne sannheten har sin opprinnelse 
hos Faren min—Faren min er større enn Jeg—Jeg kan ikke g jøre 
noe annet enn det som Jeg ser Faren min g jør. 

Med unntagelse av Faren, hadde Kristus en uforlignelig 
skjønnhet og uovertruffen glans. Men Jesus Kristus tenkte 
aldri på Seg Selv til den grad at det var lovløst. Studer det i 
Johannes evangeliet—det er et av de mest spennende studiene 
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du noensinne vil ha! For en kjærlighet og for en ydmykhet 
Gud i kjødet demonstrerte da Han var på jorda.

Det var den samme kjærligheten og ydmykheten Han hadde 
som Logos i evighet! Hvorfor kunne ikke Lucifer ha lært av 
eksemplet Hans?

I evangeliet sitt utelater Johannes praktisk talt det som 
skjedde med englene! Det er en sterk advarsel til oss. Satan og 
en tredjedel av englene vil bli kastet ut i det svarteste mørke for 
alltid. Gud så at det bare var Han som kunne bli betrodd å styre 
universet. Så Johannes fokuserer på hvordan Gud gjenskaper 
Seg i mennesket.

En av de mest slående aspektene i Johannes evangelium er 
hvordan den Allmektige Logos fortsatte å opphøye Faren Sin. 
For en lydig Sønn Han var og er.

Lucifer mislykkes fullstendig fordi han opphøyde seg selv—
ikke Skaperen sin.

Johannes’ evangelium er sannsynligvis den vidunderligste 
boka i Bibelen med å illustrere hvordan Kristus fokuserte på 
Faren Sin. Kristus henledet alltid oppmerksomheten vår på 
Faren Sin—aldri på Seg Selv.

Hensikten med at Han kom til jorda, var å forklare Faren 
(Johannes 1:18). Den gode nyheten, eller evangeliet, er om 
hvordan vi kan bli født inn i Familien til Faren!

Satan er fremdeles denne verdens gud. Han har solgt sin 
egenorienterte måte å resonere på til verden—og det er akkurat 
slik verden tenker. Johannes gjorde alt han kunne for å fraråde 
folk å tenke på den måten.

Det er sikkert at skjønnhet i mennesker er en vidunderlig 
ting. Jeg har ikke noe imot skjønnhet. Gud skapte det. Men det 
er fortsatt forgjeves. Det har ikke noen virkelig verdi for Gud; 
hvis det hadde, antar jeg at Han ville ha skapt oss alle ekstremt 
vakre og kjekke fysisk.

La oss ikke glemme at vi alle er skapt i Guds likhet. Men det 
er bare begynnelsen. Gud skaper nå sitt eget sinn og karakter 
i førstegrøden Sin. I oppstandelsen vil vi bli født inn i Guds 
Familie med en uforlignelig skjønnhet som varer for alltid!

Det er hvor fokuset vårt må være. Det er hva som virkelig 
burde gjøre oss begeistret. Vi kommer til å ha den praktfulle 
skjønnheten til den Gud som blir beskrevet i Esekiel kapittel 1 
og Åpenbaringen kapittel 1—for alltid!
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Vi må tenke dypere på dette—kanskje veldig mye dypere 
enn hva vi har gjort tidligere.

La oss ikke forelske oss i skapelsen—la oss forelske oss i 
Skaperen!

Hvordan er Han? Hvordan er Gud, som kan skape mennesker 
og engler, som kan utforme og framstille det storslåtte universet? 
Tenk på Gud! Fordi det er hva vi kan bli—hvis vi kan få tankene 
våre bort fra oss selv, vår egen skjønnhet eller noe fysisk som 
blender oss, og fokusere tankene våre på Skaperen!

Det gir mening å fiksere på Gud—å bli blendet av Gud. Men 
det er ikke logisk for et egoistisk sinn.

Det er lovløst å fokusere på skjønnhet på den måten som 
Lucifer gjorde det. Vi må forankre tankene våre i Guds lov. Det 
første budet er at du ikke skal ha andre guder foran den sanne Gud! 

Vi må alle bli fullkomne slik vår himmelske Far er 
fullkommen—i sinn og karakter (Matteus 5:48). Det er 
uten sidestykke og uovertruffent over noen annen form for 
skjønnhet.

Tenk over det: Er skjønnhet i denne verden mer en 
velsignelse enn en forbannelse? Jeg tror ikke det. Jeg vil si at 
skjønnhet er mer av en forbannelse. Se hvor det fører menn og 
kvinner som har det! Se hva slags livsstil det fører dem inn i. 
Det kan være veldig farlig.

Hvis du er en mann som er opptatt av, og hvis lidenskap 
er Guds Arbeid, slik det var for Jesus Kristus, og du gifter deg 
med en kvinne som bare er delvis opptatt av Guds Arbeid, hva 
vil skje i ekteskapet deres? Dere vil åpenbart ha vanskeligheter, 
konflikter og alvorlige problemer. Og jeg tillater meg å mene at 
du vil beklage det dypt.

Det er eksempler om vakre kvinner i Bibelen som virkelig ga 
seg selv til Gud. Det er også eksempler på kvinner som ikke var 
så opptatt av Gud, og ektemenn som virkelig hadde problemer 
med dem. Hvis du er en ung mann og du ønsker deg en fysisk 
vakker kvinne, bør du virkelig være nøye med å velge henne.

Ingenting er bedre enn et godt ekteskap, og ingenting er verre 
enn et dårlig ekteskap.

La oss være sikre på at vi setter Gud først, og lar Gud føre 
oss til den vakre kvinnen eller den kjekke fyren. La Ham ta 
ledelsen, og da vil ekteskapet bli riktig og godt og vakkert 
og produktivt.
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Vi må ha sinnet vårt fokusert på Skaperen. Apostelen 
Johannes forteller oss hvordan vi kan gjøre det.

t e n K  l I K  G u d

Johannes analyserer virkelig Guds sinn, mer enn andre Bibel 
skribenter. Han var forelsket i Guds måte å tenke på.

Vi skulle alle, lik Johannes, søke å vokse i Guds sinn.
Johannes’ fokus på Guds sinn hjalp ham å forstå akkurat 

hvor mye Jesus Kristus fokuserte på Gud Faren.
«Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, han har forklart 

ham,» skrev Johannes (Johannes 1:18). Kristus forklarte 
virkelig Faren—og det er hva du og jeg må gjøre! Alt dreier seg 
om Familie! Vi ønsker å være i Guds Familie! Faren er Overhodet 
og vil alltid være det. Kristus visste det dypere enn noe annet 
vesen noensinne vil, og Han var fullstendig overgitt til denne 
Familien som Faren Hans bringer til eksistens. Det er ikke noe 
eksempel i Bibelen som engang kommer nær, når det gjelder å 
opphøye Faren slik Kristus gjorde det.

Johannes er den eneste bibelske forfatteren som nevner 
Logos. Det var bare Johannes som ga oss Logos perspektivet 
og Logos tankegangen. Til og med før Han ble Guds Sønn, var 
Ordet Talsmannen for Gudsfamilien. Da Han kom til denne 
jorda, snakket Han for Familien, men Han var ikke Overhodet 
og Han ville at alle skulle vite det! Så Han fortsatte å banke inn 
lærdommen.

Men hvis du ser på kristendommen i dag, vil du se at alle 
fokuserer på Jesus Kristus! Det krenker Kristus! Disse religiøse 
menneskene kjenner ikke Kristus hvis de lærer det på den 
måten! Kristus lærte det ikke slik i det hele tatt!

Det er ingenting som er mer spennende enn Guds tenkemåte. 
Hvis du virkelig ønsker å bringe denne spenningen inn i livet 
ditt, studer Guds tenkemåte, og etterlign Guds tenkemåte!

fa r e n  e r  s tø r r e

«Dere har hørt at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til 
dere igjen [gjennom Ånden]. Dersom dere elsket meg, ville 
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dere glede dere over at jeg går til Faderen, for Faderen er større 
enn jeg» (Johannes 14:28).

Se hvordan Kristus hele tida opphøyer Faren over Han selv—i 
motsetning til den falske kristendommen i dag. Kristne i denne 
verden følger ikke Kristus. Det er derfor de ikke forstår Guds Ord.

Kristus opphøyde Faren hele veien. Hvis bare Lucifer hadde 
tenkt på den måten! Hvis bare laodikeerne hadde vært så 
ydmyke! Hvis de bare ville lytte til Faren sin, slik Kristus lyttet! 
Menneskevesener er bare ormer (Salmene 22:7) skapt av støv 
(1 Mosebok 3:19). Hvorfor kunne ikke laodikeerne bare lytte 
til Faren sin, som bare ønsker å bringe dem inn i Familien Sin, 
og å la dem ekte Sønnen Sin? Hvordan kunne menneskene bli 
så uvitende og opprørske at de ville gi så lett slipp på dette 
kallet sitt? Laodikeerne har mistet Familiebudskapet. De vet 
ikke engang hvem de er! Alt fordi de ikke ærer Faren.

«Heretter skal jeg ikke tale mye med dere. For denne verdens 
fyrste kommer, og han har ikke noe i meg» (Johannes 14:30).

Kristus minner oss igjen på om at vi må overvinne Satan 
slik Han gjorde, hvis vi skal bli Bruden Hans, og dele tronen til 
Ektemannen vår (Åpenbaringen 3:21). Med Guds Ånd kan vi 
overvinne den onde og kvalifisere oss for det mest prestisjefylte 
kallet som noensinne har blitt gitt til en gruppe mennesker.

Denne verdens fyrste har ikke noe i Gud. Gud og Satan er 
fullstendig motsatt av hverandre. Satan har ingenting godt i 
seg—ingenting av Gud. Han var engang et vakkert vesen og en 
lysbringer, med en fantastisk framtid foran seg. Men han valgte 
fryktelig galt og ble alle tidenes erkeopprører.

Hva er så spennende med selvet? Hvorfor kan vi ikke 
overvinne å bli tiltrukket av selvet?

Vel, vi kan hvis vi blir beroliget av den Hellige Ånd og lar 
Guds fred komme inn i livet vårt. «Fred etterlater jeg dere,» 
sa Kristus (Johannes 14:27). Uansett hvor alvorlige prøvelsene 
dine er, er det et absolutt løfte til Guds folk. Alle de materielle 
tingene som laodikeerne har, er verdiløse uten Guds fred. Livet 
er ikke engang verdt å leve hvis du mister den hensikten Gud 
har for livet ditt.

«Men for at verden skal vite at jeg elsker Faderen og gjør 
slik som Faderen har befalt meg—stå opp, la oss gå herfra!» 
(vers 31). Prøvde Kristus å redusere Faren Sin, eller henlede 
oppmerksomheten på Seg selv? Det er et absurd spørsmål.
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Ved siden av Gud Faren og Jesus Kristus, er det ingenting 
som vil være vakrere enn Bruden til Kristus! Gud gjør Bruden 
Sin vakker! Vi har muligheten til å bli en del av det! Han bygger 
den vakreste, herligeste karakteren i oss. Fysisk skjønnhet og 
ting har ingenting å gjøre med det. 

Vi vil være Bruden til Jesus Kristus for all evighet. Jeg lurer 
på om den sannheten fortsatt griper oss og ryster oss med den 
slags nidkjærhet som Jesus Kristus har!

Hvem er vi som blir gitt en slik mulighet? Det vil aldri igjen 
bli en annen slik mulighet som denne.

Det er en grunn til at Gud kaller de ringe i verden: fordi 
resten av verden er så opphengt i det fysiske. Gud velger ringe 
folk for å bringe de vise og de vakre i denne verden til skamme.

Men likevel—vi kan bli oppslukt av oss selv. Vi er bare 
en liten flekk av skitt på denne Jorda i det uendelige universet. 
Likevel kan vi bli betatt av denne lille skittflekken. Når vi 
blir begeistret over oss selv, glemmer vi alt om det uendelige 
universet og Gudsfamilien og alt det som er av virkelig verdi.

Johannes gjør en fantastisk jobb med å hjelpe oss til å få 
sinnet vårt rettet mot Skaperen så vi ikke ender opp lik denne 
verdens gud. Han gir løsningen til Lucifers opprør! Han får oss 
til å tenke på Gud Selv.

Den største skjønnheten til Bruden er at hun tenker på 
samme måte som Ektemannen sin. La dette sinn være i dere, som 
også var i Kristus Jesus. 



Kapittel 6
Levende vann
Johannes 4 skildrer noen viktige begivenheter som inne-

holder en tankevekkende lærdom.
Jødene var fryktelig fordomsfulle mot de samaritanske 

folkene—de kalte dem til og med for hunder. De så på området 
de kom fra som en elendig getto. Ikke desto mindre reiste 
Kristus dit. Mens disiplene Hans var avgårde i byen for å kjøpe 
mat, gikk Han til Jakobs brønn og der møtte Han en kvinne fra 
Samaria.

Jesus våget å be denne kvinnen om drikke fra brønnen. Hvis 
disiplene Hans hadde vært der, er det sikkert at de hadde prøvd 
å stoppe Ham. Så hvordan visste Johannes om dette, da han 
skrev evangeliet sitt? Han lærte sannsynligvis om det senere, 
kanskje i løpet av en av disse kveldene da han lent mot Kristus’ 
bryst, og Kristus lærte og korrigerte ham. Denne hendelsen har 
virkelig en sterk korreks for Johannes og de andre disiplene—og 
for oss alle, hvis vi feiler å reflektere den verdensomspennende 
kjærligheten som Kristus demonstrerte her.

Kvinnen ble paff over at Kristus ville snakke til henne, 
siden jødene hadde så mye forakt for samaritanene. Hun sa: 
«Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, 
om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere» 
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(Johannes 4:9). For en avskyelig selvrettferdighet! For en 
fryktelig misforståelse av Guds hellige og rettferdige Ord.

Jesus Kristus tok denne anledningen til å begynne å lære 
denne kvinnen—en kvinne som var skapt i Guds bilde.

Kristus svarte henne: «Kjente du Guds gave, og visste du 
hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke—så hadde du 
bedt ham, og han ville gi deg levende vann!» (vers 10).

Dette var Ordet—Gud i kjød—som snakket til henne, og 
fortalte henne at Han ville gi henne levende vann.

Jødene behandlet samaritanere som om de var en pest. 
Kristus, på den andre siden, gikk rett inn i denne gettoen og 
begynte å forholde seg til denne hedenske kvinnen. Hvorfor? 
Fordi Jesus Kristus kom for å dø for VERDEN! Det er hva dette 
handler om!

Kristus døde ikke for en særskilt rase eller etnisk gruppe. 
Han kom for å dø for verden! Og Han vil gi levende vann til 
alle som omvender seg, og kommer til Ham og ber om å drikke! 
Til alle og enhver!

Jesus Kristus planla denne episoden ved Jakobs brønn nøye 
for å lære verden denne leksjonen. Det er en lekse som enhver 
person må lære før han eller hun kan komme inn i Guds Familie. 
Vann er et symbol på den Hellige Ånd, og det gir liv. På et 
tørt, øde sted uten vann, har du ikke noe liv. Det er slik denne 
verden er: Det er ikke virkelig liv, fordi det ikke er levende 
vann. Folk vet ikke hva liv er. Denne kvinnen visste det ikke. 
Den midlertidige, kjemiske eksistensen vår er ikke virkelig liv.

Men for et vann det levende vannet er—og for et liv det 
bringer! Dette vannet fører til evig liv—endeløs herlighet. For 
en lærdom ved brønnen!

s t I l l  d e  V I K t I G e  s p ø r s m å l e n e

Denne samaritanske kvinnen ba om vann fra Kristus. Da hun 
gjorde det, åpenbarte Han at Han visste mye om henne og 
hennes veldige mørke fortid. Hun svarte: «Herre, jeg ser at du 
er en profet!» (Johannes 4:19).

Denne kvinnen må ha blitt veldig sober av Kristus’ uttalelser. 
Han visste om alle syndene hennes. Han vet om våre. Men 
uansett hvor mørk historien vår er, vil Gud fjerne disse syndene 
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fra oss så langt som øst er fra vest, når vi angrer og omvender 
oss! Han husker ikke på dem mer, og Han ønsker heller ikke at 
vi skal tenke på dem.

Nå hadde Kristus virkelig denne kvinnens oppmerksomhet. 
Hun må ha vært litt av en ydmyk, ring kvinne for å akseptere 
det Han hadde å si til henne. Han begynte virkelig å lære henne. 
(Om bare de «religiøse» fariseerne og saddukeerne hadde vært 
så lærevillige!)

«Dere tilber det dere ikke kjenner,» sa Kristus (vers 22). Å 
fortelle det til folk i dag kunne føre til at du ble drept! Faktisk 
førte det til at Kristus ble drept til slutt. Men denne kvinnen 
aksepterte det. «Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra 
jødene,» fortsatte Kristus. «Men den time kommer, og er nå, da 
de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er 
slike tilbedere Faderen vil ha» (vers 22-23). 

Igjen pekte Kristus på Faren Sin som Overhode i 
Gudsfamilien—i motsetning til kristne i denne verden.

Vi må tilbe Faren i Ånd og i sannhet. Vi adlyder lovens 
bokstav, men vi tar den også til et åndelig nivå. Med Guds Ånd 
kan vi tilbe Ham i Ånd og i sannhet.

Ikke bare lar vi være å myrde, vi vet nå at det er en synd å 
hate vår bror. Ikke bare lar vi være å drive hor, vi beg jærer ikke 
en annen person i tankene våre.

Faren ser etter mennesker som vil tilbe Ham i Ånd og i 
sannhet! Kristus ga denne kvinnen sterk åndelig føde.

«Kvinnen sier til ham: Jeg vet at Messias kommer—han 
som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt. 
Jesus sier til henne: Jeg er det, jeg som taler med deg» (versene 
25-26). Denne kvinnen hadde hørt alle profetiene om den 
kommende Messias—og her sto Han rett foran henne! Dette 
beveget henne dypt.

Men så kom disiplene og de var tydeligvis opprørt over 
hva som foregikk, selv om de ikke sa noe. Johannes skriver: 
«Likevel spurte ingen: Hva vil du henne? eller: Hvorfor taler du 
med henne?» (vers 27).

Johannes skrev dette—dette var ikke orda til Kristus. 
Johannes visste hva han og de andre disiplene tenkte. 

Det er en enorm dybde i dette verset. I dag må vi alltid å 
prøve å forstå hva Kristus gjør og hvorfor. Bruden behøver å 
forstå tankene til Ektemannen sin.
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De var åpenbart forvirret—og, de skulle virkelig ha stilt 
disse viktige spørsmålene! Kristus snakket ikke forgjeves med 
denne samaritanske kvinnen. Han hadde mye å lære disiplene 
om hva Han gjorde, og de hadde mye å lære!

Jeg er sikker på at Kristus senere fortalte Johannes og resten 
av dem at de hadde en gal innstilling. Det er noe viktig som dere 
ikke forstår! sa Han sikkert til dem. Jeg er ikke forg jeves her på 
Jorda. Dette er veldig viktig, og dere må alle lære det: Dere er her 
for å lære å lære hele Verden!

Vi må alle lære å tenke på og stille de viktige spørsmålene: 
Hva g jør Kristus? Hvorfor ville Gud gi meg denne prøvelsen? 
Hvorfor må jeg g jennomgå dette? Hvorfor befaler Gud tiende og 
ofringer? Kanskje vil vi aldri vite alle grunnene, men Gud kan 
til tider åpenbare mange av dem til deg. Men vi er sta, og det er 
mye vi ikke forstår på grunn av det. Vi har alle kjødelig natur, 
og vi må stadig be Gud om å bringe Hans Ånd inn i livet vårt og 
vise oss hvor vi tar feil. Vi må alle åpne oss for Guds korrigering 
og ydmyke oss for Faren på samme måten som Frelseren vår 
gjorde det. Hvis Han kan gjøre det, er det helt sikkert at vi også 
kan gjøre det. Disiplene måtte lære det, og så må vi. Det har 
aldri vært en slik ydmykhet på denne jorda som den Kristus 
hadde—ikke engang noe i nærheten! Og Han var Ordet—Gud 
i kjødet!

Det er meningen at vi skal tenke slik Kristus gjør! Det 
betyr at vi må begynne å stille de viktige spørsmålene: Hva g jør 
Kristus? Hva betyr dette? Han gjør ingenting forgjeves!

Dette eksemplet blir bare fortalt i Johannes evangeliet. 
Det er fordi Johannes hensikt var å hjelpe oss til å forstå 
sinnet til Kristus.

Vi må la Hans sinn være i oss (Filipperne 2:5). Det betyr at 
vi alltid må søke hvordan Han tenker og hvorfor. Da kan vi 
tenke dypere på samme måten som Han gjør det.

Johannes viderefører denne leksjonen i de følgende versene.

K r I s t u s ’  m at— G u d s  a r B e I d

Etter episoden ved brønnen forsøkte disiplene å få Kristus til å 
spise noe. Han svarte: «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om» 
(Johannes 4:32).



Johannes Evangelium Guds kjærlighet 64

Dette forvirret disiplene. De var så bekymret for at Han skulle 
spise. Jesus Kristus fortalte dem noe her som vi alle må lære dypt.

«Jesus sier til dem: Min mat er å gjøre hans vilje som har 
sendt meg, og å fullføre hans gjerning» (vers 34). Det er maten 
min, sa Kristus. Min levemåte er bare å g jøre Guds Arbeid med 
all den lidenskapen Jeg har. Det er alt Jeg er her for! Det er Min 
glede—å fullføre det Arbeidet Faren har gitt Meg å g jøre!

Dette er nøkkelen til å være lidenskapelige og opprømte! 
Guds Arbeid har en innebygd visjon av glede! Det får oss alltid 
til å se lengre enn de nåværende vanskelighetene og se hvor alt 
dette fører oss! Hva gjør det om vi mister et måltid? Kristus 
tenkte ikke engang på fysisk mat. Tankene Hans var rettet mot 
hvorfor Han—Ordet—hadde blitt kjød.

Hvis du legger hele din sjel inn i Guds Arbeid og gir det alt 
du har, vil det gi deg all den begeistringen og gleden Gud har 
å gi oss på jorda!

Selvfølgelig vil det bli prøvelser. Selve den kjensgjerningen 
at du gjør Arbeidet vil bringe prøvelser. Jesus Kristus 
visste at Han om kort tid ville bli brutalt slått, korsfestet og 
drept! Det måtte ha vært en sterk gnagende dragning mot 
selvmedlidenhet. Likevel avsto Han her fra et måltid for å tjene 
en samaritansk kvinne! Det var meningsløst for jødene, men 
det var meningsfullt for Jesus Kristus, fordi Han så hvordan 
alt passet inn med den vidunderlig, vakre mester planen Hans! 
Han ble styrket og opprømt av å gjøre Guds Arbeid.

Hver gang herr Armstrong snakket om et prosjekt som ville 
hjelpe Arbeidet, formidlet han en det med en enorm begeistring. 
Han var begeistret fordi han la hele sin sjel i Arbeidet. Det var 
livet hans. Hver gang det skjedde noe godt, gledet han seg over 
det—og han hadde mye å være begeistret for. Selvsagt hadde 
han også noen hjertesorger; noe gikk galt. Det er slik det er 
hvis du elsker—du kan bli såret. Men du vet hvordan det er 
virkelig å leve. 

Ethvert medlem i Philadelphia Church of God kan bli 
styrket på den måten. Hva enn du er i stand til å bidra med, 
gjør det. Hvis du bare kan be og faste, så gjør det. Dette er 
Guds Arbeid! Vi har del i Arbeidet til Ordet, som kom til jorda 
for å forklare Faren Sin!

Jesus Kristus ønsket bare å fullføre Arbeidet til faren Sin. 
Det var Hans store lidenskap. Vi bør tenke slik Han gjør. «La 
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dette sinn være i dere.» Vi har et strålende mål: å fullføre 
Guds Arbeid. Det er grunnen til at vi er kalt i dag!

Kristus fortsatte: «Sier ikke dere at det ennå er fire måneder, 
og så kommer høsten? Løft deres øyne og se markene, de er alt 
hvite til høst!» (vers 35). Det samme er åh, så sant i dag! Arbeidet 
er der—det er klart for mer vekst! Markene er allerede klare til å 
bli høstet! Vi må ikke mislykkes med å høste avlingen. Det haster! 
Prospektive medlemmer og medarbeidere og laodikeerne venter 
på å høre dette budskapet, og deretter for prestene å hjelpe dem 
mens det ennå er tid! Det haster for folk som vi ikke engang 
kjenner til, å høre hva Gud sier! Hvis du er lik Kristus, og du 
mister noen måltid fordi du gjør Guds Arbeid, det er ikke så 
ille! Kristus hadde nok lidenskap og begeistring til at Han ikke 
brydde seg om den slags ubeleiligheter. Sinnet Hans var fullt 
av Guds visjon! Han tenkte på Morgendagens Verden, ikke på 
verden i dag. Hvis du virkelig gjør Arbeidet, har du visjon!

Vi er ikke her for å redde oss selv, noe som vi har hørt så 
mange ganger—men for å redde verden! Du deltar ikke i Kirke 
tjenester bare for å være sosial og plukke opp en god ide eller to. 
Du er her for å lære å undervise verden! Vi forbereder oss på å 
utdanne verden om en annen måte å leve på! Kristus forbereder 
et embete for deg i henhold til hvor bra du vil gjøre det som 
en lærer, og hvor hardt du har arbeidet med å forberede deg 
for det! Hvis du mister et måltid for å sikre et høyere embete i 
Guds Rike, er det vidunderlig!

V e r d e n s  f r e l s e r

Etter Kristus’ samtale med henne, gikk den samaritanske 
kvinnen ut og fortalte det til mange mennesker. Samaritanere 
kom løpende etter Kristus og ba Ham om å bli der og lære dem!

Dette er ekstraordinært! Her var Messias, og tilbrakte tid 
i dette uønskede område, og svarte på entusiasmen til disse 
underpriviligerte folkene. De var begeistret over Guds sannhet, 
så Han ble. Han ble hos disse fattige og forfulgte folkene i to 
dager, og gjorde alt Han kunne for å hjelpe dem. Messias ga tid 
til disse «hundene.»

Hele omegnen var fylt med begeistring og glede. Og de 
mottok bare en ørliten del av det Kristus gir til oss i dag.
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I sannhet, ingen mennesker er hunder. Gud avskyr 
fordommene, hatet, ondskapen og styggedommen i denne 
verden! Jesus Kristus DØDE FOR VERDEN! Han døde for å 
redde HVERT ENESTE MENNESKE PÅ JORDA!

Den storslåtte sannheten gir et inspirerende potensial til 
hver eneste en av oss—hvis vi ønsker det.

Disse samaritanene var så begeistret over sannheten at 
Kristus var villig til å gå glipp av måltider og endre planene 
Sine for å bli hos dem og undervise dem. Folk ville sikkert ha 
spurt, hvilken mulig interesse kunne Kristus ha i den gettoen? 
Men Han var tydelig begeistret over det.

Det gir oss en liten smak av hva vi er i ferd med å gjøre for 
hele verden!

Jesus Kristus og Gud Faren brenner for dette. De arbeider 
slavisk for å tilveiebringe denne Familien—de vil gi ethvert individ 
på Jorda muligheten til å være i den Familien! Kristus opplevde 
bare en smak av den framtida blant disse samaritanene, og Han 
kviknet virkelig til! Og det skulle gjøre det samme med oss! 

Kristus satte dette eksemplet for at vi skulle følge det. Så 
mye mer hver enkelt av oss kan gjøre hvis vi ser nøye på Hans 
eksempel!

Legg merke til hva samaritanene sa: «Og de sa til kvinnen: 
Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. For nå har vi selv 
hørt, og vi vet at han i sannhet er VERDENS Frelser» (vers 42).

Mennesker kan ikke redde verden—de bare ødelegger den. 
Bare Gud kan redde verden! Det er grunnen til at Ordet ble kjød. 
Kristus kom ikke for bare å redde jøder. Han ble to dager hos 
hedningene for å drive den leksa igjennom. Han er verdens 
Frelser! Og Han er utrolig begeistret over det! Er du?

Disse samaritanene snakket til Sønnen til den levende Gud. 
Den samme Kristus er Overhodet til denne Kirken. Er vi rørt og 
gleder oss slik disse samaritanene gjorde?

Når du ser en mulighet til å tjene Arbeidet, handler du slik 
Jesus Kristus gjorde? Handler du på den måten som Overhodet 
til Philadelphia Church of God gjør? Hvis vi er Bruden til 
Kristus, handler vi slik Ektemannen vår gjør! Det er hva Han 
ber oss om å gjøre.

Av alle evangelieforfatterne er det bare Johannes som forteller 
om denne hendelsen. Dette er temaet som han fokuserer på. 
Jesus Kristus kom fra Faren for å redde verden.
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Forstår du virkelig dypt med hver eneste celle i hjernen 
din at dette er grunnen til at du er her? Guds Kirke er en 
lærerhøyskole—trener folk til å undervise og redde verden!

Jeg mistenker at ingen av disse samaritanene til slutt var en del 
av de 120 disiplene som var tilbake på den tida da Kristus døde. 
Jeg antar at de gikk så langt som Kristus kunne ta dem på den tida.

Vi tar folk så langt vi kan i arbeidet vårt. I mange tilfeller vil 
det ikke gi resultat før Trengselen, eller Morgendagens Verden, 
eller den andre oppstandelsen. Gud har den store oversikten. 
Hvis de reagerer raskt på den muligheten i dag, selv om de ikke 
vil bli omvendt, vil Han antakelig gi dem en slags lederrolle, 
selv som fysiske vesener, i Morgendagens Verden. Gud gjør alt 
Han kan for å prøve å bringe denne verden til fornuft. Den 
virkelige innhøstningen vår er i den Store Trengselen. Det er da 
den store skaren av mennesker vil vende seg til Gud—fordi de 
mottok budskapet vårt og visste hvor Gud arbeidet.

Vi har ikke mye tid igjen til å gjøre dette Arbeidet. Slik Gud 
ser på det, har vi bare noen minutter igjen, og da vil øyeblikket 
være borte! Hvis du har en mulighet til å gjøre Arbeidet, grip 
den! Ikke gå glipp av øyeblikket!

Hvor mange måltider har vi gått glipp av for å gjøre Guds 
Arbeid? Vi er kalt nå for å hjelpe Kristus med å redde verden. Vi 
må være villige til å gi opp våre egne håp og drømmer, så vi kan 
oppfylle Guds drømmer!

t r ø s t e r e n

Kristus sa også dette: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den 
som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og 
han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min 
Far» (Johannes 14:12).

Kristus gikk til Faren og lot oss være tilbake her nede, og sa 
at vi ville gjøre større gjerninger enn Han gjorde. For visst er 
dette tilfelle i denne endetiden, med all den teknologien som 
vi har. Vi har større muligheter til å nå hele verden—gjennom 
fjernsyn, satellitt, publikasjoner og post distribusjon, og 
internett. Det gjør oss i stand til å gjøre større gjerninger enn 
Kristus kunne gjøre! Til tross for at vi er få i antall, fortsetter 
Kristus å velsigne arbeidet vårt med en betydelig vekst.
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«Om dere ber om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det! 
Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Og jeg vil 
be Faderen, og han skal gi dere en annen [Trøster, kjv] for at han 
[Gud Faren] skal være hos dere for evig» (versene 14-16).

Husk, Johannes var disippelen «som Jesus elsket» (Johannes 
20:2; 21:7, 20). Han tilbrakte tid ved Jesus’ side (Johannes 
13:23). Johannes hadde ikke den Hellige Ånd i seg på den tida, 
men den var med ham. Og det er sikkert at han følte trøst ved 
Kristus’ nærvær. Kristus ga mye trøst til disiplene Sine.

Her fortalte Kristus dem at selv om Han ville gå sin vei, 
ville Faren gi dem en annen Trøster så de ikke trengte å være 
ulykkelige. Gud Faren Selv ville være hos dem!

«Jeg skal ikke etterlate dere [uten trøst, kjv], jeg 
kommer til dere» (Johannes 14:18). Johannes er den eneste 
evangelieskriveren som fortalte om denne samtalen, fordi 
den passer så perfekt sammen med det sentrale budskapet i 
evangeliet hans.

På den tida da han skrev dette, hadde Johannes hatt Guds 
Ånd i en rekke år, og han visst virkelig hva det var å bli trøstet av 
Kristus! Han hadde blitt personlig trøstet av denne andre Trøsteren.

Gud gjør ikke forskjell på folk. Jeg er absolutt overbevist 
om at Johannes sa: Jeg ble kalt disippelen som Jesus elsket, og 
jeg lente meg mot Kristus’ bryst. Men med denne andre Trøsteren, 
kan hver eneste en av oss figurativt ligge i Kristus’ favn, og ha det 
nære forholdet til Ham! Han er rett der sammen med deg, og det er 
hvorfor du ikke trenger å være ulykkelig. Nå er den Hellige Ånd 
tilgjengelig for hver eneste en av oss, så du og jeg kan bli den 
som Kristus elsker!

Johannes ble gitt denne spesielle åpenbaringen for å vise oss 
hvordan vi kan komme inn i Kristus’ favn og bli trøstet av den 
Hellige Ånd.

Vi møter trengsel i denne verden. Mens vi kjemper for å 
komme inn i Guds Familie, må vi bli trøstet for å fortsette kampen.

Temaet er den Hellige Ånd. Gud underviser oss åndelig. 
Guds Ånd er virkelig en Trøster! Det ordet kunne bli oversatt 
Styrker eller Oppmuntrer. Når du har et problem, gå bare ned på 
knærne og be og be til du rører opp Guds Ånd og blir styrket! 
Dette er den eneste måten virkelig å bli styrket på.

Johannes ser åndelig på dette. Å lene oss mot Kristus’ bryst 
fysisk er ikke den endelige leksjonen. Å ha Guds Ånd inni oss 
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er virkelig oppmuntrende! Jesus Kristus vet hvordan Han skal 
se etter Sin Hustru! Han er en kjærlig Ektemann, og Han vet 
hvordan Han kan trøste henne. Han trøster og oppmuntrer 
henne fordi Han elsker henne. Johannes ga oss et fysisk bilde på 
hva Ektemannen vår g jør åndelig. Alle mennesker kan ha den 
slags forhold til Jesus Kristus. Du kan ligge i favnen til Kristus 
åndelig—slik Johannes gjorde det fysisk. Det fysiske var bare 
et forbilde på hva som vil skje åndelig med hver enkelt av oss. 
Kristus elsket Johannes på en spesiell måte for å vise hvordan 
Han elsker og trøster oss alle åndelig—med den Hellige Ånd. 

DU er den som Jesus elsker!
Hvis det noensinne er noen som har illustrert kjærligheten 

sin, så er det Jesus Kristus. Og nå kommer Han til hver eneste 
en av oss—slik Han kom til Peter—og spør: Elsker du Meg 
virkelig? Gjør da Farens Arbeid. Det er det Han gjorde da Han 
var på denne Jorda. Dette var Hans lidenskap og glede.

Det er den slags agape kjærlighet som kommer inn i livene 
våre med Guds Hellige Ånd. Da blir vi en som oppmuntrer, slik 
Kristus gjør.

«Den som har mine bud og holder dem, han er den som 
elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. 
Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. … Om noen 
elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, 
og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham» (verses 21, 
23). For en forandring det vil gjøre i livene våre når Faren og 
Sønnen kommer for å ta bolig hos oss!

Vi viser vår kjærlighet til Faren ved å holde Hans bud. Og 
Faren elsker oss på den mest suverene, faderlige måten når vi er 
lydige mot loven Hans. Han og Hans Sønn kommer og lever i 
oss. Vi er da Riket, eller Familien, til Gud i embryo.

«Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere. Men 
talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt 
navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det 
som jeg har sagt dere» (versene 25-26). Den Hellige Ånd vil 
lære deg alt og minne deg om det som du har blitt lært. Vi ser 
ikke til mennesker lenger!

«Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som 
verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt 
ikke!» (vers 27). Kristus gjentar dette poenget for å understreke 
det kraftig: Vær ikke forferdet! Ikke vær redde! Dere har en Trøster. 
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Jeg er rett der sammen med deg! Kristus er rett der! Men vi må 
vite det, og vi må bruke den krafta. Hvis vi ikke forstår dypt hva 
Kristus forklarer her, vil vi bli veldig forferdet over mange av 
problemene i denne verden.

Kristus gjentar orda i Johannes 14:1 med en ny og sterk 
kraft! Er du forferdet? Er du redd? Guds Hellige Ånd vil beseire 
denne frykten.

Kristus er der for å trøste deg—for å styrke og oppmuntre 
deg—å gi deg ordentlig fred. Det er ikke bare noe Han sier. 
Dette er virkelig. Han tilbyr ekte fred midt i tider da du normalt 
ville vært redd. Vær ikke forferdet!



Kapittel 7
Bygg troen til 
Jesus Kristus
Da Gud åpenbarte en dypere sannhet til meg om Johannes 

11, forsto jeg hvor mye mer jeg trengte å vokse i tro. 
Johannes lærer oss om en oppstandelse-fra-de-døde-

nå tro. Det er noe lignende Paulus’ eksempel på tro da han ble 
etterlatt som død i en haug steiner og antageligvis ble vekket 
opp av Gud for å fortsette Arbeidet.

Dette er den slags tro som bringer mirakuløse helbredelser, 
og mange andre mirakler inn i livene våre.

Her gir Johannes oss en dramatisk innsikt i hvor mektig 
troen til Kristus var. Kanskje hadde han rundt 30 år til å tenke 
på og analysere dette Lasarus-eksemplet før han skrev om det i 
Bibelen. Så han forsto sannsynligvis troen til Kristus bedre enn 
de fleste andre apostlene og profetene.

Den gode nyheten er, vi kan og må ha den samme troen som 
Kristus hadde.

Apostelen Paulus levde ved troen til Jesus Kristus. «Jeg er 
korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus 
lever i meg. Det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen 
[til, kJV] Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg» 
(Galaterne 2:20). Han snakker om å ha akkurat den samme 
troen som Jesus Kristus hadde, og som Han hadde en stund 
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på denne Jorda. Paulus sa: Jeg har den samme troen—troen til 
Kristus. Jeg leVer ved den.

Se på historien om Lasarus, som er nedtegnet i Johannes 11, 
med dette i tankene. Dette kapitlet handler om troen til Kristus. 
Det lærer oss en praktfull lekse om tro.

Da Lasarus ble syk, sendte de to søstrene hans, Mary og 
Martha bud på Jesus. Da Jesus mottok nyheten sa Han: «Denne 
sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds 
Sønn skal bli æret ved den» (vers 4). Forestill deg at du hørte 
at Kristus svarte dem på denne måten.

Kristus ofte sa og gjorde ting som folk ikke forsto. Dette 
opprørte mange.

e t  fa r l I G  a r B e I d

Jesus Kristus satte et fantastisk eksempel med å gjøre Guds 
Arbeid midt i farer. Disiplene undret seg over dette, men Kristus 
lærte dem i virkeligheten å følge Hans eksempel. Dette er en 
lærdom som det haster at vi lærer i denne endetiden.

To dager etter at Han mottok nyheten om Lasarus’ sykdom, 
fortalte Kristus disiplene at de måtte gå tilbake til Judea for å gjøre 
noe arbeid der. De svarte: «Rabbi, nylig prøvde jødene å steine deg, 
og du drar dit igjen?» (Johannes 11:8). De hadde møtt problemer 
der og fryktet faktisk for Kristus’ liv hvis de ville vende tilbake.

Jesus Kristus bestemte ikke hvor Han skulle gå eller ikke 
gå, basert på hvor farlig det var. Han handlet i henhold til det 
arbeidet som trengte gjøres.

Vi kan også møte hindringer og problemer når vi gjør Guds 
Arbeid. Noen ganger må vi simpelthen gå en farefull vei fordi 
det er noe som må bli gjort, og Gud ønsker at vi skal gjøre det. 
Det trengs mot og tro for å gjøre det. Det er ikke lett.

Det var ikke lett for Kristus: Jødene i Judea hadde prøvd 
å steine Ham tidligere! Jesus’ disipler var overbevist om at de 
ville prøve igjen. Men Kristus ofret på enhver måte det Faren 
krevde for å fullføre Arbeidet. Dette er Min Fars Arbeid, sa Han. 
Min største lidenskap er å fullføre det, og å g jøre akkurat som Han 
instruerte. Han var så bestemt på å utføre Farens instruksjoner 
at ingenting—ikke fysisk fare eller noe annet—noensinne 
kunne stoppe Ham!
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«Jesus svarte: Er det ikke tolv timer i en dag? Den som 
vandrer om dagen snubler ikke, for han ser denne verdens lys. 
Men den som vandrer om natten, han snubler, fordi lyset ikke 
er i ham» (versene 9-10).

Kristus sier at vi bare har så mye dagslys—bare et kort 
tidsrom til å fullføre dette Arbeidet. Natta nærmer seg raskt, 
da vi ikke lenger vil være i stand til å utføre denne fasen av 
Arbeidet. Så det haster! Selv om det skulle kreve å reise til steder 
hvor vi kunne bli steinet, eller som vil kaste oss ut i brennende 
forfølgelser, må vi få gjort jobben! 

Gud prøver å bygge tro i oss, og det er ikke lett. For å oppnå 
det, har Han ikke noe annet valg enn å gi oss utfordringer og 
vanskeligheter. Det er vårt ansvar å bevare den store oversikten og 
å si: Dette er til Guds ære—Jeg må gjøre det. Det er derfor vi er her.

Gud har gitt oss et vidunderlig kall. Vi vil aldri være i stand 
til å fullføre det med mindre vi utvikler tro til å følge Ham hvor 
enn Han leder oss, selv inn i fare. Dette er hva Jesus Kristus 
gjorde, og det er en viktig lekse som Han lærte disiplene Sine. 
Du kan være sikker på at det vil bli mer relevant for oss, etter 
hvert som vi nærmer oss slutten på denne tidsalderen.

p r O B l e m  m e d  å  t r O  G u d

Kristus fortalte deretter disiplene om Lasarus: «Vår venn Lasarus 
er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham» (Johannes 11:11). 
Disiplene forsto det ikke—de trodde at Lasarus bokstavelig talt 
sov og at han ville bli bra. Men Kristus fortalte dem at Lasarus 
hadde dødd på dette tidspunktet. «Disiplene sa da til ham: 
Herre, hvis han er sovnet, da blir han frisk igjen. Jesus hadde 
talt om hans død, men de tenkte at han talte om vanlig søvn» 
(versene 12-13).

Slik Kristus betraktet det, tok Lasarus bare en liten lur, og 
Han ville vekke ham. Flere steder i Skriften viser til døden som 
«søvn» (f. eks.: Daniel 12:2; Apostlenes 7:60; 1 Tessalonikerne 
4:14-15). Når du forstår sannheten om oppstandelsen, forstår 
du at døden bare er en søvn som du vil våkne fra!

Min hustru døde i troen for noen år siden. Om kort tid vil 
hun bli reist opp til evig herlighet. Hvordan kan vi beskrive 
tilstanden hennes i dag som død?
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Ingen andre ville ha sett på Lasarus’ tilstand som bare søvn. 
Men Kristus tenkte ikke på samme måten som folkene rundt 
Ham. Dette var Ordet som hadde blitt kjød, Guds Sønn! Likevel 
snakket folk til Ham og behandlet Ham som ethvert annet 
menneske. De forsto Ham ikke.

Hvis vi vil la Kristus leve i oss og ha troen til Kristus, da må 
vi lære å betrakte døden slik Han gjør det. Vi må streve for å se 
på alle ting slik Han gjør det.

«Da sa Jesus rett ut til dem: Lasarus er død! Og for deres 
skyld er jeg glad at jeg ikke var der, for at dere skal tro, men la 
oss gå til ham!» (Johannes 11:14-15).

Hele denne episoden var til fordel for dem, så de kunne lære å 
leve ved Kristus’ tro. Han prøvde å lære dem hvor lite de hadde av 
denne troen. Han prøver også å lære oss den samme leksa. Kristus 
prøver å lære alle disiplene Sine, i enhver tidsalder, å tro Gud.

Hver eneste en av oss kan ha denne forbløffende troen i 
oss. Men vi må alle vokse atskillig for å ha troen til Kristus. 
Kristus var et levende eksempel på hvor mektig troen vår kan 
og må være. Kristus’ Brud må bygge den samme troen som 
Ektemannen hennes har. Og for en tro det er!

Har du en oppstandelse-fra-de-døde-nå tro? Tror du at 
Kristus kunne og ville vekke deg fra de døde i dag, hvis det 
var et behov for å gjøre det? Kristus lærer oss alle hvor mye 
mektigere troen vår kan være.

Vi må vokse i denne allmektige troen til Kristus—den 
samme troen som Han hadde da Han vandret på Jorda.

Denne slags tro revolusjonerer livene våre.
Kristus prøvde å oppnå noe viktig: Han ville at disiplene Sine 

skulle tro. Han var virkelig Gud i kjødet! Han kunne virkelig 
bare snakke til en mann i grava og si: Stå opp og gå!, og få den 
mannen til å komme rett ut av den grava! Det er utrolig.

Tror du Jesus Kristus? Problemet menneskene har hatt gjennom 
tidsaldrene er å bare tro Gud! Vi må ha tro og bygge tro i livet, så 
vi, lik apostelen Paulus vil komme til det punktet i livet der vi lever 
av Jesus Kristus’ egen tro. Det blir en levemåte hver time av dagen.

t r O e n  t I l  å  B l I  h e l B r e d e t

På den tida da Jesus og disiplene Hans ankom, hadde Lasarus 
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vært i graven i fire dager. Marta og Maria var rammet av sorg, 
og mange venner hadde kommet for å trøste dem. Det er alltid 
godt å ha noen der til å trøste oss når slike prøvelser rammer 
oss. Men vi må også være i stand til å se hinsides graven. Den 
virkelige trøsten i en slik situasjon er å kjenne Guds sannhet 
(1 Tessalonikerne 4:18).

Da Marta kom for å hilse på Jesus sa hun: Kristus, hvis bare du 
hadde vært her, kunne du ha helbredet ham og han ville ikke ha dødd 
(Johannes 11:21). Sett fra Guds perspektiv er det selvfølgelig 
liten forskjell på at Gud redder noens liv fra en sykdom, eller 
tar noen tilbake fra døden ved en oppstandelse. Dette er, når alt 
kommer til alt, Gud, Skaperen av hele menneskeheten!

I Jakob 5:14-15 lover Gud at «Herren skal reise ham opp,» 
hvis en prest salver noen med olje og ber «troens bønn» over 
dem. Når noen reiser seg fra en sykeseng etter å ha blitt salvet 
med olje, er det et forbilde på oppstandelsen! Gud kan reise 
et menneske fra sykesengen, og det er akkurat like enkelt for 
Ham å reise det opp fra graven!

Hvor sterk er troen din på den sannheten?
Vi trenger Jesus Kristus’ egen tro enten vi skal bli helbredet 

i dette livet eller reist opp fra de døde. Og det er selvsagt noen 
mennesker som ikke vil bli helbredet fysisk, før oppstandelsen. 
Men det er mange som blir helbredet i dette livet - fordi de tror!

Marta så på situasjonen fra et rent fysisk perspektiv: Åh, 
hvis du bare hadde vært her før han døde! Her snakket hun med 
Guds Sønn, som hadde skapt alt liv og hele universet! Er det for 
vanskelig for Ham å gjenopplive noen fra de døde?

G u d  G j e n O p p l I V e r

I august 1977 døde herr Armstrong. En pleierske kom inn i 
rommet for å undersøke ham og fant ham livløs, ansiktet hans 
var askegrått. Hun sjekket pulsen hans, men det var ingen.

Hun tilkalte hjelp og folk begynte øyeblikkelig munn 
til munn metoden og hjertemassasje på ham. Etter noen få 
minutter, pustet han av seg selv.

Herr Armstrong ble på en måte både helbredet og 
gjenopplivet i det tilfellet. Igjen, det ene er et forbilde på det 
andre, og den samme troen er påkrevd for begge.
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«Like etter at de hadde fortalt meg hva som skjedde,» skrev 
herr Armstrong senere, «følte jeg at arbeidet mitt i Guds hender 
var fullført og at Gud ikke hadde bruk for meg i det videre 
Arbeidet Sitt, og at jeg ville foretrukket å forbli død. For hvis 
de ikke hadde grepet inn ville jeg ha blitt begravd etter to til tre 
dager» (Autobiography of Herbert W. Armstrong, Bind 2).

Herr Armstrong var trøtt og utslitt. Men han vendte tilbake 
med ekte pågangsmot, og han sa at han utrettet mer i de neste 
åtte åra, enn i hele livet sitt opp til det tidspunktet! Gud utførte et 
virkelig oppstandelse-fra-de-døde mirakel i livet til den mannen!

Jeg husker imidlertid at herr Armstrongs sønn, Garner Ted, 
besøkte et kirkeområde som jeg var i og sa i prekenen sin: 
«Faren min sier at han sluttet å puste,» noe som tydet på at han 
var skeptisk til påstanden til sin egen far.

Denne mannen trodde tilsynelatende ikke at den store 
Skaperen Gud kunne la noen stoppe å puste og deretter starte 
han opp igjen! Men er det virkelig så vanskelig for Gud? 
Fruktene i sønnens liv beviste at han ikke trodde Gud!

Hvor sterk er troen din på at Gud kan få en mann til å puste 
igjen? Eller at Han kan bringe en mann opp fra graven, slik 
Han gjorde med Lasarus?

Hvis vi har vanskeligheter med å tro det, slik herr 
Armstrongs sønn hadde, trenger vi virkelig å undersøke troen 
vår. Dette spørsmålet vil til slutt avgjøre hvilken oppstandelse vi 
kommer opp i! Vi vil alle komme opp i en oppstandelse, men 
det store spørsmålet er, hvilken? Når en person er omvendt, vil 
han enten komme opp i den første oppstandelsen som en del av 
Kristus’ Brud (Åpenbaringen 20:6), eller i oppstandelsen som 
fører til den andre døden (versene 13-15).

Mot slutten av livet sitt sa herr Armstrong at han ikke 
trodde at sønnen hans noensinne hadde blitt omvendt. Selv om 
han ikke var, betyr det absolutt ikke at han vil komme opp i 
den andre oppstandelsen (da Gud gjenoppliver folk fra graven 
som virkelig vil lære å kjenne Gud for første gang). Kristus 
fordømte noen av jødene i Hans dager, selv om de ikke hadde 
den Hellige Ånd, fordi de visste så mye! (f. eks. Matteus 23:29-
33; Lukas 13:26-28). De visste at Kristus kom fra Gud, men 
de kunne ikke få seg til å tro Ham, på grunn av de opprørske 
holdningene sine. Når noen tror utover et visst punkt, står evig 
liv på spill. Det er bare Gud som vet hva det punktet er.
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Herr Armstrongs død og oppstandelse var en Lasarus 
situasjon, på en liten skala. Det økte troen min! Jeg så aldri 
noen grunn til å tvile på herr Armstrongs beskrivelse av 
denne hendelsen. Det var ingen av de som var involvert som 
noensinne var uenige med uttalelsen hans—så vidt jeg vet. Det 
er mange av Kirkemedlemmene våre som kunne peke på en 
situasjon eller to i livet deres hvor, hvis det ikke hadde vært for 
Guds inngripen, ville de ikke vært her. Det skulle ikke være et 
anstøt for noen.

Gud gjenoppliver! Og noen ganger gjenoppliver Han i 
dag. Jeg har absolutt ingen tvil om at Gud gjenopplivet herr 
Armstrong. Denne mannen var midt i 80åra, og å gjøre Arbeidet 
i den alderen var så vanskelig at han ville foretrukket å dø. Men 
Gud må ha funnet ut at det var godt for ham å måtte gjøre 
så mye i den alderen, så han ville lære å stole mer på Gud! 
Prøvelsene vi må utholde mens vi lærer å stole på Gud under 
perioder der vi er svakest, er av stor verdi.

t r O  på  O p p s ta n d e l s e n

Marta sa til Kristus: «Herre, hadde du vært her, da var min bror 
ikke død! Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud 
gi deg» (Johannes 11:21-22).

Hun resonnerte at hvis Kristus hadde vært der og bedt for 
broren hennes, ville han ha levd—men siden det ikke skjedde, 
var det til og med for sent for Kristus å gjøre noe med det.

Jesus svarte: Broren din skal oppstå. 
Da svarte Marta tilbake: «Jeg vet at han skal oppstå i 

oppstandelsen på den siste dag» (vers 24). Hun visste om en 
oppstandelse, symbolisert ved den Siste Store Dagen, da hun 
ville se Lasarus igjen. Hun trodde det. Men det er også slik at 
Satan kjenner til den doktrinen; han er klar over Guds plan 
i oppstandelsene. Det alene krever ikke den slags tro som vi 
trenger for å bli frelst.

Faktumet er at Martas tro var langt fra det den skulle ha vært. 
Hun så i det hele tatt ikke på situasjonen slik Kristus gjorde det.

Jesus Kristus, i en viss forstand, erkjente simpelthen at det 
ikke var noen forskjell mellom helbredelse—eller å reise opp 
noen der og da—og å bringe opp noen i en oppstandelse på et 
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senere tidspunkt. Hvis vi har troen til Jesus Kristus, er det 
ingen forskjell!

Vennligst les det avsnittet igjen!
Dette er den slags tro som vi må bygge. Kristus er oppstandelsen 

i går, i dag og i morgen! Kristus oppstandelsesperiode.
Dette er den slags tro som vi trenger for å bli helbredet eller 

gjenopplivet.
De som er kalt og er trofaste mot Kristus i dag, vil være i den 

første oppstandelsen ved Hans andre komme. Så forståelsen vår 
av Lasarus eksemplet er av høyeste viktighet. Tida er ekstremt 
kort.

Kristus var opprørt over den manglende troen til disse 
menneskene. Noen ganger er Han opprørt over oss på grunn 
av dette. Vi er fortsatt tilbøyelige til å utelate Gud i bildet og for 
eksempel stole på denne verdens løsninger på de helsemessige 
prøvelsene våre. Vi må ha Kristus’ egen tro i oss!

Tenk alvorlig igjennom hva Gud prøver å oppnå i livet ditt. 
Han er dypt opptatt av deg, og Han ønsker at du virkelig lærer 
å stole på Ham—enten det er til å helbrede eller hjelpe deg til å 
møte noen andre problemer. Med Gud er det ingenting vi ikke 
kan gjøre! Den største feilen vi kan ha er å stole på oss selv.

Hvis vi virkelig, dypt inne, tror på sannheten om 
oppstandelsene, tror vi også at Gud vil helbrede oss akkurat 
nå! Det er alltid en mulighet for at Han ikke ville—Han 
kan kanskje la oss dø. Men vi vil fortsatt bli helbredet i 
oppstandelsen. Det spiller i virkeligheten ikke noen rolle, så 
lenge vi gjør Guds vilje.

Løftet om helbredelse inkluderer oppstandelsen fordi mange 
vil bli helbredet i oppstandelsen. Helbredelse og oppstandelse 
er en pakke. Hvis vi tror på å bli helbredet—nå eller senere—
må vi også tro på oppstandelsen.

Hvis vi nekter å tro det, vil vi bli reist opp til ildsjøen (den 
tredje oppstandelsen).

Hvordan kunne dette emne være alvorligere enn det?
Les om igjen herr Armstrongs enestående hefte The 

Plain Truth About Healing fra tid til annen. Vi trenger denne 
gjennomgangen for å fortsette å bygge troen vår. Og vi må 
akseptere de prøvelsene som Gud lar skje i livet vårt, som 
muligheter til å bygge tro. Alle ting virker sammen for det gode 
når vi elsker Gud (Romerne 8:28).
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Problemet er, hvis vi ikke får disse orda inn i sinnet vårt og 
begynner å bruke dem, da setter det Jesus Kristus i en vanskelig 
situasjon. Hvordan kan Han nå oss da? Hvis Han ikke kan nå 
oss med ord og med slike eksempler som herr Armstrongs 
oppstandelse i 1977, hvordan kan Han nå oss? Han vil måtte 
gjøre det gjennom de hardeste slags lidelser.

Vet du hvorfor laodikeerne må lide så mye i Trengselen? 
Fordi de ikke vil leve ved troen til Jesus Kristus. På denne tida, 
nekter de å tro! Og det er ingen unnskyldning for vantroen 
deres! De gir ikke Gud noe valg. For å nå dem, må Han refse 
og tukte dem, slik Han sier at Han vil gjøre med hver sønn som 
Han elsker (Åpenbaringen 3:19).

Men hvis vi bygger tro i dag, kan vi unngå det verste av den lidelsen.
Den måten laodikeerne resonnerer på er akkurat slik Marta 

resonnerte: De tror kanskje på oppstandelsen, men de dytter 
den dagen langt nedover veien. Jeg tror på oppstandelsen, men 
det er så langt unna; jeg tror likevel ikke at Gud kunne bringe 
herr Armstrong tilbake til livet. Eller, jeg tror egentlig ikke at Gud 
kunne helbrede meg akkurat nå.

Men igjen, alt er den samme troen—troen til å bli helbredet, 
eller gjenopplivet, eller hva som helst annet!

Lasarus er et av de beste eksemplene i Bibelen til å lære oss 
hvordan vi kan bygge tro.

Vi trenger Kristus’ tro i oss for å bli helbredet. Vi trenger 
denne livs-forandrende troen i livene våre nå!

Marta trodde på den Siste Store Dagen—men så hva? Satan 
tror også på den oppstandelsen. Den troen teller ikke mye. Se 
hvordan Kristus svarte henne.

«j e G  e r  O p p s ta n d e l s e n »

«Marta sier til ham: Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på 
den siste dag. Jesus sa til henne: JEG ER oppstandelsen og livet. 
Den som tror på meg skal leve om han enn dør» (Johannes 
11:24-25).

For en dristig uttalelse! Denne mannen som sto der rett 
foran henne sa: ”JEG ER oppstandelsen!” Jeg er den som vil 
oppreise alle mennesker. Sier du at jeg ikke kan bringe noen opp, 
ut av graven nå?
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Kristus som oppreiste Lasarus var Ordet—det Vesenet som 
Gud Faren brukte til å skape alt! Og enten det er i dag eller i 
morgen eller en annen dag, er Jesus Kristus oppstandelsen!

Mange av våre kjære i Guds Kirke, inkludert min hustru, 
har dødd—men de vil virkelig leve igjen! Gud vil reise dem 
rett opp, ut av gravene deres!

Uten tro kan vi få panikk over døden til våre kjære - til 
og med de som hører til de utvalgte. Når en av helgenene til 
Gud forblir trofast til enden, har de beseiret døden! Det er den 
største seieren av alle. Selvfølgelig sørger vi over at vi ikke har 
det individet i livet vårt for øyeblikket—men se på seieren!

Kristus fortsatte: ”Og hver den som lever og tror på meg, 
skal aldri i evighet dø. Tror du dette?” (vers 26). Kristus stiller 
det samme spørsmålet til deg. Tror du dette? Gjør jeg? Hvem 
det enn er som lever og tror Kristus, skal aldri dø! Dette er 
en tung og vidunderlig sannhet. Tror du virkelig på det? Tror 
du Gud?

Kanskje vil du sove en kort tid, men du vil aldri dø.
Tror du virkelig at ansiktet ditt vil skinne for alltid som sola? 

Det er grunnen til at du ble født som et menneskevesen! Det er 
grunnen til at alle i denne verden ble født!

Vi er kalt inn i Guds Kirke i dag for å bli Bruden til 
Jesus Kristus! Det er grunnen til at du er kalt nå! Hvis vi 
forsto det i den fulleste forstand, ville vi besvime—det er så 
ærefryktinngytende! Tror du virkelig på den sannheten?

Tror du dette? spurte Kristus—og Han spør oss om dette i dag. 
Det er sikkert at vi alle trenger å bygge mer tro på den storslåtte 
sannheten. Folkene som Kristus snakket til, trodde Ham ikke. 
Nittifem prosent av Guds folk i dag tror Ham egentlig ikke. Vi 
må sørge for at vi g jør.

Elsk Gud! Tro på det Han sier! Løftet om helbredelse 
INKLUDERER oppstandelsen. Å tro på oppstandelsen er 
ikke nok. Du må ha troen til å få deg dit. Troen vår må være 
livskraftig levende! Jesus Kristus, Overhodet til denne Kirken, 
ER oppstandelsen!

Vi vet at Gud helbreder, men altfor ofte føler vi oss ikke 
personlig sikre! Eller vi resonnerer: Gud kan helbrede meg, men 
ikke nå.

Hvorfor skulle det synes rart at Overhodet til denne Kirken, 
som er oppstandelsen, ville gjøre så herr Armstrongs hjerte 
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begynte å slå igjen? Er Jesus Kristus virkelig Overhodet til 
denne Kirken, eller er Han ikke? Hvis Han er, å gjenopplive en 
mann hvis hjerte har stanset, er ingenting! Kristus vil reise opp 
milliarder av mennesker!

Likevel er det så lett for oss å si: Vel, jeg forstår det—men det 
er langt inn i framtida. Det skjer ikke i dag.

Kristus og Faren vår lever. Vi må ha en levende tro. Troen vår 
må være dynamisk levende slik troen til Kristus var.

Legg merke til hvordan Overhodet til Kirken følte over den 
patetiske troen til disse i Hans dager.

j e s u s  G r åt

Marta gikk og hentet Mary søsteren sin, som stormet ut for å se 
Jesus. Da hun kom til Ham, falt hun ned for føttene Hans og sa 
det samme som Marta hadde sagt tidligere: ”Herre, hadde du 
vært her, da var min bror ikke død!”(Johannes 11:32).

Disse to søstrene, og alle jødene rundt dem, gråt sårt, 
overveldet av sorg over Lasarus! Hva tenkte Kristus om det? ”Da 
nå Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet 
sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet” (vers 33).

Kristus hadde gitt fire veldig mektige og direkte uttalelser: 
”Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære”; ”Vår 
venn Lasarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham”; og til 
slutt. ”Din bror skal oppstå”; og: ”Jeg er oppstandelsen og livet. 
Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den 
som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.” Likevel var 
disse menneskene utrøstelige—paralysert av vantro sorg!

Og derfor ble Kristus opprørt i ånden og rystet—på grunn av 
deres vantro. Kristus var intenst forpint på grunn av den svake 
troen deres—til det punktet at Han jamret! Det var fryktelig 
opprørende for Ham.

Plager VI Jesus Kristus noen ganger? Hender det at Han er 
opprørt over VÅR vantro? Gud må ha vært mektig opprørt over 
den siste æraen i Kirken da den gjorde opprør. Men hva med 
deg personlig? 

Gud vil ikke gi oss den vidunderlige framtidige arven vår 
uten at vi virkelig tror—med mindre vi har Jesus Kristus’ egen 
tro inni oss!
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Hvis vi virkelig tror at vi vil være i den første oppstandelsen, 
må vi tro at Gud vil helbrede oss—akkurat nå!

I vers 35 står det berømmelige, ”Jesus gråt.” Omgitt av 
mennesker som gråt, gråt Kristus. Men Han gråt over noe langt 
annet enn det de gjorde: Han gråt fordi de ikke trodde—og de 
skulle ha trodd! Selv om disse menneskene hadde hørt at Han talte 
og så at Han utførte mirakler, forble de skammelig fattige på tro.

Da jødene så tårene til Kristus, misoppfattet de dem, og 
trodde at Han gråt av samme grunn som de gråt. ”Se hvor han 
elsket ham!” sa de (vers 36).

”Men noen av dem sa: Kunne ikke han som har åpnet den 
blindes øyne, også ha gjort det slik at denne mannen ikke 
var død?” (vers 37). Det er patetisk! De resonnerte at Kristus 
kunne ha gjort så han ikke døde, men ikke kunne reise han 
opp for øynene på dem. De snakket om Jesus Kristus—Ordet 
som ble kjød—den Ene som Gud utformet universet ved! Her 
hadde en mann dødd, og plutselig begynte de å tvile på Kristus’ 
akkreditiver.

Men Kristus ville at Lasarus skulle dø—nettopp for å 
demonstrere hvor mektig Gud er og for å lære disse menneskene 
å tro. 

Under Løvhyttefesten i 2004, fløy jeg fra Vancouver, B.C., 
Canada, til San Diego, California. Jeg skulle preke den sjuende 
og siste dagen av Løvhyttefesten. Den åttende dagen var Den 
Siste Store Dagen—som symboliserer oppstandelsen av de 
milliardene som aldri har kjent Gud.

I løpet av flyturen min til San Diego med Alaska Airlines, 
begynte Gud å øse ut en dypere forståelse om evangeliet til 
apostelen Johannes inn i sinnet mitt—spesielt om oppstandelsen 
til Lasarus.

Hvorfor ville Gud gjøre en slik ting, spesielt under flyturen 
min? Jeg tror at det er en mest inspirerende grunn til at den 
dypere åpenbaringen kom. Som Paulus sa: ”Har vi bare i 
dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av 
alle mennesker” (1 Korinterne 15:19). Vårt eneste håp er i 
oppstandelsen. Vi må tenke på og studere om at Gud oppreiser 
oss. Vi kan imidlertid ikke nå det målet med mindre vi bygger 
troen til Kristus og utøver den i dag.

Så under disse høytidene, ønsker Gud at vi har tankene 
våre rettet mot oppstandelsen. Han hjelper oss på alle måter 
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Han kan så vi kan bygge den troen som er nødvendig for å bli 
oppreist. Vi vil ha mistet alt for all evighet hvis vi ikke blir reist 
opp inn i Guds Familie.

Vi kan ikke mislykkes hvis vi lar Kristus lede oss! Men 
det krever den beste innsatsen vår. Hvis vi kaster bort denne 
majestetiske muligheten, forlater vi Kristus gråtende tilbake!

Når var den siste gangen du gråt over noen sin mangel på 
tro, inkludert din egen?

Gud ga oss dypere forståelse om Lasarus for at vi skulle tro. Så 
vi kunne tro at en Lasarus kunne bli reist opp i dag! Vi har ingen 
framtid hvis vi mislykkes med å utøve troen til Kristus i dag!

” j e G  V e t  at  d u  h a r  h ø rt  m e G”

Så Kristus, gikk til graven mens Han fortsatt var opprørt, og 
befalte at steinen skulle flyttes. Da folk steilet over dette, sa 
Kristus: ”Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du få se Guds 
herlighet?” (Johannes 11:40).

Hvis Jesus Kristus sier noe i Ordet Sitt, må vi bare tro det. 
Det er sant! Skriften kan ikke brytes!

Folkene fjernet steinen slik Kristus befalte dem, og så ba 
Han: ”Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at 
du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring 
meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg. Og da 
han hadde sagt dette, ropte han med høy røst: Lasarus, kom ut!” 
(versene 41-43).

For en tro! Kristus takket Faren som sendte Ham til denne 
Jorda, før Han oppreiste Lasarus! 

Det er den troen vi trenger. Vi må nå det punktet der vi kan 
gå opp til en hvilken som helst situasjon hvor vi trenger tro og 
si med tillit: ”Takk, Far, for at Du hører meg!”—og deretter å 
handle i tro! Troen vår er ikke perfekt, men vi trenger å vite at 
Gud alltid hører oss hvis vi ber i tro.

Det er hva dette kapitlet i Johannes evangelium handler om. 
Vi kan ikke gjøre det med mindre vi kommer vekk fra mennesketro 
og begynner å ha den samme troen som Kristus hadde! Vi må 
arbeide med og bygge den slags tro. Vi trenger alle å analysere 
troen vår. Innsatsen er høy, og de fleste av Guds folk har ikke 
bestått prøven.
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Vi må kjenne Faren, familieplanen Hans og vår del i den—slik 
Kristus gjorde. Vi må se til Faren vår og Kristus for den troens gave.

Vår Far må være like levende virkelig for oss som Han 
var for Kristus. Vi må bygge dette Far/sønn forholdet. Du må 
kjenne Faren ekstremt godt for å takke Ham til og med før 
Han besvarer bønnene dine! Du snakker til Gud som du ville 
snakke til en venn som sitter ved siden av deg. Det betyr at du 
må forstå Bibelen din dypt og at du ber inntil du vet at Ånden 
er rørt og troen flyter fra Gud.

Jesus Kristus er Overhodet til Philadelphia Church of 
God—den samme Kristus som reiste opp Lasarus og skapte alt. 
Han er det levende Overhodet. Han er oppstandelsen—i dag og 
i morgen.

Kristus fortalte jødene at selv om de trodde at de hadde 
evig liv, hadde de det IKKE. Det var en sterk advarsel for dem 
og for oss alle!

Det er milliarder av mennesker som tror at de har evig liv i 
dag—men de har det ikke. Til og med 95 prosent av Guds egne 
Kirkemedlemmer tror at de har evig liv—men de tar feil. Gud 
sier at de er døende åndelig (2 Tessalonikerne 2:10).

Vi skulle og må vite om vi har evig liv. Det er ingenting som 
er en gang nær så viktig. Du har ikke råd til å anta eller gamble 
når det gjelder ditt evige liv.

Vi må komme mye lengre enn til mennesketro.
”Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og 

hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus 
sier til dem: Løs ham og la han gå! Mange av jødene, som var 
kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på 
ham” (Johannes 11:44-45).

For et fantastisk eksempel! Jeg vet ikke hvorfor andre 
evangelieforfattere ikke inkluderte det. Kanskje var det ingen 
av dem som forsto det på den tida, slik de skulle ha gjort 
det—og jo mer Johannes tenkte på det, og desto mer Kristus 
arbeidet i sinnet hans etter hvert som han vokste til å bli en 
gammel mann, jo mer innså han: Vi forsto ikke ordentlig hva 
det var Kristus snakket om! Han prøvde å vise oss den slags tro vi 
trenger hvis vi skal overleve prøvelsene som ligger framfor oss. Det 
er tenkelig at vi til og med kunne måtte dø for Gud. Det var sikkert 
at Johannes hadde mange år til å tenke på dette eksemplet, før 
han skrev evangeliet sitt.
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Så fantastisk at Gud ville åpenbare en dypere sannhet til oss 
om dette eksemplet! Gud vil så gjerne lære oss om den troen 
vi trenger og hvordan vi må tro Ham! Han gir åpenbaring fordi 
Han elsker folkene Sine, og Han ønsker at vi skal bygge tro så vi 
kan bli sønner i Familien Hans. Faren lengter etter en Familie! 
Ellers ville Han aldri ha sendt Jesus Kristus ned hit for å bli 
slaktet og drept.

Hvis Faren ville gi Sin eneste unnfangede Sønn, for å dø for 
syndene våre, vet du at Han mener alvorlig å ha en familie. Han 
satte alt på spill, tok sjansen på å miste Ordet for alltid! Er det 
ikke logisk at Han da ville kreve noe av oss? Hvis Han tar det 
så alvorlig å ha en familie, må vi ta det like alvorlig å komme 
inn i den Familien.

Vi trenger desperat troen til Jesus Kristus. Den troen satte Kristus 
i stand til å holde ut prøvelsene Sine til døden. Det var ved tro at Han 
seiret. Og vi kan ha den samme troen i oss ved den Hellige Ånd.

Med troen til Kristus, vil du bringe Gud Faren inn i bildet. 
Du vil vite at Faren bygger en familie, og at du er en sønn—og 
at Han alltid hører deg!

Det er en ærefryktinngytende kraft i livet vårt når vi har 
troen til Kristus. Vi makter alt gjennom Kristus som styrker 
oss (Filipperne 4:13).

O p p f y lt e  p r O f e t I e r

Da Kristus ble korsfestet, var det mange av profetiene i Det 
gamle testamente som ble oppfylt i detalj. Se på fortellingen i 
Johannes 19.

”Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, og for at 
Skriften skulle bli oppfylt, sier han: Jeg tørster! Det sto et kar der, 
fylt med vineddik. De satte da en svamp, fylt av eddik, på en 
isop-stilk og holdt den opp til munnen hans” (versene 28-29). 
Du kan finne den hendelsen profetert i Salmene 69:22.

”Men en av soldatene stakk et spyd i siden på ham, og straks 
kom det ut blod og vann. Og den som har sett det, har vitnet om 
det, og hans vitnesbyrd er sant. Han vet at han taler sant, for at 
også dere skal tro”—Gud ønsker å bruke disse eksemplene til 
å bygge sterk tro i oss! ”For dette skjedde for at Skriften skulle 
bli oppfylt: Ikke et ben skal brytes på ham” (Johannes 19:34-
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36). Du kan lese om dette i 2 Mosebok 12:46, 4 Mosebok 9:12 
og Salmene 34:21.

”Og igjen sier at annet skriftord: De skal se hen til ham 
som de har gjennomstunget” (Johannes 19:37). Den profetien 
finnes i Sakarias 12:10). Alle disse detaljene om de uforlignelige 
lidelsene til Kristus, var profetert i Det gamle testamente. Mange 
av jødene visste om disse profetiene, men likevel trodde de ikke. 

Også i dag blir mange profetier oppfylt. Tror du? Gud 
kommer til å la oss være uten unnskyldning.

Det er noen mennesker i dag som er altfor opptatt av 
arkeologi, som om en gjenstand, slik som en bit av ødelagt 
keramikk, bygger sterk tro. Det går mye dypere enn det. Jesus 
Kristus holdt ikke ut tortur og død fordi Han trodde på et 
stykke keramikk! Apostlene led ikke martyrdøden på grunn av 
troen sin på fysiske gjenstander!

Vi snakker om troen til Jesus Kristus! Kristus lever. Han og 
Faren besvarer bønnene våre. Det er ikke noe galt med arkeologi, 
men vi kan ikke la det forme fundamentet for troen vår.

Hva med besvarte bønner? Hva med åpenbaring fra Gud som 
gjør Bibelen din levende? Hva med oppfylte profetier? Dette er 
noen av de tingene som vil bygge den troen vi trenger for å ofre 
og holde ut til enden! Gud LEVER! Faren og Sønnen lever!

Johannes og de andre apostlene skrev om det som de hadde 
sett med sine egne øyne. I dag er skriftene deres kanonisert i 
Bibelen. De levde og arbeidet sammen med den Gud som ble 
kjød. De ofret ikke livene sine fordi de trodde på pene, små 
klisjeer.

Først må vi bevise at Bibelen er Guds Ord, og deretter må 
vi tro Gud!

K r I s t u s ’  O p p s ta n d e l s e

Etter at Kristus var korsfestet, skjedde det noe av største 
betydning. Vi må aldri, noensinne glemme det eller bli 
ufølsomme overfor det!

Les fortellingen i Johannes 20, begynn i vers 11. Maria gråt 
fordi Kristus’ legeme hadde blitt borte fra graven. Hun snudde 
seg rundt, og så faktisk at Jesus Kristus sto der—levende, rett 
foran henne—men hun gjenkjente Ham ikke (vers 14).
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Jesus Kristus hadde nettopp blitt reist opp fra døden! Men 
hun visste ikke at det var Ham.

”Jesus sier til henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter 
du etter? Hun trodde det var hagevokteren, og sa til ham: Herre, 
dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, 
så vil jeg ta ham! Jesus sier til henne: Maria! Da vender hun 
seg og sier til ham på hebraisk: Rabbuni! Det betyr Mester” 
(versene 15-16). Hun gjenkjente omsider hvem det var.

Hør nå på dette: ”Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! For 
ennå er jeg ikke fart opp til Faderen! Men gå til mine brødre 
og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og 
deres Gud” (vers 17).

Han snakker om OPPSTANDELSEN—og ikke bare Sin egen! 
Kristus var OPPSTANDEN, og det åpnet opp for oppstandelsen 
for ALLE MENNESKER! Kristus’ Far ble ALLES Far! Kristus’ Gud 
ble ALLES Gud! Alt er nå åpnet opp for oss i Familien til Gud! 
For et oversanselig potensial! Den nyheten skulle ryste universet!

Her er den eneste sanne Gud. Alle andre guder er falske!
Tenk på dette: Jesus Kristus holdt ut alle disse prøvelsene og 

torturen, og den mest uutholdelige henrettelsen noe menneske 
noen gang har stått overfor, slik at Han til slutt kunne 
introdusere oss alle til ”min Far og DERES Far.” Dere har alle 
potensial til å bli Guds sønner!, sa Han. Alt dette er åpnet opp for 
dere på grunn av hva Faren min og Jeg har g jort! Endelig er døren 
åpen for hele menneskeheten! For en pris som måtte bli betalt for 
å åpne den døra.

Selv om Kristus gjennomgikk alle disse vanskelighetene, 
finner du ikke en gang et hint om at Han noen gang tenkte 
på å mislykkes. Jeg tror ikke at Kristus i et eneste øyeblikk 
vurderte å mislykkes. Og det skulle ikke du heller. Vurder 
aldri å mislykkes! Vi har tilgang til all den krafta som en person 
noensinne kan trenge!

Kristus ofret, og nå må vi ofre. Vi har et universstort kall, og 
vi ble født for å oppfylle en majestetisk hensikt! Glem aldri det. 

e n  l e K s e  I  t r O

Da Kristus viste seg for disiplene Sine etter oppstandelsen, var 
ikke Tomas der (Johannes 20:24). Jeg tror at det var en grunn 
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til at han var fraværende; Kristus ønsket å lære bort en lekse 
gjennom han—en lekse om helbredelse, om oppstandelsen og 
om ekte tro.

”De andre disiplene sa da til ham: Vi har sett Herren! Men han 
[Tomas] sa til dem: Dersom jeg ikke får se naglemerket i hans 
hender og stikke min finger i naglegapet og legge min hånd i 
hans side, vil jeg ikke tro!” (vers 25). Dette var litt av en negativ 
holdning. Han var med Kristus gjennom hele prestetjenesten 
Hans. Kanskje har vi alle måttet behandle denne holdningen 
noen ganger. Men Kristus har et svar på det.

Åtte dager senere var Tomas der sammen med de andre 
disiplene, og Kristus viste seg for dem igjen. Kristus gikk rett 
bort til Tomas og adresserte ham personlig. Jeg er sikker på at 
det gjorde Tomas litt beklemt, særlig siden troen hans var så 
svak. ”Deretter sier han til Tomas: Rekk din finger hit, legg den 
i min side, og vær ikke vantro, men troende!” (vers 27). Han sa 
til Tomas: Stikk fingrene dine inn i disse hullene i hendene mine, 
og hånda di inn i siden min hvor Jeg ble SPIDDET TIL DØDE, 
og TRO!

Tror du at hullene var der i hendene til Kristus? Og at det var et 
stort hull i siden hans? Tro du?

”Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud!” (vers 28).
Tomas burde hatt mer tro enn det. Noen ganger skulle vi ha 

mer tro enn vi har, og jeg inkluderer meg selv. Vi trenger mer 
tro. Vil du trenge at Kristus står foran deg slik at du kan stikke 
hendene dine inn i siden Hans før du tror? Den slags tro vil få 
oss ingensteds!

Her er hvordan Kristus svarte, og Han snakker til deg: 
”Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og 
likevel tror” (vers 29).

Dette var litt av en irettesettelse for Tomas. Kristus sa: Tomas, 
folk vil komme til å tro på meg, og tro at Jeg var på denne Jorda 
og led en brutal juling og ga et blodig offer—og de var ikke der! 
De vil tro, og de vil bli VELSIGNET for det! Disse menneskene 
som virkelig tror at Kristus kom og døde for syndene våre og 
deretter sto rett opp fra den graven er virkelig velsignet!

Kristus ønsket at Tomas og alle disiplene skulle se at Han 
virkelig var Ordet som ble til kjød, og at Han hadde steget 
ned fra himmelen for å dø for syndene til menneskeheten. Nå 
ønsker Kristus at vi skal tro. Han ønsker at vi blir lik apostelen 
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Paulus—å leve ved den samme troen som Guds Sønn, som 
elsket oss og ga Seg selv for oss. Kristus ønsker å fylle oss 
med den troen som vil få oss helbredet, troen som vil få oss 
oppstanden! Han ønsker at vi skal renne over med troen til å 
vite at når vi ser igjen våre kjære som døde i troen, vil ansiktene 
deres stråle som sola i dens fulle styrke, og de vil skinne som 
lysstyrken på himmelhvelvingen og stjernene for evig og alltid!

Det er den troen som Gud ønsker å gi hver eneste en av 
oss. Tro er en gave fra Gud. Gud ønsker å gi deg troen til Jesus 
Kristus.



Kapittel 8
En lekse om 
kjærlighet
En kommentar kaller det siste kapitlet i Johannes, det 

21ste kapitlet, et vedlegg til evangeliet. Kapittel 20 gir en 
sterk konklusjon om kjærlighet, så, denne kommentaren 

resonnerer at kapittel 21 er lagt til og i virkeligheten ikke skulle 
avslutte boka.

Forfatterne av den kommentaren er arrogante og tar feil. 
Kapittel 21 er en perfekt konklusjon. Hvis du forstår den, kan 
du se hvorfor verden ville miste poenget. Folk forstår ingenting 
om kjærligheten til Gud! En gang forsto ikke Peter den heller, 
så Gud måtte rette det opp for ham. Det er bare Johannes’ 
beretning som inkluderer denne hendelsen.

Johannes 21 begynner med å beskrive en scene etter at 
Kristus hadde blitt korsfestet og oppstått, da tida Hans på 
jorda var sånn omtrent over. Ordet hadde blitt gjort kjød, blitt 
forfulgt, brutalt slått og drept. Han hadde risikert å miste Sitt 
evige liv. Dette var den største kjærlighetshandlingen noensinne 
av Faren og Sønnen. Likevel viser det seg at Peter var motløs 
og bare ønsket å fiske. Andre disipler slo seg sammen med ham 
på sjøen, men de fikk ikke noe fisk. Kristus viste seg for dem, 
på stranda, selv om de først ikke kjente Ham igjen. Da Han 
instruerte dem om å kaste nettet deres på den andre siden av 
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båten, begynte de plutselig å fange alle slags fisk! Dette miraklet 
fikk Johannes til å forstå hvem de snakket med. ”Den disippel 
som Jesus elsket, sier da til Peter: Det er Herren!” (vers 7). 
Med en gang, da han forsto at dette var Ordet som hadde blitt 
oppstanden, ble Peter så emosjonell at han kastet seg i sjøen.

Legg merke til utvekslingen som fulgte.
”Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, 

Johannes’ sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til 
ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: 
Fø mine lam!” (vers 15). Kristus hadde utført denne ytterste 
kjærlighetshandlingen, og nå ønsket Han å drøfte disiplenes 
kjærlighet. Husk, Bruden må tenke slik som Ektemannen sin. 
Dette er en dyp lekse om Guds kjærlighet.

Jeg tror at Jesus Kristus kalte ham ”Simon” fordi han handlet 
som Simon. Han handlet ikke som den Peter som Jesus Kristus 
ønsket at han skulle være—steinen—den fysiske lederen til 
disiplene og Kirken!

”Peter,” spurte Han: ”elsker du meg mer enn alle disse?”
Husk hva Peter hadde sagt ikke så lenge før: ”Om så alle tar 

anstøt av deg, skal jeg aldri ta anstøt” (Matteus 26:33). Med 
andre ord: Disse andre karene kan kanskje ta anstøt av deg, men 
ikke jeg. Kristus profeterte da at Peter ville fornekte Ham tre 
ganger den samme natta. Da profetien viste seg sann, gråt Peter 
bittert! Det er ingen indikasjon i Skriften at han en gang var til 
stede ved korsfestelsen til Kristus. Peter var en veldig deprimert 
mann. Han levde ikke opp til sine egne forventninger av seg 
selv; han gjorde ikke det som han visste at Gud ønsket at han 
skulle gjøre.

Men Jesus Kristus var ikke ferdig med ham. Og selvfølgelig hadde 
ikke disse mennene Guds Hellige Ånd i dem på dette tidspunktet.

Ikke desto mindre fikk Kristus’ spørsmål Peter til å føle seg 
beklemt. Peter, elsker du meG? aGape elsker du meg—har du Guds 
kJærliGhet for meg?

Judas elsket ikke Kristus på slutten. Lucifer gjorde det ikke. 
Laodikeerne elsker ikke Kristus i dag. Men det er en kjærlighet 
som vil holde ut. For å stå imot kriser, må vi ha denne agape 
kjærligheten—en kjærlighet som ikke er i menneskevesener. 
Vi må elske Jesus Kristus uansett hva, for å komme inn i 
Gudsfamilien, og det betyr å holde Guds lov (1 Johannes 5:3). 
Det er hva Kristus snakket med Peter om.
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Lik mange millioner i denne verden, trodde Peter at han 
elsket Gud—men det gjorde han ikke.

Jesus Kristus hadde akkurat satt et fantastisk eksempel på 
lovlydighet og kjærlighet for disiplene. De var vitner til det, og 
de visste at noe var forferdelig galt med dem selv. De kunne se 
kontrasten mellom det Frelseren deres akkurat hadde gjort med 
det faktumet at de alle hadde løpt sin vei da det ble problemer.

Så Johannes avsluttet evangeliet sitt med denne leksa. Han 
er den eneste evangelieforfatteren som gjorde dette. Verden 
gjenkjenner ikke dette, fordi den ikke har den kjærligheten. 
Mangel på denne kjærligheten gjør at folk flest svikter Kristus 
når presset kommer. De vet ingenting om Guds oppofrende 
kjærlighet. De forstår ikke at du og jeg kunne ofre livet vårt for 
en venn, eller for ektefellen vår, eller for Gud simpelthen fordi 
vi har noe i oss kalt agape—Guds kjærlighet.

Peter manglet Guds kjærlighet, og Kristus viste ham det. 
Han vil at vi også lærer denne leksa. Hvis vi elsker Kristus, 
forblir vi lojale mot Ham—selv om vi må dø! 

K r I s t u s ’  tO d e lt e  K O m m I s j O n

På slutten av Johannes 21:15, sa Kristus til Peter: ”Fø mine lam!”
Jeg har aldri forstått dette verset før: Når Kristus snakker 

om lam, drøfter han folk som ennå ikke er får. De har det 
potensialet, men de har ennå ikke blitt omvendt. Han viser 
til potensielle medlemmer, medarbeidere og andre som Gud 
sender budskapet Sitt til.

Med andre ord: Kristus instruerte Peter å få budskapet Hans 
ut til verden! Dette er Guds fremste kommisjon for Kirken Sin.

Ordet lam hjelper oss også til å se hvor dypt Gud elsker 
menneskene i denne verden—til tross for opprøret deres. De 
ble skapt for å bli medlemmer av Guds Familie, men først må de 
bli omvendt og bli Guds får. Guds plan er å redde verden—ikke 
bare de av oss som er kalt i dag! De milliardene med mennesker 
i denne verden er potensielle får i Guds flokk. Kristus døde for 
verden (Johannes 3:16).

Kan du ofre livet ditt for verden slik Kristus gjorde? Er du 
så engasjert i å gjøre og fullføre Guds Arbeid, som Kristus var? 
(Johannes 4:34). 
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Er Guds kjærlighet i deg?
Deretter var det også noe annet som Kristus ville at Peter 

skulle gjøre. ”Igjen sier han til ham, annen gang: Simon, 
Johannes’ sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, 
du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får!” 
(Johannes 21:16).

Får viser til den andre delen av Kirkens todelte kommisjon—å 
ernære Kirkens medlemmer som er unnfanget i Ånden. De må 
bli ernært for å vokse og bli født inn i Guds Familie.

Jesus Kristus snakket om Guds Arbeid.
Det kreves Guds kjærlighet for å oppfylle denne todelte 

kommisjonen!
Den eneste måten vi kan oppfylle den store kommisjonen 

med å gå til verden, er hvis vi elsker verden. Kristus fortalte 
Peter: Hvis du ikke har denne kjærligheten i deg, kommer du ikke 
til å elske verden ved å gå ut der og g jøre alt du kan for å ernære 
disse menneskene! Jeg vil at du skal elske dem, og hjelpe dem til 
å forstå Guds hensikt. På den måten er Guds Kirke et vitne til 
verden. Selv om uomvendte mennesker bare forstår en del av 
Guds hensikt i dag, er det en begynnelse.

Vi er også ansvarlige for å distribuere Guds budskap til de 
laodikeiske folkene Hans i dag. Det krever en enorm kjærlighet! 
Min avdøde hustru henviste til Malakias’ Budskap som ”en bok 
om kjærlighet,” fordi det var en advarsel til Guds dyrebare 
Familie. Det er virkelig en kjærlighetsbok! Gud irettesetter og 
til og med hudstryker folk som Han elsker (Hebreerne 12:6). 
Vi sender dette budskapet til Familien fordi vi elsker dem, og 
vi ønsker å se at de kommer seg inn i den evige Gudsfamilien! 
De har vendt seg bort fra Gud, men Han har ikke sluttet å 
elske dem.

Hvis du elsker folk, hjelper du til med å distribuere Guds 
budskap til dem—enten de er lam eller får. Du er aktiv med å 
gjøre Arbeidet og få ut budskapet. Alle litteraturen vår er bøker 
med Guds agape kjærlighet. Det er dette det handler om!

Dette er et kjærlighetsarbeid. Vi må ha Guds kjærlighet i 
oss, ellers ville vi ikke hjelpe til med å gi dette budskapet til 
verden og til Guds folk. Det er det Kristus prøvde å formidle 
til disiplene Sine i det siste kapitlet i boka til Johannes, rett før 
Han vendte tilbake til Gud Faren—etter at Han hadde fullført 
Farens Arbeid.
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Peter lærte den leksa og led martyrdøden fordi han gjorde 
Guds Arbeid, slik Kristus gjorde. Ville du bli en martyr for 
Guds Arbeid?

G l a n s e n  t I l  s t j e r n e n e

”Det første mennesket var av jorden, jordisk. Det andre 
mennesket er av himmelen. Som den jordiske var, slik er 
også de jordiske. Og som den himmelske er, slik skal også de 
himmelske være. Og likesom vi har båret bildet av den jordiske, 
så skal vi også bære bildet av den himmelske” (1 Korinterne 
15:47-49). Det vil skje.

”Men det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds 
rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Se, 
jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men 
vi skal alle bli forvandlet” (versene 50-51).

Akkurat nå bare SOVER de som har dødd i sannheten, for 
en liten stund—det er ikke engang død! Det er faktisk det 
MOTSATTE. Evig liv venter dem! 

”I ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, 
og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet” 
(vers 52). For en vidunderlig, vakker forandring det vil bli.

”Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? … Men 
Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! 
Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike 
i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forg jeves i 
Herren” (versene 55, 57-58).

Ikke noe av dine anstrengelser for å fremme Guds Arbeid er 
forgjeves. Paulus sier til oss at vi skal være rike i det Arbeidet! 
Vi vil bli belønnet mye mer enn du kan forestille deg! Den 
belønningen er verdt mange ganger mer enn alle prøvelsene og 
testene og vanskelighetene!

1 Johannes 3:1-3 sier at når Kristus åpenbares, vil vi bli lik 
Ham. Og hvis vi har det håpet i oss—vil vi rense oss. Hvis vi ser 
Gudsfamilien og ekteskapet, får det oss til å gjøre hva enn vi må gjøre 
for å bli rene og rettferdige og gode på den måten som Gud er det.

Her er et vers du vil ønske å huske: ”Én glans har solen, en 
annen månen, og en annen stjernene, - stjerne skiller seg fra 
stjerne i glans” (1 Korinterne 15:41).
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Se opp på himmelen om natta, og du kan se at stjernene er 
ulike hverandre i glans. Gud sier at det også er slik med oss 
åndelig. I Guds Rike vil vi bli belønnet i henhold til hva vi gjør. 
Vi vil bli gitt glans, lysstyrken på himmelhvelvingen—og vi vil 
skinne som stjernene—i henhold til rettferdigheten vår, og i 
henhold til hvor mange mennesker vi hjalp å vende seg til Gud 
(Daniel 12:3). Det er slik vi vinner den åndelige glansen vår. 
Jo mer vi g jør det, desto mer glans vil vi ha. Det er hva Bibelen 
lærer. Akkurat nå bygger Gud det strålende templet, og skaper 
kontorene våre i det! Han forbereder den vidunderlige framtida 
vår—og Han vil lønne oss i henhold til hva vi har gjort.

Er det verdt den innsatsen?
Åh, hvor det noensinne er umaken verdt! Er det noensinne 

verdt det!

K O n tO r e r  I  G u d s  h u s

Jesus Kristus sa: ”La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, 
og tro på meg! I min Fars hus er det mange [kontorer]. Var det 
ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre 
i stand et sted for dere” (Johannes 14:1-2).

Jesus Kristus forteller oss hvordan vi kan unngå å bli 
forferdet. Det betyr ikke at vi aldri vil ha negative, nedtrykte 
tanker—vi må bekjempe det. Men disse versene gir oss den 
ultimative måten å ikke bli forferdet, og det er ved å fokusere 
på ”Fars hus.”

Hvor er Fars hus? I Tusenårsriket vil det være templet 
i Jerusalem. Men Kristus snakket om en tid videre enn 
Tusenårsriket, fordi det embetet vi har i Tusenårsriket vil følge 
deg inn i evigheten! Åpenbaringen 3:12 sier at vi ”skal aldri mer 
gå ut” fra det templet. Vi vil arbeide fra Farens hus for alltid!

De templene som Guds menn har bygd, har blitt laget 
etter modellen til det himmelske templet. Esra 8:29 snakker 
om ”kamrene i Herrens hus.” Jeremia 35:2 snakker om 
rom eller kontorer i det huset. Jeremia 36:10 snakker om ” 
Gemarjas … rom,” som viser at han hadde en viss rang og et 
kontor i Guds hus tilsvarende den rangen. 1 Kongebok 6:5 
viser til disse kamrene i Salomos tempel—kontorer rundt 
hele templet.
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Farens hus blir bygd i himmelen. Det vil bli brakt til Jorda 
med det nye Jerusalem etter at det ikke er mer kjød på jorda. 
Det vil være en tid da det bare finnes åndevesener, etter den 
Siste Store Dagen.

Det nye Jerusalem vil bli fylt med virkelige kontorer! Vi vil 
bo og arbeide i det vakre, fabelaktige, storslåtte huset for alltid 
sammen med vår Far og vår Ektemann!

Kristus sa at Han ville gå og ”gjøre i stand et sted for dere”—
dere individuelt! (Johannes 14:2). Du må ta dette personlig! 
Gud vil sikre at hver av oss har et sted—et egnet kontor. Guds 
hus blir bygd rundt det personellet Jesus Kristus har! Det 
stedet hver av oss okkuperer vil avhenge av hva vi gjør. Vi vil 
bli belønnet i henhold til våre gjerninger og hva vi har gjort 
for å hjelpe Guds Arbeid. Det er virkelig så praktisk. Tenk nøye 
over dette mens du hjelper Guds Arbeid.

Åpenbaringen 21:1-4 beskriver det framtidige templet: ”Og jeg 
så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første 
jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, 
det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand 
som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg 
en høy røst som sa: Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal 
bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos 
dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres 
øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og 
ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort.”

Dette er den slags kontorer som Gud forbereder for oss 
nå mens vi arbeider! Han har forberedt kontorer for alle i 
førstegrøden gjennom tidene. Kontoret ditt vil være i samsvar 
med hvor mye du har overvunnet og beseiret, og Gud holder 
deg ansvarlig i henhold til hvilke talenter du har. Det er en 
veldig rettferdig avtale.

Som 1 Korinterne 15:41 sier: stjernene skiller seg fra 
hverandre i glans. Slik vil vår framtidige glans variere i henhold 
til våre gjerninger. Glansen vår vil matche hvor mye hjertet vårt 
var i Guds Arbeid.

Den evige herligheten din er mye viktigere enn noe i denne 
verden. Bli ikke fanget opp i fysisk skjønnhet eller ting. Den 
skjønnheten du ønsker å vie din lidenskap til er denne evige 
skjønnheten! Dette er det Jesus Kristus var helt oppslukt av. Det 
betydde alt for Ham!
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Kristus sa også i Johannes 14:3: ”… kommer jeg igjen og 
skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.” Han 
vil ta deg til seg—hver eneste en av dere.

Hele skapelsesplanen ble omorganisert etter at Lucifer 
gjorde opprør. Hele universplanen fokuserte da på skapelsen 
av mennesket! Guds sønner en nå i fokus.

Hele skapelsen—alt du ser—vil bli omorganisert rundt 
Guds hus! Den vil strekke seg ut i universet. Vi vil aldri igjen bli 
vitne til den fordervelsen som vi ser på jorda i dag. Jorda vil bli 
hovedkvarteret for all evighet.

Den største tragedien noensinne er å vende ryggen din til 
denne framtida!

Kristus snakker om farens hus. Du er en potensiell sønn, og 
Gud har gitt deg RETTEN til å bli født inn i Guds Familie og 
bo akkurat der i din Fars hus!

Vi må fokusere på samme måten som Logos fokuserte. Ordet 
ble kjød, og hele tida Han var på jorda, pekte Han uavbrutt 
til Faren, og hvordan Faren åpnet opp Familien Sin for 
menneskene. Dette er et budskap om Gudsfamilien! Dette er et 
budskap om Faren din! Vi må komme lenger enn Jesus Kristus 
i den forstand og innse at vi er Guds sønner! Og vi vil være i 
vår Fars hus for all evighet.

Å bli kalt i denne tidsalderen er den mest strålende, 
vidunderlige muligheten et menneskevesen noensinne kunne 
ha! Hvis mennesker som har kjent Faren, ikke klarer å 
gjenkjenne det, er det en fryktelig tragedie. 

Jesus Kristus prøver å banke denne sannheten inn i sinnet 
vårt så vi aldri vil miste den! Han prøver å bygge kjærligheten 
Sin i oss så vi vil rykke opp forfengeligheten og opprøret vårt, 
vie oss til Arbeidet Hans, og bli hos Ham helt til slutten!

Kontorene våre i Guds hus er virkeligere enn rommene i 
de fysiske husene deres. En vær katastrofe kunne ødelegge det 
fysiske huset ditt—men kontoret ditt i Guds hus kan aldri bli 
ødelagt hvis du forblir trofast mot Gud.

Takk Gud hver eneste dag for at du er en Guds sønn og 
Bruden til Kristus! Det er absolutt ingenting sammenlignet 
med det.
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