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EN

DEN NYE 
SKJEBNESTEINEN

I november 2016 utropte jeg en faste for vekst i Guds 
Arbeid, som skulle finne sted søndag 15. januar 2017, for 
hele Kirken. De som måtte arbeide på denne dagen 

fastet på Sabbatsdagen isteden. 
Jeg har tidligere sagt at jeg aldri har mottatt en visjon 

fra Gud utenfor Bibelen, og det sier jeg fremdeles. Men 14. 
januar kom det noen interessante ord i sinnet mitt om flere 
skriftsteder. Det har skjedd tidligere at ord har kommet 
inn i sinnet mitt og ledet meg til et skriftsted. Men denne 
gangen hørte jeg en sterk stemme. Det har jeg aldri opplevd 
tidligere. Denne stemmen sa: «Det er en ny skjebnestein og 
en ny Davids trone.»  

Skjebnesteinen er steinen som de britiske kongelige 
har blitt kronet over. Den er også kjent som Sconesteinen 
eller Jakobs søylestein (les om dens opprinnelse i 
1 Mosebok 28:10-22). Vi har skrevet mye opp igjennom årene 
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om viktigheten av det britiske monarkiet, og hvordan det 
faktisk er en fortsettelse av det kongelige dynastiet til den 
bibelske kong David. Gud lovet å bevare hans kongelige linje 
til evig tid (2 Samuel 7:12-16). Bibelen viser at Jesus Kristus 
Selv vil ta over det styret ved Sitt andre komme! Steinen har 
alltid blitt forbundet med tronen, så den er veldig viktig både 
bibelsk og historisk. Steinen er et symbol på Davids trone. 
Den er også et symbol på Steinen vår – Jesus Kristus – 
som skal til å styre på den tronen til evig tid! Du kan 
lese alt om dette i boka mi The Key of David.    

Gud har flyttet symbolet på Davids trone og den kongelige 
linjen til en ny stein, og det er skriftsteder som beviser 
det. 

Å HUSKE HISTORIEN
I løpet av min tid som prest i Guds Verdensvide Kirke (GVK), 
bodde jeg i staten Washington, og hadde tjeneste der og i 
Oregon i 10 år. Omtrent 40 miles sør for der jeg bodde, var 
Umapine, Oregon.

Dette er det området der Gud hadde arbeidet med Herbert 
W. Armstrong i 1930-årene. Herr Armstrong grunnla deretter 
gvk (først kalt Guds Radiokirke). Han var en produktiv 
forfatter, pedagog, filantrop og prest. Herr Armstrong lærte 
de virkelige grunnene til problemene som menneskeheten 
står ovenfor og deres ultimate løsninger. Han publiserte 
bladet Den Enkle Sannhet, som ble lest av 1 av 583 personer 
på jorda; kringkastet programmet Morgendagens Verden fra 
382 fjernsynsstasjoner og 36 radiostasjoner; og grunnla tre 
collegeområder av det velrennomerte Ambassador College.

Da Herbert W. Armstrong døde 16. januar 1986, etterlot 
han seg en kirke med 725 forsamlinger i 57 land over hele 
kloden og et mektig arbeid som gikk ut til verden. Den 
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hadde en ukentlig, global forsamling på 120 000 personer, 
og ytterligere 210  000 individer utenfor Kirken som 
donerte penger regelmessig. Det var mer enn 1200 prester 
globalt som sto til tjeneste for disse mange medlemmene, 
potensielle medlemmene og bidragsyterne.

Så var det de mange bøkene og heftene – mer enn 
40 millioner som hadde blitt distribuert i løpet av herr 
Armstrongs 50-årige prestetjeneste. Den mest etterspurte 
boka hans var De forente stater og Storbritannia i profetiene 

– som ble sendt ut til 6 millioner mennesker. Sannheten i 
De forente stater og Storbritannia i profetiene er kjernen 
i visjonen om Davids nøkkel: Davids trone. Også den siste 
og viktigste boka hans, Tidenes Mysterium, tydeliggjør den 
viktige forståelsen vedrørende kong Davids trone.

7. desember 1989 fikk John Amos og jeg sparken og ble 
ekskludert fra gvk, og begynte i all hovedsak arbeidet til 
Guds Filadelfiakirke. Å forstå og huske denne historien 
hjelper oss å se hva Gud gjorde over en vedvarende 
tidsperiode.

Tilbake til Umapine, Oregon. Herr Armstrong skrev om 
Umapine i selvbiografien sin. Han og en prest fra Sardesæraen 
av Guds Kirke, holdt evangeliske møter i denne byen. Møtene 
var en fiasko. Men så dro denne presten raskt av sted for å 
se etter noen virksomheter et annet sted. Kun da, da herr 
Armstrong ble alene, begynte innsatsen hans å produsere frukt!

Selvbiografien hans beskriver bygningen hvor møtene ble 
holdt, så jeg reiste til Umapine for å se om jeg kunne finne 
den. Det er en ganske liten by – du kan kjøre gjennom den på 
omtrent et og et halvt minutt. Jeg fant den eneste bygningen 
som kunne ha blitt brukt til herr Armstrongs møter.

Det var veldig inspirerende for meg å besøke det stedet, 
som frembrakte resonans med den fascinerende historien 
om Guds endetidsapostel.

DEN NyE SKJEbNESTEINEN

3



Jeg nevnte denne opplevelsen til David Todd, en 
mann som jeg hadde kjent i gvk, og som ble prest i Guds 
Filadelfiakirke (gf). «På en måte utløste det en interesse for 
å undersøke dette,» fortalte herr Todd til the Philadelphia 
News. «Jeg hadde alltid ønsket å se noen av de stedene som 
herr Armstrong snakket om. Jeg tenkte at det ville være 
inspirerende.»

I august 1998 flyttet herr Todd til østkanten av den midtre 
delen av Oregon, og han grep sjansen til å begynne å lete etter 
de stedene som er beskrevet i Selvbiografien. Han sikret seg 
hjelp av lokale Kirkemedlemmer, og de begynte å lete etter 
så mange steder som de hadde mulighet til. I alle tilfellene – 
noen ganger etter intensive undersøkelser – lyktes de.

Oppdagelsene deres ledet til utviklingen av en betydelig 
og fascinerende tur gjennom herr Armstrongs historie 
i det området, som dekte den tidlige begynnelsen av 
Filadelfiaæraen til Guds Kirke. Vi har fremdeles medlemmer 
som gir disse turene. Det er så mye som herr Armstrong 
gjorde, som er fantastisk inspirerende for oss i dag!

DEN MEKTIGE BØNNESTEINEN
Herr Armstrong beskrev i selvbiografien sin det han kalte en 
«bønnestein» som han brukte veldig tidlig i prestetjenesten 
sin, i løpet av den tiden han var i Oregon.

Det var i 1933, og herr Armstrong holdt en serie 
med Bibelforelesninger på Firbutte skole i Eugene, nær 
Fishergården der han holdt til. «Bak huset på Fishergården 
var det en nokså stor høyde. Da jeg løp over denne 
bakketoppen for å trene, oppdaget jeg en stein som var 
omtrent 14 fot høy,» skrev han. «Den lå på et tilbaketrukket 
sted. Det fikk meg til å tenke på hvordan Jesus hadde forlatt 
folkemengdene og gått opp på et fjell ‘for seg selv’ for å be – 
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alene med Gud. Jeg falt ned på knærne foran denne steinen, 
som syntes å ha akkurat den rette høyden å knele foran, og 
begynte å be inderlig for at møtene skulle bli en suksess. Det 
ble en slags daglig pilgrimsferd under oppholdet hos Fishers, 
til dette, som ble ‘bønnesteinen’ min. Jeg er sikker på at jeg 
hentet mye energi, åndelig styrke og inspirasjon ved den 
bønnesteinen.»

Herr Armstrong skrev det under overskriften «STARTEN 
på det nåværende Arbeidet.»

Herr Todd fant den tidligere Fishergården. Han gikk over 
hele området og undersøkte det nøye, og det var bare én 
stein som kunne ha vært herr Armstrongs bønnestein. Det 

bønnesteinen 
Da han oppholdt seg på Fishergården, fant herr Armstrong en stein 
som «synes å ha akkurat den rette høyden å knele foran» i bønn til 
Gud. Senere, ble «bønnesteinen» hans flyttet til collegeområdet til gf i 
Edmond, Oklahoma. 

fortsetter på side 12

DEN NyE SKJEbNESTEINEN
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GRUNNLAGT 
PÅ EN STEIN

S e på historien om det herr Armstrong var i stand 
til å utrette i løpet av den tiden da han ba daglig på 
bønnesteinen.

Herr Armstrong og herr Fisher gikk og kjørte til alle hjem 
innen cirka fem miles og delt ut flygeblad for å informere 
om kommende folkemøter. Det var omtrent den eneste 
måten å dra folk til Guds sannhet på den tiden. På det første 
møtet var 27 av 35 stoler besatt. Antallet falt til 19 den andre 
kvelden.

Men etter det andre møtet steg oppmøtet på grunn av noe 
som skjedde på møtet. En mann som het Belshaw hadde gjort 
det til en vane å avbryte nye talere på teologiske seminarer på 
det nærliggende universitetsområdet i Oregon stadig vekk. 
Siden han eide det mest omfattende teologiske biblioteket 
i distriktet, betraktet han seg å være Bibellærd. Hensikten 
hans på disse møtene som ble arrangert av Oregons 
teologistudenter, var å sette dem i en pinlig situasjon ved et 
lurespørsmål. Han regnet med at hvis han kunne gripe dem 
i en feil, ville publikum le og deretter ikke delta på fremtidige 
møter. Han bestemte seg for å prøve den samme metoden på 
herr Armstrong i Firbutte skolehus.  

Men herr Armstrong søkte guddommelig kraft på 
bønnesteinen før disse Bibelmøtene. Kontakten hans med 
Gud hadde forberedt ham for herr Belshaws utfordringer.
6
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ET ANGREP PÅ LOVEN
«Har du allerede blitt frelst?» spurte herr Belshaw.

«Jesus sa, i Matteus 24:13, at den som holder ut til enden 
skal bli frelst,» svarte herr Armstrong. «Og i det neste verset, 
sa Jesus også at Hans evangelium om riket – som er Guds 
herredømme – å holde Hans lov – skal bli forkynt over hele 
jorden som et vitnesbyrd. Det er det jeg gjør her i kveld. 
Hvorfor adlyder du ikke budene, slik Jesus sa, herr Belshaw» 
(Autobiography of Herbert W. Armstrong, kapittel 29: «The Real 
Beginning of Present Work?»). Herr Armstrong var direkte og 
tydelig. Inspirasjonen hans kom fra besvarte bønner. 

Herr Belshaw sa at han ville holde De ti bud, hvis han 
kunne se noe kjærlighet i dem.

«Da må du være åndelig blind,» svarte herr Armstrong. 
«De ti bud er bare den store kjærlighetslovens 10 punkter. 
De fire først forteller oss hvordan vi skal elske Gud; de seks 
siste forteller oss hvordan vi skal elske vår neste. Bibelen 
sier at kjærlighet er lovens oppfyllelse. Budene kommer 
fra Gud, og Gud er kjærlighet. Han ga budene. Tror du at Gud 
noensinne gjorde noe som ikke var gjort av kjærlighet?»

Menneskene i dette lille skolehuset må ha blitt forbløffet! 
Dette var fyrverkeri som de aldri hadde sett maken til. Herr 
Armstrong hadde kommet klar til å ta fatt på de som våget å 
få Gud eller loven til å se dårlig ut!

Nesten enhver kritikk av herr Armstrong presenterte 
et utfordrende spørsmål om loven til ham. Herr Belshaws 
oppførsel var menneskenaturen i aksjon. Menneskenaturen 
hater Guds lov! 

Når medlemmer begynner å drive åndelig og lese den gale 
betydningen i skriftsteder, begynner det nesten alltid med 
et problem med loven. Hvis vi svikter og kommer bort fra 
bønnesteinen vår, er det ofte der perspektivet vårt sporer av. 
Herr Armstrong lærte den leksen og lærte den til oss. 

DEN NyE SKJEbNESTEINEN
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Hvor mye beskytter du Guds lov? Tar du et standpunkt for 
kjærlighetens Gud og Hans kjærlighetslov?

For et eksempel herr Armstrong ga. Her var han og 
snakket til en veldig liten gruppe mennesker – foreløpig 
uten innvirkning på verden. Hvilken forskjell utgjorde det 
om han gikk til bønnesteinen sin? Ved første øyekast kan 
du kanskje si ikke så mye i det hele tatt; det hadde bare en 
direkte innvirkning på disse få personene. Men Gud brukte, 
og vil bruke, herr Armstrong til å lære hele verden om Guds 
lov og regjering! Herr Armstrong gikk videre fra denne lille 
begynnelsen til å ha en verdensomspennende innflytelse!

Herr Belshaw kunne ikke svare på herr Armstrongs 
irettesettelse. Ryktene om konfrontasjonen spredte seg, og 
fremmøtet på Bibelmøtene økte til så mange som 64 – 29 av 
dem måtte stå.

FORSVARE SABBATEN
På et annet av disse Bibelmøtene inviterte herr Armstrong 
en ung prest til å gi åpningsbønnen. Lik herr Belshaw, 
kjempet også denne presten imot Guds lov. Han visste at 
herr Armstrong planla å snakke om Sabbaten, så han brukte 
bønnen sin til å prøve å diskreditere hele forelesningen.

«Jeg takker deg, Herre, at vi tilber Kristus og ikke en 
dag!» ba presten. «Hjelp oss, Herre, å forkynne Kristus, og 
at Han ble korsfestet – og ikke om dager og lover. Hjelp oss å 
bli lik apostelen Paulus som sa: ‘For jeg ville ikke vite av noe 
blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.’»

Mens denne gjenstridige presten ba, ba herr Armstrong 
stille og oppriktig om at Gud ville gi svaret. Gud hjalp ham å 
si de riktige ordene.

«Jeg er glad for å vite at herr … (jeg husker ikke 
navnet hans) sier at han ikke vil vite av noe uten 
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Jesus Kristus, og ham korsfestet, for jeg er av 
samme mening. Jeg vil forkynne Jesus Kristus, 
og ham korsfestet i kveld! Men for å gjøre det, 
må en først vite hvorfor Jesus Kristus måtte bli 
korsfestet!

«Jeg har akkurat mottatt et brev fra kona 
mi i Salem,» fortsatte jeg. «Hun skrev til meg 
at vår eldste, lille sønn, Richard David, 5 år 
gammel, akkurat hadde gitt sin første preken. 
Han forkynte også Kristus korsfestet. Han og en 
annen liten gutt lekte utenfor huset vårt. Vinduet 
var åpent, og kona mi overhørte samtalen. Den 
andre lille gutten hadde brukt mange skjellsord. 
Vår Dick var rasende. Han tok opp to pinner og 
krysset den lange med den kortere. 

 «’Nå ser du på dette, Donald,’ sa Dick med 
lynende indignasjon. ‘Vet du hva dette er?’

«’Nei,’ svarte Donald.
«’Vel, dette her er et kors. Og de måtte henge 

Jesus Kristus opp på et kors, og kjøre nagler 
gjennom hendene og føttene Hans, og nagle Ham til 
det korset så Han ville dø, bare fordi du har sagt jøss 
og pokker og jøss! Du skal ikke si disse ordene mer!’

«Og jeg undrer meg på,» fortsatte jeg, «om 
folk forstår at synd er overtredelse av Guds 
lov – og at Jesus Kristus ble korsfestet fordi 
dere har overtrådt Hans hellige Sabbat! Ikke 
vanhellig lenger det som er hellig for 
Gud! Og nå foreslår jeg at jeg preker til dere om 
Kristus korsfestet i kveld – og hvorfor Han ble 
korsfestet!» (sammesteds). 

Den unge presten stormet ut av skolehuset, rasende og 
flau, mens publikum lo av ham. Alt han hadde gjort var å gi 
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herr Armstrong den best mulige introduksjonen til preken 
hans.

HERR BELSHAWS SISTE FORSØK
Herr Belshaw var ennå ikke ferdig med herr Armstrong. Han 
gjorde comeback – hans siste forsøk. På denne tiden var det 
slutt på møtene i skolehuset i Firebutte, og herr Armstrong 
holdt møter tre ganger i uka i et skolehus fire miles lenger vest.

Herr Belshaw ventet til slutten av herr Armstrongs preken 
og deretter spurte ham høyt om Sabbaten. Herr Armstrong 
ble ikke så overrasket som han hadde blitt tidligere. Han 
smilte selvsikkert, viss på at Gud ville gi det riktige svaret.

«Hvis det er bindende for oss, da var det 
nødvendig for Paulus å lære dem å helligholde 
den. Kan du nå vise meg et skriftsted hvor 
apostelen Paulus noen gang lærte eller befalte 
hedningene å helligholde Sabbaten?» Han følte 
at han hadde levert et talende slag – ubesvarlig, 
som endelig ville bringe meg og det jeg forkynte 
i vanry, en gang for alle! Han var sjokkert over 
svaret mitt. 

«Ja vel, herr Belshaw!» svarte jeg uten å nøle. 
«Det kan jeg absolutt! Men før jeg gjør det vil jeg 
nå stille deg et spørsmål: Hvis jeg viser deg hvor 
apostelen Paulus befalte omvendte hedninger å 
helligholde Sabbaten, da er det et ubestridelig 
bevis på at du blir befalt å helligholde den i dag. 
Så før jeg viser deg denne befalingen, krever jeg å 
få vite dette: Hvis jeg viser deg hvor Paulus befalte 
hedningene å helligholde Sabbaten, vil du da 
slutte å gjøre opprør, og også overgi deg til 
å helligholde den?» (sammesteds). 
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Herr Belshaw ville ikke overgi seg. Han ble avslørt som en 
lovløs opprører.

Hvordan blir en person så inspirert og oppildnet som herr 
Armstrong, klar til å gi seg i kast med eventuelle tvilere? 
Alt begynte på bønnesteinen. Han brøt igjennom til Gud. 
Han ønsket å representere Gud på den riktige måten, å 
opprettholde loven Hans, og hjelpe folk til å forstå at Kristus 
døde for syndene våre og ble brutalt slått for vår helbredelse.

Herr Armstrong ble konfrontert med noen av de største 
spørsmålene i Bibelen og besvarte dem nydelig. Historien 
hans med bønnesteinen er en av de mest inspirerende 
fortellingene i denne endetiden. Se på hvordan Gud 
brukte denne mannen fordi han gikk til bønnesteinen for 
hjelp og styrke.

Vi har formelen til herr Armstrong. Arbeidet til gf er 
lite. Vi er en liten levning, ikke et stort selskap – men det 
vi er i stand til å oppnå er mirakuløst! Men forstå at vi har 
den innvirkningen vi har, bare fordi vi lærte leksjonen om 
bønnens kraft fra herr Armstrong!

Gud er ikke imponert over den personen som sier: «vel, 
hva kan jeg gjøre? Jeg er bare en person.» Hvis du har et 
sterkt bønneliv og du følger herr Armstrongs formel, kan du 
gjøre forbløffende ting! Du kan forandre verden! Det er 
det Gud ønsker at vi alle skal lære. Vi er her for å lære hele 
menneskeheten om hvordan man bygger et forhold til Gud!



var bemerkelsesverdig at dens dimensjoner var nøyaktig som 
herr Armstrong hadde beskrevet det. 

I april 2002, tok herr Todd meg med på en rundtur til 
stedene for herr Armstrongs tidlige dager i Arbeidet. Da jeg 
så bønnesteinen, sa jeg at det var «den mest inspirerende 
steinen jeg noensinne hadde sett, nest etter Sconesteinen.»

Vi tenkte at den steinen var noe vi burde ha. Vi ville vente 
med å få den til etter at vi kunne filme litt der. Men herr 
Todd sa at noen andre prøvde å få tak i den. Så vi skyndte 
oss. Vi tilbød å kjøpe steinen, men den mannen som eide 
eiendommen ga oss den gratis, og var glad for å gjøre det. 
Vi brakte den til hovedkvartersområdet vårt i Edmond, 
Oklahoma, og viste den frem.

Gud ville at vi skulle ha denne steinen. Bibelen har mange 
eksempler på at Gud bruker steiner til spesielle formål 
(f. eks. 1 Mosebok 28:10-22; 31:45-52; Josva 4:1-9; 8:30-32; 
24:26-27). En stein er håndgripelig. Her har vi noe som jeg 
tror er ekstremt dyrebart, for Gud og Guds Filadelfiakirke! 
Jeg tror at Gud ga den til oss fordi vi ærer herr Armstrong, 
og har tro på det han gjorde. Det er meningsfullt for 
oss fordi det er et håndfast symbol på den uendelig lille 
begynnelsen på Guds Arbeid i våre dager – det største 
Arbeidet noensinne i verden når det gjelder innflytelse og 
det antall mennesker det nådde! Herr Armstrong nådde 
millioner av mennesker med Guds sannhet, og det startet på 
denne steinen (sidefelt: Grunnlagt på en stein,» side 6). Av 
denne grunnen har denne bønnesteinen stor betydning for 
Guds folk. Det virket også svært uvanlig at herr Armstrong 
hadde skrevet så nøyaktig ned slike presise detaljer om den, 
og at vi kunne finne den. Det er sikkert at Gud hadde noe 
viktig i tankene.

Det er en ruvende formaning her: Hvis vi skal lykkes 
åndelig, må vi bygge på et fundament av bønn!  
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Nå kan jeg se at Gud sto bak disse begivenhetene, og av en 
veldig viktig grunn.

H e r r  A r m s t r o n g s  b ø n n e s t e i n  h a r  e r s tat t e t 
«skjebnesteinen.»

Datoen da jeg forsto dette er av stor betydning. Det var 
enda et eksempel på at Gud får noe monumentalt til å 
skje på eller i nærheten av 16. januar, årsdagen for herr 
Armstrongs død i 1986. Gud fortsetter med å minne oss på at 
vi fortsetter Elias-arbeidet. Vi har bevist at herr Armstrong 
er en endetidstype på den opprinnelige Elias. Vi må følge herr 
Armstrongs eksempel. Den forståelsen som Gud har gitt meg 
om denne steinen, understreker dette punktet ettertrykkelig!

ETABLERE GUDS TRONE
Den nye åpenbaringen om bønnesteinen vil ha 
langtrekkende konsekvenser. Det er et stort skritt 
mot å etablere Guds styre på jorda!

Hvordan?
Jesus Kristus er i ferd med å komme tilbake, og når Han 

gjør det, vil Han ta Sin plass på Davids trone (Jesaja 9:7; 
Lukas 1:31-33). Han vil styre fra den tronen og bringe frelse 
til hele menneskeheten! Vi lever i sluttfasen av Davids trone 
like før Kristus kommer tilbake. 

Som jeg har sagt, har skjebnesteinen alltid blitt forbundet 
med tronen. Kroninger har alltid funnet sted i dens nærvær. 
Les kapittel 6 i boka mi The Key of David for å lære mer om 
historien til den steinen.

Det er noen interessante Bibelprofetier om den tronen, i 
den tiden som ligger rett foran oss – før Kristus kommer tilbake.

En ble gitt av profeten Hosea. «For i lang tid  skal 
israelittene sitte uten konge og høvding [prins, kjv], uten 
offer og steinstøtte, uten efod og husguder» (Hosea 3:4, 
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dnb 1978). I mange år har jeg vist til at dette verset er en 
profeti om Storbritannia i Den store trengselen, en kort 
periode med lidelser som går forut for Kristi tilbakekomst 
(vers 5 viser at det er en endetidskontekst). Jeg skrev for 
eksempel om dette verset i kapittel 7 i The Key of David: 

«Dette beskriver en veldig tragisk periode – 
Den store trengselen – som er nesten her. Det er 
en profeti om Efraim [Storbritannia], Manasse 
[De forente stater] og Juda [Den jødiske staten 
Israel], når de ikke lenger har en konge eller en 
prins. Jeremia skrev at Davids trone aldri ville 
mangle en mann som satt på den [Jeremia 33:17] 

– likevel står det her at for en tidsperiode vil Israel 
ikke ha noen konge eller prins. Hvordan kan du 
forene disse tilsynelatende motsetningene? Vi må 
huske at åndelige Israels utvalgte [Guds trofaste 
Kirke], blir beskyttet av Gud på dette tidspunktet.

Ta også dette i betraktning: Ordet steinstøtte 
i Hosea 3:4 henviser til Jakobs søylestein – den 
steinen som Jakob kalte «Guds hus», som oppholdt 
seg i Israel i generasjoner, og som til denne dag, 
residerer i Storbritannia. Gud åpenbarte til Hosea 
at Efraim ville miste den steinen i denne endetiden. 

Hvor tror du denne steinen vil være?
For å besvare det spørsmålet, knytter jeg i det samme 

kapitlet Hosea 3-profetien med den som blir gitt av profeten 
Jesaja: «Så skal tronen bli grunnfestet ved miskunn, og i 
troskap skal en fyrste sitte på den i Davids telt, en som søker 
rett og fremmer rettferdighet» (Jesaja 16:5).

Denne profetien er i sammenheng med Guds folk som 
blir beskyttet på et sikkert sted. Vers 1 handler om en 
gruppe mennesker (lært av Gud) som sender en spesiell 
hyllest til herskeren over Sela, som betyr steinete festning, 
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det tilsvarende ordet på gresk er Petra. Det er en tid med 
uro i Midtøsten, når det jordanske folk prøver å komme seg 
unna (vers 2; Moab henviser til nåtidens land Jordan). Vers 
3 viser folk som bor i huler, sannsynligvis på et sted lik Petra, 
Jordan. I vers 4 ber Gud Moab (jordanerne) om å beskytte 
folkene Hans, som har blitt «fordrevne.» Hvorfor har de blitt 
fordrevet? Fordi folk heller ville hate Guds sannhet og De 
ti bud enn å omvende seg og redde nasjonene sine! Så de 
fordriver de menneskene som leverer Guds budskap til dem! 
Men Gud beskytter alltid de som gjør Arbeidet Hans.

Det er der, på det stedet i sikkerhet, at Gud sier «tronen» 
- snakker om Davids trone – vil «bli grunnfestet»! I The Key 
of David, forklarer jeg:

Den tronen til David er i England i dag. I 
årtusener har konger og dronninger som har blitt 
kronet på den tronen, blitt kronet over Jakobs 
søylestein, som også blir kalt «skjebnesteinen.»

Hvordan kunne den tronen bli grunnfestet i 
sammenheng av Jesaja 16? Bare skjebnesteinen 
kunne grunnfeste Davids trone!

Forteller Jesaja 16 oss at Gud vil gi oss den 
steinen på en eller annen måte, når Guds folk 
går til et sikkert sted? Når alt kommer til alt, 
vil vi dele den tronen med Kristus i løpet av bare 
noen få år!

Skjebnesteinen er det virkelige symbolet 
på Davids trone – ikke den stolen som er 
i Westminster Abbey. … Gud sa at det aldri 
skal mangle en mann av Davids ætt som 
skal sitte på den tronen – og her sier Han at 
tronen vil bli grunnfestet i en midlertidig, 
Trengselsomgivelse med Guds folk, som befinner 
seg i en steinete festning! 
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Jesajas profeti sier at det individet som sitter på tronen 
på den tida «søker rett og fremmer rettferdighet.» Jeg skrev 
hvordan dette innebærer at den ikke vil være besatt av et 
medlem av Englands kongelige familie, men av et Åndsledet 
medlem av Guds Kirke. Jeg viste deretter til profetien i Mika 
2:13 som refererer til lederen av Guds Kirke som «deres 
konge.» «Det skulle ikke være for oppskakende å tenke på 
at Gud kaller en mann i Kirken for en ‘konge,’» skrev jeg. 
«Etter den 3½-årige perioden med Trengselen, vil ethvert 
konvertert medlem i Guds Kirke bli en kong og en prest 
til evig tid!» (sammesteds). (Vi vil drøfte denne profetien 
mer detaljert i det neste kapitlet i denne boka.)

Alt dette er åndelig forståelse Gud ga oss, som vi har hatt i 
mange år. Vi må ha Davids trone på det sikre stedet, noe som 
betyr at vi også må ha steinen som representerer tronen. Jeg 
oppfordrer deg til å lese kapitlene 6 og 7 av boka The Key of 
David for å gjenoppfriske hukommelsen din. 

Nå bringer denne nye åpenbaringen om bønnesteinen 
disse profetiene i skarpere fokus. Jeg tok feil i den måten 
jeg tenkte på om at vi skulle få den steinen. Gud hadde en 
bedre stein i tankene – en mer høyerestående enn den 
opprinnelige steinen!

Gud foretar denne betydelige endringen av en god grunn: 
Vi er klare til å gå til et sikkert sted, og vi har nå den nye 
skjebnesteinen! Dette er mye mer praktisk enn det vi trodde 
måtte skje. Dette hjelper jobben vår betydelig med å 
forberede veien for tilbakekomsten til Jesus Kristus! 

ET RENERE SYMBOL
Hosea profeterte om en tid da England ville være «uten konge 
og høvding, uten … steinstøtte» - henviser til kroningssteinen. 
Vi er inne i den tiden nå! England har ikke lenger steinstøtten 
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– steinen. Vi i Guds Kirke har nå et enda bedre symbol på kong 
Davids trone. 

Dette er det Gud ønsker. Jeg forstår at det er radikalt å 
si at det er en ny skjebnestein. Men det er også radikalt å si 
at Guds folk vil ha Davids trone, og det er rett ut av Bibelen! 
Og steinen er et symbol på den tronen.

Gud brukte herr Armstrong til å forberede veien for Kristi 
andre komme (f. eks. Malakias 3:1; 4:5-6). Herr Armstrong 
fikk også visjonen om Davids nøkkel (Åpenbaringen 3:7) 
og var en fysisk etterkommer av kong David. Det ville være 
logisk at herr Armstrong ville ha en personlig tilknytning til 
den steinen som symboliserer Davids trone, som Kristus vil 
regjere fra. Herr Armstrong hadde et spesielt kall, og du må 
bli imponert over alt det han utrettet. Gud vil at vi skal lære 
enda mer fra det han gjorde.

Gud brukte ham til «å sette alt i rette stand» 
(Matteus 17:10-11). For et monumentalt arbeid! Herr 
Armstrong gjorde det i Guds Kirke som Kristus er i ferd med 
å gjøre i denne verden!

Jakobs søylestein går tilbake til tiden før Jakob ble 
omvendt. Gud forandret navnet hans til Israel da han 
omvendte seg (1 Mosebok 32:28). Den steinen har vært et 
vitne til generasjoner av kroninger av uomvendte men og 
kvinner som har videreført Davids kongelige linje. Det er 
sikkert at Gud ville ha en annerledes stein i sluttfasen 
på Arbeidet Sitt i denne endetiden – et renere åndelig 
symbol som finnes i Guds Kirke, hvor folket Hans har Den 
hellige Ånd. Dette symbolet rommer så mye mer. Jeg tror 
at det er grunnen til at Gud foretok den endringen. Guds 
trofaste folk i dag følger opp det herr Armstrong gjorde da 
han forberedte veien for Kristi andre komme. Vi reiser opp 
ruinene av arbeidet hans og priser ham og det Gud gjorde 
gjennom ham.
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Gud er absolutt opptatt av renhet. Som herr Armstrong 
skrev i Tidenes Mysterium, da Jesus Kristus kom til jorda 
den første gangen, var Han «født av Judas stamme, og det var 
nødvendig at Han var av den opprinnelige, rene rasen, slik Noa 
var.» Ettersom Gud forbereder for Kristi universrystende 
annet komme, tenker Han for visst på å representere og 
preservere åndelig renhet! Gud ønsker mer renhet der; og 
Han oppnår det med bønnesteinen og alt som det innebærer. 

MIN BUDBÆRER
Gud ga herr Armstrong Davids nøkkel for å hjelpe ham med 
å bygge Guds Filadelfiaæra av Kirken (Åpenbaringen 3:7). 
Denne nøkkelen åpner fokuset i hele Guds Bibel, Det gamle 
testamentet og Det nye testamentet. Den åpenbarer til oss 
alle hvordan Gud vil bruke Davids hus – fysisk og åndelig – til 
å etablere Guds styre og tilby frelse til hele menneskeheten! 
Davids nøkkel betyr alt for oss! 

Den er også noe som Satan hater lidenskapelig. Det 
minner ham om at hans styre på jorda er nesten over, 
og at han vil bli kastet ut i det ytterste mørket for alltid. Han 
har konsekvent og gjentatte ganger arbeidet for å stoppe 
budskapet om Davids nøkkel.

Like etter at herr Armstrong døde, forkastet de 
menneskene som tok over Kirken, sannheten som ble åpnet 
med den nøkkelen i herr Armstrongs bok De forente stater 
og Storbritannia i profetiene. Ledelsen i Guds Verdensvide 
Kirke kuttet bort 70 prosent av den boka. Deretter løy de 
om henleggelse av boka for en kort gjennomgangsprosess. 
Joseph Tkach jr. sa at den fantastiske forståelsen i den boka 
koker ned til: «Hva så?»

«Hva så?» Budskapet om Davids nøkkel er det eneste 
grunnleggende budskapet som Kristus ga til de to 
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siste æraene av Kirken Sin! (Åpenbaringen 3:7). Det 
er det budskapet som Herbert W. Armstrong leverte til 
denne verden. Guds Filadelfiakirke må levere det samme 
budskapet. De forente stater og Storbritannia i profetiene er 
en uunnværlig del av dette budskapet!

Disse løgnerne er under innflytelse av djevelen, som hater 
Davids trone, og hater Guds styre og Guds lov. Kristus utgjøt 
Sitt blod for alle menneskenes synder, inkludert deres, og 
de kaster det bort! 

Satan hisset opp Antikristuser, spesielt én mann, 
innen Guds egen Kirke, for å ødelegge den episke 
visjonen for 95 prosent av Guds folk (1 Johannes 2:19). Vi må 
forstå Satans makt. Han vendte våre brødre og søstre – Guds 
Familie – bort fra det fantastiske Arbeidet som Gud bygde 
gjennom herr Armstrong. 

Bønnesteinen er et storartet symbol på en mann 
som knelte ned foran Faderen, for deretter å stå opp og 
forsvare Gud, Hans lov og Hans regjering. Herr Armstrong 
var en stor, åndelig forsvarer. De korrupte etterfølgerne 
hans visste ingenting sammenlignet med ham, men de 
tenkte at de var så intelligente og lærde. Gud ser på dem 
som dårer. 

«Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei foran 
meg. Brått skal han komme til sitt tempel, Herren som 
dere søker, paktens engel som dere stunder etter. Se, han 
kommer, sier Herren, hærskarenes Gud. Men hvem kan 
utholde den dagen han kommer? Hvem kan bli stående 
når han åpenbarer seg? For han er som smelter-ild og som 
vasker-lut» (Malakias 3:1-2). Kristi tilbakekomst vil bli en 
heftig tid for opprørerne. 

Her gir Gud en omfattende uttalelse: «Han skal rydde vei 
foran meg.» En periode! Ingen advarsler eller kvalifikasjoner. 
For en støtte til denne mannen! Gud inngikk en pakt med 
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herr Armstrong, og Han visste at herr Armstrong ville gjøre 
jobben. Det gjorde han! For en budbærer!

Ville det ikke være fantastisk hvis Gud kunne stole 
absolutt på at vi oppfyller vår hensikt?

Herr Armstrongs liv er et av høydepunktene i 
menneskets historie. Gud var virkelig beveget over hvordan 
han leverte budskapet Hans. Han var beveget over hvordan 
han brukte bønnesteinen til å holde seg brennende og ivrig 
etter å gjøre Guds vilje! Så herr Armstrong vil nå bli æret for 
all evighet gjennom den bønnesteinen!

Er det ikke fantastisk at Gud vil velsigne oss så rikelig for 
å være lydige og lojale mot Ham?  

Herr Armstrong forberedte veien for Kristi andre komme. 
Det betyr mye. Uansett hvem han snakket til, i skolestua i 
Firbutte eller foran konger og embetsmenn, snakket han om 
Guds lov og levesett. Han gjorde feil på samme måte som vi 
alle gjør, men han sluttet aldri med å tjene Gud.

Det gir mening at den nye skjebnesteinen relaterer til 
herr Armstrong. Denne nye steinen er mer passende til å 
introdusere den perfekte Jesus Kristus, som ble korsfestet, 
så vi kan bli født som sønner inn i Guds Familie.

Kristus er fornøyd med budbæreren Sin! Hvor Gud ærer 
herr Armstrong med denne nye skjebnesteinen!

Gud er også fornøyd med de åndelige «Sadoks sønner» 
som, på samme måten som presten Sadok var overfor kong 
David i oldtiden, forble lojale til Guds trone fra begynnelse 
til slutt. Han stoler på at folket Sitt tar vare på bønnesteinen 

– skjebnesteinen. Dette er en edel og verdig sak. 
Vi anerkjenner denne realiteten, selv om verden ikke gjør 

det. Men mange vil komme til å se denne sannheten mens vi 
er på et sikkert sted. 

Gud har befalt oss å reise opp ruinene. Jeg er nå en mann 
med forfengelighet og synder akkurat slik som alle andre. 
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Hvis jeg noen gang begynner å tenke at jeg kan gjøre jobben 
min uten å følge herr Armstrongs eksempel, vil jeg overgi 
meg til en fatal tenkemåte! Men jeg har innsett at hver gang 
jeg ærer herr Armstrong, ærer Gud meg. Er ikke det 
fantastisk? Dette er Guds regjering. Det er en fantastisk 
sannhet som vi alle må lære dypt.

På slutten av livet sitt skrev herr Armstrong: «Den 
gjenopprettelsen av Guds regjering er det ene store 
formålet som er fremst i Guds sinn» (Plain Truth, juli 
1977). Gud ønsker å gjenopprette regjeringen Sin i livet vårt 
akkurat nå. Og snart vil Han gjenopprette regjeringen sin 
for hele verden.  

«Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende 
over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort 
fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til 
evig tid. Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre 
dette» (Jesaja 9:7).

Det er i siste instans hva dette handler om. Davids trone 
vil forene verden. Gud vil bringe hele menneskeheten, 
inkludert de som er så opprørske i dag, til det punktet hvor 
de vil bøye seg ned for Ham – Steinen – og se nærmere på 
Guds kjærlighet, vei og liv! VI må ydmyke oss til Gud, 
og deretter kjempe imot enhver som utfordrer Faderen, 
Overhodet for Familien Sin! Vi har ingenting å frykte når 
Gud er på vår side.
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TO

DAVIDS NYE 
TRONE

I Jeremia 33:17-18 lovte Gud at det alltid ville være noen 
som ville sitte på Davids trone, og at det alltid ville være 
en prest som gjorde Guds Arbeid, og lærte om den tronen. 

Se på 2 Samuel 7:12-16 igjen. Der lovte Gud å etablere 
Davids trone og sa at Salomon ville sitte på den. Han sa: «Når 
han gjør det som ondt er, vil jeg tukte ham med menneskers 
ris og med menneskebarns plager. Men min miskunnhet 
skal ikke vike fra ham …» Gud fortalte David hvordan Han 
ville opprettholde kongen som ville sitte på den tronen: Han 
ville bruke mennesker til å tukte ham og bevare tronen med 
Davids slekt.

Men hva hvis den nasjonen blir så ond at Gud må ødelegge 
den og plante tronen i en annen nasjon? I oldtiden sendte 
Gud profeten Jeremia for å advare Juda om dets ødeleggelse. 
Det er et forbilde på hva som vil skje med Storbritannia, 
Amerika og Juda i denne endetiden. (Be om et gratis 
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eksemplar av heftet mitt om Jeremia, for en fullstendig 
forklaring.)

Etter at oldtidens Juda var ødelagt, ble Jeremia brukt av 
Gud til å omvelte Davids trone (og ta skjebnesteinen) til Irland, 
ved å bruke en direkte etterkommer av David, en av Sidkias 
døtre, prinsesse Tea-Tephi. Davids trone ble senere flyttet 
til Skottland og til slutt til England hvor den har oppholdt 
seg i flere generasjoner, og igjen, de som satt på tronen 
var etterkommere av kong David. I den kommende Store 
Trengselen, vil Gud imidlertid ikke sende en profet for å fjerne 
Davids trone fra Storbritannia. Så hva vil skje med den tronen?

Gud har åpenbart det klare svaret på dette spørsmålet.

STORBRITANNIA MISTER  
KONGEN OG STEINEN SIN

Tenk grundig over profetien i Hosea 3:4 (dnb 1978): «For i 
lang tid skal israelittene sitte der uten konge og høvding, uten 
offer og steinstøtte [skjebnesteinen] …» På den tida når denne 
profetien blir oppfylt, vil Storbritannia ha blitt beseiret av 
Det hellige Romerriket. Storbritannia mister steinen sin (et 
symbol på Davids trone), og det er ingen Jeremia-type som 
vil beskytte steinen og kongen. Gud har ingen der til å rive 
ned og ødelegge og omplante den tronen.

Hva betyr dette? Gud lovte å fortsette den tronen til 
evig tid, likevel ser vi at det plutselig er ingen konge og 
ingen stein, og profetien sier ikke en gang hvor de er. I den 
Store Trengselen vil kongen antageligvis være død! Jakobs 
søylestein vil være tapt; vi vet ikke hva som vil skje med den, 
men den kunne bli ødelagt. 

Hvis ingen sitter på Davids trone, vil Gud ha brutt løftet Sitt!
Sannheten er, at på den tida denne profetien er oppfylt, er 

ikke tronen i Storbritannia lenger Davids trone! 
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Til og med før Storbritannia mister sin konge og stein, er 
ikke den britiske tronen Davids trone lenger, ellers har Guds 
løfte blitt brutt.

Hoseas profeti viser at Gud må ha en ny stein og en ny 
konge, før Trengselen – en ny trone. Ellers kunne Han ikke 
la Hosea 3:4 skje. Hvordan vil du ellers forklare det som vil 
skje i Storbritannia?

Gud kan ikke anerkjenne tronen i Storbritannia 
lenger som Davids trone.  

Når skjer dette, og hvor er Davids trone? Dette er den 
endeløse tronen til den evige Ektemannen vår som vi 
snakker om!

Vi lever i en tid med fryktelig korrupsjon i Israels nasjoner. 
Gud kan ikke rette på situasjonen i den kongelige familien i 
Storbritannia i dag, med menneskers ris. Han kan ikke sette 
ting rett i Efraim, Manasse og Juda under de nåværende 
forholdene. Så det må være en annen konge – en som også 
er en etterkommer av David.

Forestill deg noen i Trengselen som hadde noe forståelse 
om Guds løfte om Davids trone. Hvis han så seg omkring 
og ikke så noen konge og stein – kanskje kongen er død, og 
han vet ikke hvor steinen er, eller kanskje så han at den ble 
ødelagt – hva ville han tro? Han ville ha konkludert med at 
Guds løfte hadde blitt brutt, med mindre han forsto det som 
jeg forklarer deg her. 

Men Gud HOLDER løftet Sitt! 

FREMME RETTFERDIGHET
Se igjen på profetien i Jesaja 16 om et sted i sikkerhet under 
den Store Trengselen. Det sier at Guds folk er fordrevet, 
beskyttet blant steinete fjellskrenter og huler til en festning 
i villmarka (versene 1-4).
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Vers 5 (dnb 1930) lyder: «Så skal tronen bli grunnfestet 
ved miskunnhet, og en konge skal sitte trygt på den i Davids 
telt, en fyrste som søker rett og fremmer rettferdighet.» På 
et sted i sikkerhet, der er det en «konge» - en mann – som 
sitter på Davids trone – i et telt, som er en midlertidig bolig. 
Dette er en mann som forstår og tror på Guds sannhet, 
som dømmer, og «søker rett og fremmer rettferdighet,» 
virkelig går videre med å etablere Guds rettferdighet.

 Kunne denne kongen være noen utenfor Guds ene sanne 
Kirke? Det ville være umulig. Denne kongen forkynner 
sannheten og fremmer rettferdighet, så det må være et 
omvendt medlem i Guds Kirke. 

Gud må ha en konge i denne Kirken som er en etterkommer 
av David. Og vi må også ha en stein som er et symbol på 
Davids trone. Gud har gitt oss en ny stein. Steinen blir alltid 
assosiert med tronen – ikke bare et symbol på tronen, men 
også et symbol på Steinen vår, Lederen vår, Jesus Kristus!

Det var akkurat rundt 16. januar 2017 at Gud åpenbarte 
sannheten om den nye skjebnesteinen.

Og det var på denne datoen at Gud flyttet Davids 
trone til denne Kirken!

Gud gjør oss klare til å gå til et sted i sikkerhet der det 
er profetert at Davids trone vil være. Det er en ny konge og 
en ny stein. Det må være det for at denne profetien skal bli 
oppfylt! Og denne nye kongen må være Guds apostel, i alle 
fall på dette tidspunktet. 

Bønnesteinen, det nye symbolet på Davids trone, kom 
også til oss gjennom en etterkommer av David, Herbert 
W. Armstrong. Og alt dette skjedde rundt 16. januar 2017, 
årsdagen for hans død.

Gud fikk alle disse tingene til å skje mirakuløst. Alt dette 
er profetert, og Gud har forårsaket dette på en måte som 
virkelig er overveldende, når du tenker på det.
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HVA BETYR DETTE FOR OSS?
Selv nå har Storbritannia ikke lenger Davids trone. Og 
Jakobs søylestein er ikke relevant lenger. Det er en ny stein.

Tenk på dette: Hvis Storbritannia ikke lenger har Davids 
trone, indikerer dette at Storbritannia kommer raskt til å 
gå under! Hvordan kunne det være noe annet? Dette er en 
kraftig fordømmelse fra Gud mot det folket! Og, på en 
måte, også mot Amerika. 

Jeremia var der da Juda ble beseiret av Babylon. Han tok 
Tea-Tephi – en prinsesse av Davids hus – og kroningssteinen 
med seg til Irland og bevarte Davids trone. Nå vil et nåtidens 
Babylon beseire Storbritannia, Amerika og Juda og ødelegge 
dem – alle på samme tid (Hosea 5:5) – og Davids trone er ikke 
lenger i Storbritannia. Men Gud har tatt vare på den på en 
annen måte. 

Hva betyr alt dette for Guds Filadelfiakirke? Vi må tenke 
grundig gjennom dette. Hva krever dette av oss?

Dette er noen av de mest forbløffende profetiene som 
noensinne har blitt åpenbart til gf! 

Her, i denne Kirken, er verdens håp – det eneste håpet som 
finnes! Etterkommere av David har sittet på denne tronen så 
lenge den har eksistert. Dette oppfyller Guds septerløfte til 
Juda (1 Mosebok 49:10). Men det løftet handler også om nåde. 
Denne tronen er den som Kristus vil sitte på, og lede alt i 
universet etter veiledning fra Gud Faderen! Den vil vare for 
all evighet og bringe frelse til hele menneskeheten! Og vi har 
den tronen akkurat nå!

Davids trone er i live og har det bra – og blir æret mer enn 
den har blitt på lenge!

Det er en endring i hvordan Davids trone vil bli behandlet 
fra nå av, fordi den er i Guds egen Kirke med Hans egne utvalgte.

For en enorm gave Gud har gitt levningen av Sin Kirke! 
Vi vil snart bli konger og prester, og er allerede konger og 

DAVIDS NYE TRONE  

26



prester i embryo. Dette skulle virkelig gjøre kallet vårt – 
kjensgjerningen at vi vil regjere på denne tronen med Kristus 
for alltid – mye virkeligere for oss! Dere er faktisk konger 
og prester! (Åpenbaringen 1:6). Du kan ikke sitte på en trone 
hvis du ikke er en konge og en prest. Guds åndelige nasjon 
vil bli født på en dag! (Jesaja 66:8). Dette vil forbløffe verden: 
Folk vil plutselig se en hel familie med konger og prester på 
Davids trone!

Men det er ufattelig å tenke på hva Gud gjør. Men dette er 
virkelig. Dette er hva disse åpenbaringene fra Gud handler 
om. Vi har den tronen i vår besittelse, nå! Nå spiller Guds 
utvalgte nøkkelrollen med Davids trone. Den er ikke 
lenger i Storbritannia – den er her i gf, noe som betyr at vi 
nå er klare til å gå til et sted i sikkerhet. 

M e n  f ø r  v i  g å r,  v i l  v i  e k s p o n e re  n o e n  v i k t i ge 
kjensgjerninger og forkynne et kraftigere budskap enn vi har 
gjort noensinne tidligere! Hvordan kan det være annerledes? 
Denne æren kommer for visst med ytterligere ansvar. Det 
griper tankene dine når du grunner over det!

ISRAELS ADEL I ADULLAM
Mikas bok har noen nøkkelskriftsteder som vi kan forstå 
bedre i lys av denne nye åpenbaringen.

Denne boka dekker et tidsrom fra like før den Store 
Trengselen til en tid langt inn i Tusenårsriket. Den profeterer 
hva som vil skje med Guds folk i Trengselen.

Mika 1:9 lyder: «For hennes sår er ulegelig …» Dette er 
en tid da Israels nasjoner er syke med et ulegelig sår – en 
livstruende tilstand som ikke kan helbredes! Deres eneste 
håp er å oppleve Trengselens holocaust. 

«Gjør deg skallet, klipp håret vekk for dine barns skyld, 
de som var din lyst! Gjør ditt hode så skallet som gribbens, 
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for de er ført bort fra deg» (vers 16). Her er en illustrerende 
advarsel om hva som er i ferd med å komme over nasjonale 
Israel. Tenk på symbolet til De forente stater, den skallede 
ørnen. Gud sier at Israels skallethet vil øke når dets folk går 
i fangenskap! I den Store Trengselen vil de lide som aldri 
tidligere!

Nå – hva vil skje med Guds folk i løpet av den tida? Vers 
15 lyder: «Enda en gang skal jeg la en erobrer komme mot 
dere, Maresas innbyggere! Til Adullam skal Israels herlighet 
komme.» Ordet Maresa betyr toppmøte eller sjefsplass. Dette 
oversettes i dnb 1930: «Til Adullam skal Israels stormenn 
komme.»

Hvor er Adullam? Dette var den hula som David flyktet 
til, da han var på flukt fra kong Saul (1 Samuel 22:1). Husk 
at Mika er en endetidsbok. Her er en profeti om en tid da 
«Israels stormenn» vil komme til ei hule, eller steinete festning. 
The Cambridge Bible Commentary sier det er «den verdige 
delen av Israel» som går til Adullam. Soncino-kommentaren 
sier: «Uttrykket betyr at Israels adel vil ta tilflukt i ei hule» 
(min vektlegging gjennom det hele). Hvem er Israels adel? 
Det er de menneskene som har Davids trone!

De er åndelige Israel, eller Guds sanne Kirke.
Gud anser disse menneskene verdige til å ta ansvaret for 

Davids trone. Det er et stort ansvar. Men disse folkene er Guds 
adel! Hvilken større nobelhet er det enn å ha Davids trone?

David flyktet til Adullams hule sammen med flere hundre 
mennesker. Profetier viser at, i endetiden, vil også Guds 
folk måtte flykte til ei hule. De vil gå til en steinete festning 
for å unnslippe Det hellige Romerriket, som har jaget dem 
i århundrer! Kirken måtte flykte til ødemarken 1260 år 
(Åpenbaringen 12:6 (dnb 1978) – beskrevet som «dager» 
profetisk). Nå vil vi måtte flykte i 1260 dager (vers 14). Når vi 
gjør det, vil vi ta med oss Davids trone.
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Vi må være forberedt på å dra til Adullams hule, et sted i 
sikkerhet. Gjør dette en del av tankene dine, for vi lever i den 
mest presserende tiden noensinne! Vi må være villige til å 
dra hvor som helst, og gjøre hva som helst, Gud ønsker 
av oss. Vi må tilpasse tankene våre for det! Han gir oss ofte 
muligheter, eller leder oss til å gjøre ting vi, menneskelig sett, 
ikke ønsker å gjøre. Vi må alle gjøre ting vi helst ikke vil 
gjøre; det er bra for oss! Vi må ha den holdningen at uansett 
hva Gud sier, vil vi gjøre det. Det vil innbringe den mest 
fantastiske belønningen som det er mulig å få! 

Du kan ta et tilbakeblikk på historien: David og Guds folk 
kom til makten like etter at han forlot den hula. Gud sier at 
med en gang vi forlater denne steinete festningen, et sikkert 
sted, vil vi komme til makta! Vi vil styre verden sammen 
med Jesus Kristus på Davids trone!

Tenk på den æren Gud gir oss! For en fantastisk 
velsignelse det er at den store Gud gir oss Davids trone 
– som egentlig er Guds trone – nå! For et kall vi har blitt 
gitt, og for en velsignelse det er å forstå dette og vite hva det 
betyr!

Mika 2:6 forutsier at Guds lunkne folk prøver å hindre oss 
i å profetere disse tingene. De er ikke Israels adel. De ønsker 
å blande seg sammen med verden og profetere veltalende 
ting.

Det er ikke det livet Gud har kalt oss til! De som sitter på 
Davids trone må adlyde den store Gud med hele sitt vesen 
slik David gjorde, en mann etter Guds eget hjerte! Det er det 
Gud ønsker at vi alle skal streve etter å bli: menn og kvinner 
etter Guds eget hjerte!

Gud belønner en slik lydighet rikelig. Han lover at Han 
vil beskytte oss, selv under de aller verste omstendigheter. 
Når folk angriper oss vil de falle, og vi vil være de eneste som 
blir stående.  
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‘KONGEN DERES’
Jesaja 16:5 profeterer: «Så skal tronen bli grunnfestet ved 
miskunn, og i troskap skal en fyrste sitte på den …» Dette 
er ikke bare en hvilken som helst trone – det er «tronen.» 
Dette er den eneste tronen til Gud på jorda! Tittelen konge 
blir ikke brukt i denne sammenhengen. Men profeten Mika 
bruker ordet konge – og det er det eneste stedet i Bibelen 
som spesifikt bruker dette begrepet i forbindelse med pcg.  

«Jeg vil samle deg, Jakob, samle dere så mange som dere 
er. Jeg vil samle Israels rest. Jeg vil føre dem sammen som 
sauer i en kve, som en hjord til sitt beite, en larmende hop av 
mennesker. Veibryteren går foran dem. De bryter igjennom 
og drar fram gjennom porten og går ut av den. Deres konge 
drar fram foran dem, og Herren er i spissen for dem» 
(Mika 2:12-13).

Vers 13 knytter spesifikt «veibryteren» til «kongen» 
som leder Guds folk til et sted i sikkerhet. Kongen og 
veibryteren er den samme personen. 

Lange’s Commentary forklarer: «De bryter igjennom, drar 
fram gjennom porten, og går ut gjennom den. Og kongen 
deres går foran dem, for ingen andre enn kongen, ut av 
Davids hus, kan være den ‘veibryteren’ …» Dette snakker 
om Davids hus og Davids trone. Hvordan kunne noen i Guds 
Kirke bli en konge? Det må være noe nytt for å få dette til 
å skje.

Denne mannen brøyter veien til et sted i sikkerhet 
gjennom en port. Det er en «port» til et sted i sikkerhet. 
Gud gir en rett og smal port som vi må gå igjennom, for å 
komme til beskyttelsesstedet. The Theological Wordbook of 
the Old Testament sier dette om ordet port: «Betydningen av 
roten er ‘å splitte åpen’» – som å skille vannene. Den sier: 
«To andre ord blir noen ganger oversatt ‘port’» og en av dem 
«betyr ‘inngang’ fra verbet som betyr ‘å åpne.’»
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Gud bruker denne kongen på en eller annen måte til 
å være en veibryter og til å åpne veien – å beskytte Guds 
utvalgte konger og prester. Det er struktur og regjering 
her. Vi kan ikke gjøre noe på måfå. Gud legger alt til rette 
for hvordan vi vil gjøre det: Han sier at en veibryter vil åpne 
porten og lede folket Hans til et sted i sikkerhet. Vi må følge 
Guds struktur hvis vi skal kunne dra til et sted i sikkerhet. 
Følg det systemet der Jesus Kristus er Overhodet! Hvis folk 
ikke liker Guds regjering, vil de ikke være der.

Det er en måte det må gjøres på. Når alt kommer til 
alt, er det Gud som leder oss! Kristus – Steinen vår, 
Klippen vår – er «i spissen for dem»! Det er ikke et eller 
annet menneske! Hvilket menneske ville kunne gjøre noe 
som dette? Gud Selv er foran og leder hele prosesjonen! 
Gud Selv bringer med seg denne nye steinen og Davids nye 
trone. 

Denne profetien er datert: Den handler spesifikt om å dra 
til et sted i sikkerhet, med Davids nye trone. Vi måtte bryte ut 
av den lunkne Guds Verdensvide Kirke. Gud retter tankene 
våre mot et sted i sikkerhet, og også at vi oppfører oss slik 
kong David gjorde. 

Denne profetien viser at det ikke er bare en leder som drar 
til det stedet, men at alle Guds trofaste folk drar dit sammen. 
Daniel 12:8-11 tegner et lignende bilde. Vi er alle sammen om 
dette; vi drar sammen og vi blir tatt til et sted i sikkerhet 
sammen. Det lyder: «Fra den tid det stadige offer blir 
avskaffet og den ødeleggende styggedommen blir stilt opp, 
skal det gå tusen, to hundre og nitti dager.»  Når vi trekker fra 
de 1260 dagene som vi er i et sted i sikkerhet, fra disse 1290 
dagene, indikerer dette at vi har 30 dager til å komme oss til 
et sted i sikkerhet, og at vi alle drar sammen. 

Og legg merke til vers 10: «Mange skal bli renset og tvettet 
og prøvd.» Gud vil at vi skal bli renset. Jeg tror at det har 
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mye å gjøre med at vi har Davids nye trone. Gud ønsker en 
renset trone og et rent folk når Han kommer! 

Versene 12-13 handler om den fantastiske avslutningen 
på alt dette: Det leder direkte til Jesu Kristi andre komme, 
når Han mottar Davids trone!

Amos 7 forteller oss når vi drar til et sted i sikkerhet. Der 
ser du en prest, Amasja, som forteller kongen, Jeroboam, om 
Guds profet. Det blir en konfrontasjon, og presten gjør det 
skitne arbeidet. Han sier til Guds profet: «Gå din vei, du seer! 
Fly til Juda land og et ditt brød der. Der kan du profetere!» 
(vers 12). Dette er åndelige Antiokus – Satan inkarnert!

Alle indikasjoner er at det er slik Guds adel vil dra: Vi vil 
bli fordrevet, sendt til ei hule! Men vi har Davids egen 
trone! Vi ser ikke til ting eller på personer – vi ser til Gud! 
Det spiller ingen rolle hvor vi drar så lenge det er Gud som 
leder oss!

I dens beretning om historien om Jeremia som redder 
Sidkias datter for å transplantere tronen, nevner Bibelen 
aldri at han tar med seg en stein. Vi vet at han gjorde det, 
fordi det er symbolet på Davids trone. Jeremia måtte ha 
kroningssteinen – når alt kommer til alt, tok han Davids 
trone til Irland! Herr Armstrong beviste fra irsk historie 
at da Jeremia kom til Irland med Tea-Tephi, hadde han 
en ark, Davids harpe og en stein som ble kalt lia-fail. Men 
disse tre siste gjenstandene er ikke nevnt i Jeremias bok 
når den drøfter kongens døtre. Det samme er tilfellet i 
Mika: Den nevner en konge, men sier ingen ting om steinen. 
Som i Jeremia, blir det dekket et annet sted. Men vi trenger 
symbolet på Davids trone, og vi trenger noen som styrer fra 
den!

Vi må, på alle måter vi kan, gi åndelig næring til Guds 
trone som er i vårt nærvær! Gud har gitt den til oss for å ta 
vare på den og ta ansvaret for den.  
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Vi må forstå at Gud har gjort en stor endring! Vi er ikke 
en ubetydelig levning. Snart vil vi sitte på Davids trone 
sammen med Kristus! Det er fremtiden vår!

Gud har bare sagt: Jeg vil løfte dere opp på et høyere nivå. 
Jeg vil at du skal forstå det, og påta deg dette ansvaret. Han 
ville ikke gi den til oss hvis Han ikke trodde at vi kunne gjøre 
det! Dette skulle fortelle deg mye om hvem du er!

Vi kan ikke overbetone hvor stort dette er – og hvor 
fantastisk det er at Gud ville ære oss med denne muligheten! 
Et sikkert resultat av dette er at Gud vil styrke oss mer og mer 
på veldig kort tid.

‘ER DET DA INGEN KONGE HOS DEG?’
Senere i Mika er det et annet bevis vedrørende kongen: «Du 
hjordens tårn, du Sions datters haug! Til deg skal det nå, ja, 
det skal komme det forrige kongedømmet, kongedømmet 
over Jerusalems datter. Hvorfor skriker du nå så høyt? Er 
det da ingen konge hos deg …?» (Mika 4:8-9). Dette snakker 
om Guds lunkne folk. Det er ingen konge blant dem!

Men forstå dette: Laodikeerne har tilgang til gf – døra er 
åpen hvis de bare ville ta den rette og smale stien, og gå inn 
igjennom porten her. I gf er det en konge som blir ledet 
og dirigert av Gud! Det er det som får det hele til å skje: den 
kongen er ingenting uten Gud. Ingen av oss er! Men Gud 
forteller laodikeerne at de har tilgang til en konge – hvis de 
bare ville akseptere det!

Dessverre er det 95 prosent av Guds folk som ikke vil ha noe å 
gjøre med det. Hva vil skje med disse folkene? «[S]iden veer har 
grepet deg som den fødende kvinnes? Vri og jamre deg, Sions 
datter, som en fødende kvinne! … du skal komme like til Babel» 
(versene 9-10). De vil oppleve en heksegryte med kjernefysisk 
brann! Hvorfor? Fordi de ikke vil følge Gud og kongen. 
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Det er ikke lett å følge Gud. Men se på ulykken som vil 
ramme dem som ikke vil at Gud skal lede og dirigere dem! 
Gud forteller dem: Hvis du ikke følger Min regjering, kommer 
du ikke til å dra til Adullam, og du vil ikke bli beskyttet!

Igjen, i Mika 2:13, der er «Deres konge … og Herren er i 
spissen for dem.» Overhodet for alt dette er Jesus Kristus, 
ikke et menneske. Men du ser ikke Jesus Kristus. Du ser en 
konge, eller en menneskeleder som Gud bruker, og du følger 
han som han følger Kristus. Laodikeerne er ikke villige til å 
følge, og resultatet er at de vil lide fryktelig.  

Da herr Armstrong levde, var det mange mennesker i 
Guds Kirke som fulgte ham – ikke Gud. Så da han døde, visste 
de ikke hva de skulle gjøre. Du bør være sikker på at dette 
ikke skjer med deg. Du må ikke følge et menneske.

Husk at Guds prester er «underlagt skrøpelighet» 
(Hebreerne 5:2) – og det inkluderer evangelister og apostler. 
Vi strever akkurat som deg. Vi er omgitt av problemer  o g 
vanskeligheter. Vi kjemper de samme kampene som du 
gjør. På den måten er vi alle sammen i dette! Du gjør det 
best i ikke å se til en av oss, for vi kommer ikke til å få deg 
noe sted – med mindre vi følger Kristus, og da kan vi være 
en stor hjelp for deg! Men det er ditt ansvar å forstå hvis 
vi går vill. Hvis du ser til et menneske, kunne det skje noe 
med ham, og du ville bli villedet. Men hvis du ser til Kristus, 
og noe skjer med den mannen Han bruker, fortsetter du 
bare å følge Kristus! Vi må alle lære denne tilrettevisningen 
grundig! 

TRE OMSTYRTINGER, DERETTER  
‘HELLER IKKE MED DETTE SKAL DET BLI’

Et annet skriftsted som vi har brukt mye tidligere, blir mye 
klarere i lyset av denne nye åpenbaringen om tronen.
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Esekiel 21:26-27 lyder: «Så sier Herren Herren: Ta luen 
bort og løft kronen av! Det som nå er, skal ikke være mer. 
Det lave skal opphøyes, og det høye skal fornedres. Jeg vil 
vende opp ned, opp ned, opp ned på det som er. Heller ikke 
med dette skal det bli, inntil han kommer som retten tilhører, 
og jeg gir han den.»

Dette skriftstedet handler om Davids trone og steinen. 
Som herr Armstrong skrev i De forente stater og Storbritannia 
i profetiene: «Ta luen bort og løft kronen av» refererer til 
Sidkias død i Babylon. «Det som nå er, skal ikke være mer» 
betyr at det vil finne sted en forandring. Gud fornedret Judas 
hus og opphøyde Israels hus ved å flytte tronen til Israel. 
Den første av de tre omstyrtingene («opp ned, opp ned, opp 
ned») skjedde da Jeremia brakte steinen og tronen til Irland. 
Senere ble den flyttet til Skottland, deretter til England.

Deretter profeterer Gud: Heller ikke med dette skal det bli, 
inntil Kristus kommer. Hva betyr dette?

Legg merke til: Det er ingen fjerde omstyrting. Dette er 
fordi, etter de tre omstyrtingene, er det noe nytt! En ny 
trone og en ny stein! Det er det som skjedde 16. januar 2017. 
Gud sier ingen steder noe om en fjerde omstyrting – fordi 
det ikke er noen! Han sier: «Heller ikke med dette skal det 
bli.» Tronen slik den var, vil komme til en slutt; det er det 
dette betyr. 

Når det gjelder disse tre omstyrtingene, sier Barnes’ 
Commentary: «’Heller ikke med dette skal det bli,’ eller ‘dette 
skal heller ikke være’; tingenes nåværende tilstand skal ikke 
fortsette …» Det er helt riktig! Hva annet kunne det være? 
Det vil være tre omstyrtinger, og det skal ikke være flere. Den 
tronen er nå irrelevant.

Gud uttrykker det på denne måten fordi det er akkurat 
hvordan det vil se ut for noen i verden. Folk ser de tre 
omstyrtingene – og deretter, når Kristus kommer tilbake, 
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har Han en trone! «Jeg vil vende opp ned, opp ned, opp ned 
på det som er. Heller ikke med dette skal det bli, inntil han 
kommer som retten tilhører, og jeg gir han den» (vers 27). 
Det er akkurat det som folk i denne verden vil se, fordi de 
ikke forstår hva Gud har gjort. De vil ikke se det fordi de er 
opprørske! Hvor mye bryr folk seg om Davids trone uansett? 
Hvem legger merke til Davids trone?

Men Gud viser Sine utvalgte ære ved å gi dem Davids 
og Guds trone! Gud kaller det ikke for en fjerde 
omstyrting fordi det ikke er en fjerde omstyrting; det 
er en ny trone.

Det er en ny Davids trone, og det er en konge som sitter 
på den ne tronen. Vi i Guds Kirke, som er konger og prester 
i embryo, har nå blitt gitt den tronen som Kristus og Hans 
Brud vil sitte på, for all evighet! Vi må være forvaltere av 
denne store besittelsen – og vokte over den og beskytte 
den og forkynne betydningen og det håpet som den 
symboliserer! Det håpet er i oss på en spesiell måte. For en 
velsignelse!

GUDS DOM OVER STORBRITANNIA
Gud er ikke fornøyd med de som har sittet på Davids trone. 
I 1996, returnerte England Sconesteinen – som da var 
symbolet på tronen til David og Jesus Kristus, Steinen vår 

– til Skottland. England var villig til å gi avkall på den! Den 
gangen skrev jeg i the Trumpet: «Jeg tror at denne steinen 
er den mest verdifulle fysiske tingen på denne jorda. Jeg 
tror også at dronning Elisabeth nettopp tok den verste 
avgjørelsen i sitt liv! Og den britiske regjeringen har begått 
den største feilen i dets historie! [Englands] handlinger 
har spottet den allmektige, levende Gud. Og det vil bli en 
skremmende straff hvis de ikke omvender seg» (august 1996).
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Se på profetien i Jeremia 22: «Så sa Herren: Gå ned til 
Judas konges hus og tal der dette ordet: Hør Herrens ord, 
du Judas konge som sitter på Davids trone, du selv og dine 
tjenere og ditt folk, dere som går inn gjennom disse portene!» 
(versene 1-2).

Herbert W. Armstrong forkynte budskapet sitt gjennom 
regjeringstiden til tre konger på Davids trone, før dronning 
Elisabeth ble kronet i 1953. Den største advarselen noensinne 
ble levert i boka hans De forente stater og Storbritannia i 
Profetiene. Denne advarselen er rettet direkte til enhver 
konge eller dronning som sitter på Davids trone. Men siden 
16. januar 2017, er ikke Davids trone i Storbritannia 
lenger. 

«Så sier Herren: Gjør rett og rettferdighet! Fri dem som 
blir plyndret ut av undertrykkerens hånd! Gjør ikke urett 
og vold mot den fremmede, den farløse og enken! Utøs 
ikke uskyldig blod på dette sted! For dersom dere gjør 
etter dette ord, så skal konger som sitter på Davids trone, 
dra inn gjennom portene til dette hus [Davids] på vogner 
og hester, kongen selv og hans tjenere og hans folk. Men 
dersom dere ikke hører på disse ord, da sverger jeg 
ved meg selv, sier Herren, at dette hus [Davids] skal bli 
ødelagt (versene 3-5). Denne spesifikke profetien kommer 
over Storbritannia! Gud forteller dem hvorfor Han har tatt 
tronen fra dem!

Legg merke til hva Gud sier i vers 6: «For så sier Herren 
om Judas konges hus: Et Gilead er du for meg, en Libanons 
topp. Men sannelig, jeg vil gjøre deg til en ørken, til byer som 
ingen bor i.» Dette er en skremmende profeti! Efraims store 
byer vil tømmes for innbyggere! 

«Jeg vil innvie ødeleggere mot deg, hver med sine våpen, og 
de skal hogge ned dine herligste sedrer og kaste dem på ilden. 
Mange folkeslag skal gå forbi denne byen og si til hverandre: 
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Hvorfor har Herren gjort slik med denne store byen? Og 
de skal svare: Fordi de forlot Herrens, sin Guds pakt og 
tilbad andre guder og dyrket dem» (versene 7-9).  Dette er en 
fysisk nasjon; dets folk har ikke den nye pakt. Dette snakker 
om den pakten som Gud gjorde med David! Tronen var 
lokalisert i London. 

Storbritannia har flørtet med Den katolske kirken i de 
senere år. Erkebiskopen av Canterbury besøkte Vatikanet 
og kysset pavens ring! Han satte pavens trone foran 
Guds trone! Dette må ha intensivert Guds vrede mot 
Storbritannia. Dette på tross av den kjensgjerningen at Den 
katolske kirken har sloss mot Davids trone i generasjoner! 
Det hellige Romerriket vet om denne tronen, og det har 
prøvd å ødelegge den gjennom hele historien. 

Storbritannia har forlatt Guds pakt med David! Og Gud 
advarer om at dens straff for å gjøre det, vil bli uforlignelig i 
menneskets historie!

I versene 18 og 19 (dnb 1978), sier Gud om den britiske 
kongen: «Han skal få gravferd som et esel.» Det hellige 
Romerriket vil  ikke gi denne mannen en kongelig 
behandling!

Ta i betraktning alle de velsignelsene som Gud har gitt 
til Israel og Juda: Velsignelsene med førstefødselsretten og 
Septervelsignelsen! Likevel faller alt fra hverandre nå. Gud 
er full av vrede på grunn av deres synder – til den grad at 
Han nå har fjernet Davids trone og gitt den til Sine utvalgte. 

OVERGANGSPERIODE
Profetien rundt Davids trone har en enorm dybde. Den 
handler om fødselen vår inn i Guds Familie. Det hele 
begynner for oss når vi blir født på ny inn i Guds Rike, og 
styrer sammen med Jesus Kristus for all evighet.

DAVIDS NYE TRONE  

38



Vi er en del av en overgangsperiode til Guds egen trone, 
og Kristus som styrer verden. Dette er det første steget inn 
i Kristi hovedkvarterregjering. Å ha denne tronen burde 
gjøre Kristi styre på Davids trone mye mer meningsfullt 
og virkelig for oss! Vi vil bli brukt til å løse denne verdens 
problemer. Vi må tenke som Guds konger og prester! Vi 
har tronen som Kristus vil regjere fra – og vi er i den 
overgangsperioden akkurat nå! 

Se på overgangsperioden  i  en fysisk fødsel.  Den 
prosessen skjer i tre stadier. Ifølge BabyCenter: «Det første 
stadiet begynner når du starter å ha sammentrekninger 
som forårsaker progressive endringer i livmorhalsen, og 
slutter når livmorhalsen er utvidet. Dette stadiet er delt 
i to faser: Først, tidlig fødselsarbeid: Livmorhalsen din 
viskes ut gradvis (tynnes ut) og utvides (eller åpnes). Aktivt 
fødselsarbeid: Livmorhalsen begynner å utvide seg raskere 
og sammentrekningene er lengre, sterkere og tettere på 
hverandre. Folk henviser ofte til den siste delen av aktivt 
fødselsarbeid som ‘overgang.’»

Det blir kalt for overgang fordi det er like etter dette at 
moren begynner å trykke, som er det andre stadiet. Det er 
overgangen til selve fødselen. Det tredje stadiet, etter at 
babyen er født, er forløsningen av morkaken.

Vi skulle tenke nøye over dette fordi herr Armstrong sa 
at den fysiske fødselen er et direkte bilde på vår fødsel inn 
i Guds Rike! Det skjer på samme måten, men på et åndelig 
nivå (Johannes 3:3-6).

Overgangsfasen i fødselsarbeidet er den korteste, 
men mest intense delen av fødselsarbeidet (sammesteds). 
Den er intens på grunn av de store forandringene kroppen 
gjennomgår på kort tid, for å begynne babyens nedstigning ut 
av livmoren. «Overgang, i motsetning til aktivt fødselsarbeid, 
er stormen før stillheten, som er pressestadiet. Det er 
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helt klart den hardeste delen av fødselen, men også den 
korteste» (givingbirthnaturally.com). Jeg tenker at det er en 
bra beskrivelse av hvordan Gud vil frembringe fødselen av 
førstegrøden Sin og filadelfierne i denne æraen.

«Det er her en mors fokus kan svikte,» fortsetter 
rapporten. «Dette er det stadiet der kvinner kan tvile på 
sin evne til å føde babyen og ber om medikamenter. De kan 
engste seg for hvor lenge fødselsarbeidet vil vare, og for 
hvor mer intenst det vil bli. Mødre blir påvirkelige på dette 
tidspunktet og er mest sårbare for å akseptere en inngripen 
som de ikke ønsket tidligere.»

Denne overgangen er ikke nøyaktig det samme som vi 
opplever akkurat nå, men det gir deg uansett et dramatisk 
og fascinerende bilde. Husk det herr Armstrong sa om at den 
fysiske fødselen typifiserer den åndelige.

Begynte vår nedstigning for å bli født på ny, da vi mottok 
Davids nye trone?! Er vi nå i pressestadiet mot fødselen 
vår inn i Guds Rike?

Gud ville sikkert gi oss et dramatisk tegn på når dette 
pressestadiet begynner! Ha denne forståelsen i tankene 
når du ser på de skremmende ondene i denne verden, og 
prøvelsene kommer over Guds nye kongelige Familie.

Vi må se åndelig, og forstå at vi er i overgangsstadiet! 
Dette er annerledes enn det noen gang har vært tidligere. Vi 
har selve den tronen som Jesus Kristus vil sitte på, og styre 
denne verden fra for alltid! Vi er i overgangen som fører rett 
inn til å bli Kristi Brud. På det tidspunktet, vil vi ikke ha disse 
fysiske plagene mer; vi vil være Gudsvesener!

For et fantastisk, fantasifullt bilde av fødselen inn i Guds 
Familie! Vi er her for å bli født inn i Guds Familie og sitte 
på Davids trone. Fra den tronen vil vi hjelpe Kristus å redde 
menneskeheten. Hva kunne være mer fantastisk enn det? 
Denne visjonen vil bringe oss til fødselen inn i evig herlighet!
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GUD FORVENTER MER
Davids trone handler om å redde hele menneskeheten! Vi 
må ha dette store håpet i tankene! Dette er grunnen til at vi 
er her!

Forstår vi hvem vi er? Forstår vi hva Gud bruker oss til 
å gjøre? Vi har et fantastisk håpefullt budskap, og Gud har 
nå plassert tronen midt iblant oss! Dette er fenomenalt og 
overveldende! Gud har høynet innsatsen betydelig. Han 
forventer mer av oss. Han tror at vi kan gjøre mer. Han 
tror at når alle tar fatt, vil vi utmerke oss på alle måter – men 
vi må gjøre det på våre knær, slik herr Armstrong gjorde det 
foran bønnesteinen. Det er den eneste måten!

Tenk på hvor beæret vi er som har denne tronen. Gud har 
virkelig æret oss med det Han har gjort! Det er helt sikkert 
at det må bety et mye sterkere budskap, og mer innvirkning 
på denne verden enn noen gang tidligere.

Vi må takke Gud og be Ham om å hjelpe oss til å stige til 
det nivået som Han ønsker, å publisere dette budskapet og 
innvarsle Guds trone til denne verden!
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TRE

DET DOBBELTE 
UNDRET!

H abakkuk 2:11 lyder: «For stenen i veggen skal 
skrike, og bjelken i treverket skal svare den.» Dette 
verset gir ikke mye mening hvis en betrakter dette 

fysisk. Men det er et av de mest fascinerende versene i 
boka til Habakkuk. Dette verset har blitt et av de mest 
meningsfulle versene i Bibelen for Guds Filadelfiakirke.

«Stenen» skriker ut! Og det er et svar på det skriket; 
«bjelken» gir svaret.

Dette er en profeti for endetiden, vår tid i dag. Gud 
sier: «For ennå må synet vente på sin tid. Men det haster 
mot enden og lyver ikke …» (vers 3). Når Gud sier «på 
slutten skal det tale» (kjv), gjør du best i å være 
oppmerksom! Gud snakker spesifikt til gf i disse versene. 
Dette er åpenbaring som ikke engang herr Armstrong forsto. 
Hvorfor? Fordi den er reservert for den laodikeiske æraen. 
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Den laodikeiske æraen er den siste av sju påfølgende 
epoker i Det nye testamentet, som blir beskrevet profetisk i 
Åpenbaringsboken 1 til 3. Den første av disse Kirkeepokene 
var Efesusæraen i det første århundret som ble startet av 
Jesus Kristus, da Han var på jorda.

Siden Kristi gjenkomst er nær, fortsetter Gud å gi ny 
åpenbaring til Kirken Sin! Han snakker stadig til folket 
Sitt. Og med denne nye åpenbaringen om stenen og tronen, 
snakker Gud igjen til oss i sin tid. Og denne åpenbaringen er 
en mektig visjon som kan holde oss begeistret og inspirert!

KIRKEKRISE: ‘HVOR LENGE?’
Visjonen som begynner boka til Habakkuk, setter det i 
sammenheng med vår tid.

«Dette er det utsagn som profeten Habakkuk fikk se. 
Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører! Jeg klager 
for deg over vold, og du frelser ikke» (Habakkuk 1:1-2). Det 
Habakkuk så i dette synet om endetiden skremte han! Han 
så onde menn som tok over Guds Kirke, og at Kirken ble 
sønderrevet. Han kalte det en byrde(kjv)! Og det var virkelig 
en byrde for Guds Kirke da det ble oppfylt. Hvem står bak 
denne katastrofen? På en veldig direkte og personlig måte, 
er det djevelen Satan. Etter at Herbert W. Armstrong døde 
i 1986, så medlemmer i Guds sanne Kirke at Satan og hans 
medhjelpere rett og slett sønderrev Kirken! Angivelige 
«rettferdige» menn kom sammen og bestemte at det var 
deres selvbekjennende «kristne plikt» å stoppe og trykke 
herr Armstrongs skrifter.

Denne åndelige krisen ble så alvorlig at 95 prosent av Guds 
egne folk vendte ryggen til Ham, og Arbeidet ble stoppet! I 
en krig er det en uforlignelig katastrofe å miste 95 prosent 
av soldatene dine!
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Dette er denne byrden Habakkuk så! Det var en virkelig 
krise. Hvordan kunne Kirken overleve?

Den ville ikke overlevd hvis ikke Jesus Kristus Selv hadde 
grepet inn! 

Under denne krisen ledet Kristus en liten gruppe 
mennesker som hadde overgitt seg til Gud og Hans levemåte, 
til å stå opp og kjempe for sannheten. gf gikk inn i en rettssak 
med Guds Verdensvide Kirke for å vinne opphavsretten 
til Tidenes Mysterium. Denne rettssaken krevde et offer 
av Guds Arbeid; vi måtte skjære ned på de fleste av 
fjernsynsstasjonene våre med programmet Key of David. Men 
vi trodde og hadde tro på at Gud ville hale oss gjennom.

I heftet mitt om Habakkuk skrev jeg dette om kampen vår 
for å overleve: «Hva er det Gud forbereder oss for? Jeg tror vi 
er inne i en betydelig og dramatisk endring i denne Kirken. 
Vi må ha herr Armstrongs skrevne materiale for å gjøre Guds 
Arbeid og levere budskapet Hans. Jeg (sammen med Guds 
tilhengere) måtte bønnfalle Gud og spørre: Hvor lenge vil 
dette fortsette? Jeg ser nå at svaret er rett her i Habakkuk.»

Hvis du har Kristus i ledelsen for Kirken din, trenger du 
bare å være tålmodig og stole på Ham. Hvis du roper ut til 
Ham, kan du være sikker på at du får et svar. Det kommer 
kanskje ikke akkurat når du ønsker det, men du vil få et svar 
til fastsatt tidspunkt. 

«Hvorfor lar du meg se urett, og hvordan kan du selv se på 
slik elendighet? Ødeleggelse og vold har jeg for mine øyne. 
Det kommer strid og oppstår trette» (vers 3). Strid kommer 
fra et ord som betyr en personlig eller juridisk tvist – som et 
søksmål. Trette kommer også fra en rot som betyr å stride 
mot, som å føre sak. Lovløse mennesker hadde bestemt at 
det var deres «kristne plikt» å ødelegge alt det som herr 
Armstrong hadde skrevet. I den seksårige rettssaken vår ble 
dommen fordervet og domstolene var korrupte.
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The Jamieson, Fausset and Brown Commentary sier om 
«Det kommer strid og oppstår trette» snakker om et individ. 
En mann i Guds Kirke vekket opp strid og trette. Han hadde 
til hensikt å ødelegge sannheten. Det var tankegangen 
til disse som vi kjempet imot i rettssaken: De hadde en 
lidenskap for å utslette det Gud hadde etablert. Hvorfor? Det 
er bare en måte å forklare hvorfor noen ønsker å ødelegge 
Guds dyrebare sannhet: Satan ledet disse mennene! Lederen 
var en mann som var besatt, i det minste til tider, og prøvde å 
ødelegge alt han kunne og kaste sannheten til jorden! 

«Derfor er loven maktesløs, og retten kommer aldri fram. 
For ugudelige omringer den rettferdige, derfor blir retten 
forvrengt!» (vers 4). De ugudelige omringer de rettferdige. 
Men den gode nyheten er at det finnes noen få tusen 
rettferdige mennesker! Disse menneskene fortsetter å 
gjøre Guds Arbeid, selv midt i et frafall. 

The Companion Bible sier at det er to menn som blir 
drøftet i dette verset. En er lovløs. Han hater hver antydning 
av Guds lov. Dette er symbolet på Satans karakter. Det er 
forbløffende at en person kan vende seg så fullstendig imot 
den store, kjærlige Gud. Alle indikasjoner peker mot at han 
er besatt av djevelen! Og han leder det som var Guds egen 
Kirke!

Jeg undrer meg over den kjensgjerningen at 
profetiene for denne endetiden beskriver nesten hvert 
eneste betydningsfullt individ spesifikt, og du kan vite 
hvem de er! Det er helt forskjellig fra det som har vært 
tilfellet i mesteparten av historien til Guds Kirke! 

Lange’s Commentary sier at under denne rettssaken, var 
rettferdigheten forvrengt. Gud lot det skje fordi Han ønsket 
at vi skulle kjempe oss gjennom rettssaken!

Denne krisen i Guds Kirke varte en god stund. Ikke å 
undres på at Habakkuk ropte ut til Gud, og spurte når Han 
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ville gjøre noe med det. Habakkuk fikk nesten et nervøst 
sammenbrudd! Men Gud lot alle disse prøvende forholdene 
å fortsette, fordi Han ønsket å lære noe om folkene Sine. 
Fortapelsens sønn og de som fulgte denne lovløse ånden, 
elsket ikke Guds sannhet (2 Tessalonikerne 2:10). Gud ønsket 
å vite hvor mange som virkelig elsket Hans sannhet!

Spør deg selv: Hvor mye elsker du Guds sannhet? Det 
er dette den seksårige rettssaken handlet om. Den testet 
kjærligheten vår for Guds sannhet. Mange av oss måtte tåle 
alvorlige prøvelser. Det er slik det er i Guds Kirke.

Gud vet at hvis vi forblir trofaste mot Ham, og har hjertet 
vårt i Arbeidet, da elsker vi sannheten Hans. Dette er 
forpliktelsen Gud ser etter – selv om bare 5 prosent av folket 
Hans besto testen! Gud har valgt ikke å vite, før Han ser på 
fruktene våre. Han ønsker å vite hvem som elsker sannheten 
Hans og som elsker Ham! Han vil finne ut hvor hver enkelt står 
på disse to kriteria, før Han aksepterer noen inn i Familien Sin!

UNDER, UNDER
«Gi akt på folkene, se dere om, lamslått av undring! For mens 
dere lever, gjør jeg en gjerning – dere ville ikke tro det om 
det ble fortalt! (Habakkuk 1:5, dnb 1978). Dette er et annet 
fascinerende vers i Habakkuk. De hebraiske ordene som 
blir oversatt «lamslått av undring», betyr under, under 

– et dobbelt under. Tidligere trodde jeg at dette bare 
gjaldt seieren i rettssaken vår. Men Gud har åpenbart 
ny sannhet om dette verset, og ekspandert «under, 
under» eksponentielt!

Den seieren var en fantastisk velsignelse fra Gud, men 
det er to bestemte undere som blir drøftet her. Når du 
kombinerer dette verset med Habakkuk 2:11, snakker du om 
to av de største undrene som blir drøftet i Bibelen! 
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Gud lovet å gjenopplive Arbeidet i «vår egen tid» 
(Habakkuk 3:2). Under rettssak-krisen ble Arbeidet 
gjenopplivet, fordi det så å si hadde stanset opp. Vi kunne 
ikke tilby herr Armstrongs materiell til verden. Men Gud 
forsikret oss om at Han ville gjenopplive Arbeidet, og at herr 
Armstrongs litteratur ville bli sendt ut igjen.

Gud fortalte oss at vi ville vinne, men at vi måtte se til Ham 
og bli styrket av Hans Ånd. Vi trenger den samme holdningen 
som Habakkuk hadde, å søke Gud for irettesettelse 
(Habakkuk 2:1). Vi trenger den ydmyke ånden og et ønske 
om å forandre oss.

«På min vaktpost» er militært språk. Rettssaken var en 
krig. Kjensgjerningen at bare 5 prosent av Guds folk er i 
gf i dag, er et vitnesbyrd på denne kjensgjerningen! Også 
i dag fortsetter vi å kjempe; hver dag er en kamp. Men når 
vi har Gud på vår side, kan vi gi oss i kast med hvem eller 
hva som helst, og komme seirende ut! Det er slik denne 
Kirken overlevde den rettssaken, og det er slik vi fortsetter 
å overleve i dag.

Vers 2 viser at det haster med budskapet vårt: Den som 
leser det må springe (kjv)! Ingen har råd til å subbe eller 
daffe omkring.

Da vi begynte på rettssaken, var det noen som forlot gf. 
De sa at vi ikke skulle kjempe i retten. Disse individene ville 
ikke kjempe for Gud! De ønsket et enkelt liv. Men du vil ikke 
finne et lett liv i Guds sanne Kirke. Det vil ikke være en tid 
da du bare kan lene deg tilbake og slappe av. I dette tilfellet 
ble Guds sannhet kastet til jorden! Guds folk reagerer ikke 
på en avslappet måte når det skjer! Guds folk vil gi livet sitt 
for sannheten hvis de må!

«For ennå må synet vente på sin tid. Men det haster mot 
enden og lyver ikke. Om det dryger, så vent på det! For 
komme skal det, det skal ikke utebli» (vers 3). Vi forsto ikke 
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disse profetiene da rettssaken begynte. Dette verset sier at 
Gud ville tale i denne visjonen. Hvis du elsker og holder fast 
på Guds sannhet, da vil Gud tale til deg. Gud talte til oss, og 
Han fortsetter å gjøre det i dag! Han har ikke sluttet å gi oss 
ny åpenbaring.

Vi vil lære mer om disse to undrene senere i dette kapitlet.

DEN URETTFERDIGE
«Se, oppblåst og uærlig er hans sjel i ham. Men den rettferdige, 
ved tro skal han leve» (Habakkuk 2:4). Dette viser til to 
individer: en som vandrer i tro; den andre som er oppblåst 
av djevelens stolthet, og faktisk kjemper imot Skaperen sin!

Versene 5-10 fokuserer på denne urettferdige mannen. 
«Så er og vinen troløs. En hovmodig mann – han skal ikke 
bli boende i ro. Han har oppspilt sitt grådige svelg likesom 
dødsriket. Han er som døden og blir ikke mett, han har 
sanket til seg alle folk og samlet til seg alle folkeslag» (vers 5). 
Dette er en mann som prøver å ta over alt! Satan bruker ham 
til å begå fryktelig ondskap. Han prøvde å få alle medlemmer 
og potensielle medlemmer fra hele verden, over på sin side, 
og samtidig ødelegge Guds sannhet.

Husk at hovedfokuset i Habakkuks bok er åndelig.
«Fordi bildespråket er ganske konkret,» sier the Anchor 

Bible om vers 5, «er det døden som et monster, som åpner 
gapet [munnen] … Den umettelige hungeren etter død vises 
ved den kjensgjerningen at dens måltid av levende aldri tar 
slutt.» Dette handler om en mann som er besatt av djevelen, 
som fortærer folks evige liv! Det er på denne måten 50 
prosent av Guds folk mister frelsen sin! Masse lidenskap, tid 
og penger blir viet til å ødelegge Guds sannhet.

Vers 6 forteller oss at denne mannen arbeidet for å øke 
«ting som ikke hører ham til!» Da vi gikk til rettssak, kjempet 
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vi for noe som er vårt. Gud ga det til Sine utvalgte, så vi 
kunne levere budskapet Hans til verden! Vi måtte kjempe for 
det! Gud ønsket å se hva slags kjærlighet vi hadde for Tidenes 
Mysterium, for Jesus Kristus og for Gud Faderen!

Den samme mannen som prøvde å undertrykke 
sannheten i Tidenes Mysterium, prøvde også å ødelegge herr 
Armstrongs nest mest etterspurte bok: De forente stater og 
Storbritannia i profetiene. Denne boka, mer enn noen annen, 
bygde Guds Verdensvide Kirke. Legg merke til hva Joseph 
Tkach jr. skrev i et personlig korrespondansebrev 10. august 
1992: «Fra et frelsessynspunkt, i lys av Det nye testamentet 
og Kristi sentralitet i Guds frelsesplan som nevnt ovenfor, 
er mye av relevansen i læren vår i De forente stater og 
Storbritannia i profetiene redusert til, hva så?» Du kan 
føle fiendtligheten hans. Han fordømmer herr Armstrong 
og alt det han lærte om De forente stater og Storbritannia, 
og den boka bygde Arbeidet!

Hvis du mister Israels historie og identitet, da mister du 
en tredjedel av Bibelen. De forente stater og Storbritannia i 
profetiene gir oss den fantastiske visjonen om Kristus som 
regjerer på Davids trone! Det er fokuset i boka – den viktigste 
delen er at Jesus Kristus vil redde alle de menneskene Han 
kan, og regjere for alltid!

Vers 9 sier at den mannen som sto opp imot Gud, begjærte 
et hus, et kongelig hus eller slott, for seg selv. Gesenius’ 
Hebrew-Chaldee Lexicon definerer hus: «et kongelig hus, et 
slott.» En annen definisjon er «Guds hus, dvs. tempel.» Dette 
snakker om Guds hus, fysisk og åndelig. Denne mannen 
ønsket medlemskapet i Guds Kirke for sin egen egoistiske 
vinning!

«Du har lagt opp råd som blir til skam for ditt hus, lagt planer 
om å gjøre ende på mange folk, og dermed har du syndet mot 
deg selv» (vers 10). Gud holder denne mannen ansvarlig for å 

DET DObbElTE UNDRET!

49



avskjære folk fra Ham. Dette er den Antikristus som drøftes 
i 1 Johannes 2:18. Det som skjer her er et skrekkbilde! Hva 
kommer Gud til å gjøre med noen som ville arbeide så 
inderlig, for å avskjære folk fra Skaperen deres?

Men tenk på dette: Det denne mannen gjorde viser ikke 
bare den sataniske hensikten hans, men også folkets åndelige 
svakhet! De var ikke glødende begeistret for Guds sannhet. 
De villedet seg selv til å tro at en halvhjertet dedikasjon var 
nok til å frelse dem. Men da denne onde mannen kom og 
kastet sannheten til jorda, kunne han avskjære mange 
mennesker! 

Før herr Armstrongs død, oppførte lederne i gvk som om 
de var engasjert i Arbeidet. De fremsto som rettferdige. De 
talte alvorlig om å adlyde Gud. De sa så mange heroiske ting. 
Men da han døde, ble de virkelige fruktene deres åpenbart. I 
denne krisen manifesterte den virkelige karakteren deres 
seg. Over natta vendte disse mennene seg bort fra all den 
sannheten som Gud hadde åpenbart til herr Armstrong, og 
de forlot Gud. Det er forbløffende at de kunne stå opp og 
forkynne i alle disse årene, og deretter bare stå opp og gå sin 
vei – i noen tilfeller for ikke noe mer enn en lønnslipp!

Plutselig hadde vi en byrde i hendene! I utgangspunktet 
kunne jeg ikke tro at Gud ville la Kirken falle fra hverandre 
på den måten, der 95 prosent av Guds folk vendte seg bort, 
og de fleste prestene forlot alt de hadde lært!

Habakkuk 2:5-10 skildrer en åndelig krise av et enormt 
omfang! Det var mange som tenkte: Hvordan kunne vi vende 
oss bort fra noe som vi har forpliktet oss til mesteparten av 
livet? Hvordan kan folk, hvis de virkelig trodde på det herr 
Armstrong lærte, bare vende seg bort? Lik Habakkuk lurte vi 
på hvor lenge Gud ville la dette fortsette!

Men alt dette leder til det sentrale skriftstedet her – vers 
11 – der Gud gir løsningen!
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STEINEN SKRIKER: BJELKEN SVARER!
For stenen i veggen skal skrike, og bjelken i treverket skal 
svare den» (Habakkuk 2:11).

Som jeg skrev i heftet mitt om Habakkuk (be om et gratis 
eksemplar), er «stenen» Gud; Han er Israels klippe [stein, 
kjv] (1 Mosebok 49:24). Som vår Leder og Overhode, skriker 
Kristus til gf. Denne Steinen skriker ut av veggen – rett ut fra 
Guds hus, åndelig og til en viss grad fysisk, i dag. Stein, vegg, 
bjelke og treverk er alle materialer i et fysisk hus, men dette 
er primært et åndelig hus.

Det hebraiske ordet som er oversatt «bjelke» betyr å gå 
sammen eller koble til; det er avledet fra en rot som betyr «å 
feste» og betyr «en koblingsbjelke.» The Jamieson, Fausset 
and Brown Commentary sier at det er «tverrbjelken eller 
hovedtakbjelken som forbinder tømmeret i veggen.» Bjelken 
bringer det hele sammen. Jeg skrev i Habakkuk at denne 
bjelken er Tidenes Mysterium. Den binder ting sammen 
fordi den er et sammendrag av Bibelen. Vi er sammen, 
og vi kjemper sammen, fordi vi har den viktigste boka 
siden Bibelen! Tidenes Mysterium forbinder alt – den er 
grunnleggende for forståelsen vår! Den knytter Guds folk 
sammen, og knytter oss til hele verden, og forbinder verden 
med Gud!

Gud åpenbarte sannheten om Habakkuk 2:11 på slutten 
av 2002, akkurat da rettssaken vår, som kretset rundt 
Tidenes Mysterium, nådde sitt klimaks. Rettssaken vår 
begynte over denne boka. 

Jeg har kommet til forståelsen at «bjelken» i dette 
verset betyr mer enn bare Tidenes Mysterium. Den boka er 
midtpunktet, men «bjelken» inkluderer alt det som skjedde 
med den boka – hele historien med rettssaken, inkludert 
alle de andre arbeidene vi fikk tak i. Steinen ropte ut, og 
vi hørte det skriket midt i disse kriseårene. Tidenes 
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Mysterium og rettssaken om opphavsretten, staver ut 
svaret på denne krisen! 

Det inkluderer også den forbløffende sannheten som 
åpenbares i Amos 9:1, at Jesus Kristus foretok et personlig 
fremmøte under rettssaken! «Steinen» kom personlig; det 
var et virkelig fremmøte; det var ikke bare symbolsk. Mens vi 
kjempet i retten utarbeidet Gud noe. Han var der, og Han vant 
den kampen for oss! (Vi vil drøfte dette i det neste kapitlet.)

Når det står: «Bjelken … skal svare den,» må vi ta 
i betraktning alt det som skjedde i rettssaken. Vi 
oppnådde ikke bare opphavsretten til Tidenes Mysterium, 
men vi fikk også ny åpenbaring og Jesus Kristus hadde 
et personlig fremmøte for Kirken!

Hvorfor var det så viktig at Jesus Kristus gjorde et 
personlig fremmøte da Han gjorde det? Han var bekymret 
for tronen som Han vil styre fra for alltid. Dette er noe vi må 
bygge troen vår på. Vi så Ham ikke, men vi så hva Han gjorde!

Gud, Israels Stein, er Hyrden vår (igjen, se 1 Mosebok 
49:24)). Han passer på sauene Sine. Gud beskytter folkene 
Sine, hvis vi gjør vår del.  Jesus Kristus og Gud Faderen 
passer på sauene sine, bedre enn noen andre gjetere.

Se på kronologien, og du vil se en annen mirakuløs 
velsignelse som skjedde midt i rettssaken: Vi fikk den nye 
skjebnesteinen i besittelse. 

EN ANNEN ‘STEIN’ SOM SKRIKER
Habakkuk 1:6-11 drøfter Det oppstandne hellige Romerriket 
som erobrer Amerika og Storbritannia. Denne forente 
europeiske styrken vil erobre folkene som har den gamle 
tronen til David og den gamle skjebnesteinen (Hoseas 3:4). 
Den steinen som oppholder seg i Skottland, kommer til å bli 
beslaglagt av Det hellige Romerriket, og det er ingenting som 
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forteller hva som vil skje utover det. Men Gud har gitt en ny 
stein til Kirken Sin!

Husk at jeg sa i bladet the Trumpet i august 1966, at jeg 
trodde skjebnesteinen i Skottland var «den mest verdifulle 
fysiske tingen på denne jorda. Jeg tror også at dronning 
Elisabeth nettopp tok den verste avgjørelsen i sitt liv! Og 
den britiske regjeringen har begått den største feilen i 
dens historie! [Englands] handlinger har spottet den 
allmektige, levende Gud. Og det vil bli en skremmende straff, 
hvis de ikke omvender seg.» Jeg skrev dette like før vi entret 
rettssaken over Tidenes Mysterium.

Sconesteinen ble flyttet ut av Westminster Abbey 15. 
november 1996. Den ble offisielt plassert på Edinburgh 
Castle 30. november. Det var den samme måneden som min 
sønn kontaktet en opphavsrett-advokat om lovligheten av å 
trykke opp igjen Tidenes Mysterium.

Hva mer, prosessen med å finne, anskaffe og flytte herr 
Armstrongs bønnestein fra Oregon til hovedkvarteret vårt 
i Edmond, Oklahoma, fant sted i løpet av disse årene med 
rettssaken (sidefelt: «Tidslinje for begivenheter,» side 49).

Habakkuk sier at steinen ropte! Åpenbaringen om den 
nye skjebnesteinen bringer en annen åndelig dimensjon til 
denne profetien.

Du kan absolutt se at Steinen, som refererer til Gud, ropte 
til folket Sitt mens vi kjempet i rettssaken. Han ropte til oss 
at vi skulle handle, og kjempe for sannheten Hans! Men Gud 
åpenbarer også at mens Kristus kjempet kampen for oss, den 
bokstavelige steinen – den nye skjebnesteinen, herr 
Armstrongs bønnestein – «ropte ut.» Vi hørte det ropet 
og fikk tak i steinen. Selv om vi ikke visste det da, var Jesus 
Kristus i ferd med å etablere en ny trone og en ny stein!

For en fantastisk velsignelse! Samtidig som vi kjempet for 
Tidenes Mysterium, ble vi gitt en ny skjebnestein, som førte til 
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at vi mottok en ny trone til å forkynne Guds utrolige sannhet 
til verden fra! Da steinen ropte ut av veggen, oppildnet Gud 
oss og gjorde oss klare til å motta Davids trone!

La meg gjøre det helt klart hva det dobbelte undret 
er. Mens vi kjempet en seksårig rettssak, «ropte» den nye 
steinen – herr Armstrongs bønnestein. Steinen er Jesus 
Kristus personifisert. Han ropte at vi skulle anskaffe oss 
denne bønnesteinen, som ville bli den nye skjebnesteinen. 
Denne steinen symboliserer Davids trone og Guds løfte til 
ham, som vil nå sitt klimaks ved Kristi tilbakekomst.

Vi har også en etterkommer av David som sitter på 
den tronen – noe som betyr at vi har Davids nye trone. 
Storbritannia har ikke lenger Davids trone. 

Den nye steinen, som symboliserer den nye tronen, er det 
første undret av det dobbelte undret.

Steinen (også et symbol på Kristus) roper. Seieren i 
rettssaken ga oss Tidenes Mysterium, som svarer steinen som 
roper: Dette er det andre undret av det dobbelte undret.

Tidenes Mysterium er et sammendrag av hele Bibelen – 
Det gamle og Det nye testamentet. Det er den eneste boka på 
jorda som forklarer Bibelen. Den har svaret på steinens rop. 
Herr Armstrong trodde at Tidenes Mysterium var den nest 
største boka på jorda, nest etter Bibelen. Vi tror det samme.

Se på Habakkuk 2:11 igjen: «For stenen i veggen skal 
skrike, og bjelken i treverket skal svare den.» Habakkuk 2:11 
er den største nye åpenbaringen som Gud har gitt til 
Guds Filadelfiakirke til nå!

Det er ikke bare et under – det er et dobbelt under!
La meg gjøre det veldig klart. Første under: Den nye 

steinen og Davids nye trone som Gud har gitt oss. 
Andre under: I en seksårig rettssak ga Gud oss Tidenes 
Mysterium, den eneste boka på jorda som kan besvare 
steinens rop! 
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TIDSLINJE FOR BEGIVENHETER
November 1996
Sconesteinen blir skilt fra Davids 
trone og overført til Skottland. 
Den samme måneden begynner 
gf å planlegge å trykke Tidenes 
Mysterium.

Februar 1997
Guds Verdensvide Kirke inngir et 
føderalt søksmål mot gf fordi de 
trykker Tidenes Mysterium.

August 1998
David Todd flytter til Oregon og 
begynner å lete etter steder 
som er relatert til Herbert 
W. Armstrong, inkludert 
bønnesteinen.

November 2000
Herr Todd informerer herr Flurry 
om at han tror at han har funnet 
herr Armstrongs bønnestein.

April 2002
Gerald Flurry besøker Oregon 
og blir vist bønnesteinen. Senere 
den måneden erverver herr Todd 
steinen. 

8. august 2002
Colleen Rambo og sønnen hennes 
drar til Oregon for å hente steinen 
og bringe den til Hovedkvarteret. 
De som deltar på ungdomsleiren 
til gf blir bedt om å be for en trygg 
ankomst.

15. august 2002
Bønnesteinen ankommer.

August 2002
Vitneforklaringene når sitt 
høydepunkt, noe som viser seg 
å være et virkelig vendepunkt i 
rettssaken.

September 2002 
Royal Vision publiserer «Habakkuk 
Reveals the Outcome of Our 
Court Case,” av Gerald Flurry, der 
betydningen av steinen og bjelken 
ble åpenbart.

16. januar 2003  
(årsdagen for Herbert W. Armstrongs død) 

De viktigste vilkårene i 
rettssakoppgjøret blir avtalt; 
rettssaken ender.
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Dette er det DOBBELTE UNDRET som har skjedd i 
denne Kirken! 

Gud ærer Kirken Sin på en fantastisk, vidunderlig 
måte!

Vi hørte steinens rop – Jesus Kristus sørget for det. Vi 
visste at vi ønsket oss herr Armstrongs bønnestein, et 
symbol på hvordan herr Armstrong bygde det største 
arbeidet noensinne på jorda! Han bygde det på bønner, 
søkte Gud kontinuerlig. Han hadde en bønnestein, som er 
brennpunktet i all denne symbolismen. Og nå, har Gud vist 
oss at denne steinen symboliserer Kong Davids nye trone.

Denne steinen er knyttet til mannen som skrev Tidenes 
Mysterium. Gud retter et dramatisk spotlys på mannen 
som forberedte veien for Jesu Kristi tilbakekomst. Gud 
ærer denne mannen og ber oss om å følge hans eksempel. Det 
finnes ingen stein på denne jorda lik denne bønnesteinen som 
ble brukt av Guds endetidstype på Elias. Han forberedte veien 
for Tilbakekomsten, og vi er her for å reise opp ruinene.

Vi fikk bønnesteinen i august 2002. Omtrent fem 
måneder senere, endte rettssaken!  Dette arbeidet 
fortsetter på så mange måter å dreie seg om herr Armstrong, 
«signetringen» i Haggai 2:23. (Be om det gratis heftet mitt 
om Haggai for å forstå.)  Det er tross alt, hans bønnestein, 
og han var den Gud brukte til å skrive Tidenes Mysterium. 
Gud arrangerte disse begivenhetene for å kunne oppfylle 
Habakkuk 2:11 nøyaktig!

Nå, på den tiden da De forente stater og Storbritannia er i 
ferd med å dø, har vi steinen og Guds regjering forent. Nå er 
tronen kombinert med Guds regjering og lov, like før Kristi 
gjenkomst! Dette er en av de største prestasjonene som 
denne Kirken noensinne vil være involvert i! 

Når du ser på hva som skjedde i rettssaken, som dreide 
seg om Tidenes Mysterium, er det forbløffende: Vi fikk 
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opphavsretten til Tidenes Mysterium og 18 andre verker, og 
vi ble gitt ny åpenbaring. Vi fikk alle svarene fra Gud! Når du 
forstår hva Gud har gjort, forstår du hvorfor det er et dobbelt 
under.

Gud har gitt oss steinen – symbolet på selve Overhodet til 
denne Kirken, Jesus Kristus – og Tidenes Mysterium, som vi 
må lære til hele verden. For noen gaver! Steinen ropte, og 
Tidenes Mysterium svarte. Hvor disse to går sammen! Steinen 
er Overhodet vårt, og hvis du ikke har forståelsen i Tidenes 
Mysterium, vil du ikke holde fast til Overhodet. 

Gud arrangerte denne overgangen til en ny stein og en 
ny trone. Studer kronologien, og du kan se det bygger seg 
opp. Det er veldig bemerkelsesverdig at Sconesteinen 
ble skilt fra Davids trone, den samme måneden 
som vi forberedte å trykke Tidenes Mysterium. Den 
bønnesteinen ble anskaffet på høyden av rettssaken, like 
før dens dramatiske konklusjon – akkurat da Gud åpenbarte 
sannheten om steinen og bjelken i Habakkuk 2:11! Timingen 
av alle disse begivenhetene beviser at det er en fastsatt 
tid for alt! Vi forsto det ikke den gangen, men i ettertid, 
kan vi se akkurat hva Kristus gjorde. Bare Gud kunne sette 
sammen all denne timingen!

Legg merke til: Det er nøyaktig 14 år fra da rettssaken 
endte 16. januar 2003, til 16. januar 2017, da Gud åpenbarte 
at bønnesteinen var den nye skjebnesteinen! Tallet sju 
betyr fullbyrdelse eller fullkommenhet. Gud testet troen vår 
i rettssaken, og Han ga oss den nye steinen. Deretter testet 
Han oss 14 år til for å se om vi virkelig ville komme oss ut og 
gjøre Arbeidet. Det er som om Gud sa: Greit, Jeg vil gi dere 
all den utrolige sannheten fra herr Armstrong – Jeg vil ikke 
åpenbare sannheten om den nye steinen og tronen før Jeg 
ser at dere har forkynt det fantastiske budskapet, spesielt 
Tidenes Mysterium! Han tester oss, og vi må kvalifisere oss, 
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steg for steg, til å gjøre det Gud vil at vi skal gjøre! Hver og en 
av oss har en viktig rolle å spille i Guds Arbeid! 

JESAJA 22: ‘ET ÆRESSETE’
I regjeringstiden til kong Hiskia, var Sebna en korrupt 
kasserer, lik Judas Iskariot, disippelen som forrådte 
Kristus. Judas var besatt av Satan. En endetidstype på denne 
mannen sto direkte og personlig bak det som skjedde med 
Guds Verdensvide Kirke etter herr Armstrongs død. Det 
var uten tvil djevelen Satan som besatte og ledet denne 
mannen, gjorde ham til nikkedukken sin. På grunn av 
ondskapen denne mannen begikk mot Guds Kirke, ga Gud 
en skremmende dom over ham (Jesaja 22:15-19). Endetids-
Sebna hogger ut en evig grav for seg selv! 

Gud tok fra Sebna lederskapet av Kirken Sin, og overførte 
det til Eljakim (versene 20-21). Gud sier om denne nye 
lederen: «Jeg vil legge nøkkelen til Davids hus på hans 
skulder. Han skal lukke opp og ingen lukke igjen, og lukke 
igjen og ingen lukke opp» (vers 22). Det handler om Davids 
hus – Davids etterkommere! Den sannheten er avgjørende 
for at vi skal forstå.

Gud åpner mektige dører for Arbeidet Sitt. Han ga oss 
seier i rettssaken. Han har gitt oss Davids trone. Han har gitt 
oss mange mektige redskap til å forkynne sannheten Hans til 
hele verden – nå nylig, et fly! Hvor mye Gud velsigner folkene 
Sine!

«Jeg vil feste ham som en nagle på et sikkert sted. Han 
skal bli et æressete [herlig trone, kjv] for sin fars hus» 
(vers 23). Her er «faren» herr Armstrong og hva han var for 
oss alle. Eljakim er Hilkias sønn. Herr Armstrong er i bildet 
hele tiden. Han forberedte veien for oss, så vi kunne ha en 
ny stein og en ny trone.

DAVIDS NYE TRONE  

58



Men hvordan vil Eljakim bli en «herlig trone»? 
Hvilken «herlig trone» kan dette være? Dette er Davids 
trone – en herlig trone!

«De skal henge på ham hele tyngden av hans fars hus, de 
edle og de ville skudd, alle småkarene, både fatene og alle 
krukkene» (vers 24). De «edle» er laodikeerne som omvender 
seg og kommer tilbake til Gud.  De «ville skudd» er de 50 
prosent som vil miste sitt evige liv. jfb sier at «ville skudd» 
refererer til «ville ting … verdiløse skudd, ekskrementer.» 
Gud sier at de er lik verdiløse ekskrementer! (vennligst les 
kapittel 6 i Jesajas endetidsvisjon for mer informasjon.) Hvis 
vi forkaster Gud, da er vi lik åndelig møkk! Gud vil ikke ha 
noe å gjøre med oss.

Under rettssaken, appellerte vi til USAs høyeste domstol. 
Dommerne ville ikke en gang se på saken vår. Men den 
samme dagen som de avviste appellen vår, begynte Gud å 
åpenbare Jesaja 22 til meg. Dette var Guds måte å si: Ikke 
bekymr dere for Høyesteretten som blir ledet av et menneske; 
fokuser på Høyesteretten i himmelen! Jeg vil gi dere seieren!

Jesaja 22 fører rett inn i en profeti om et sted i sikkerhet.: 
«På den dag skal de løsne, den naglen som er festet på 
et sikkert sted, sier Herren, hærskarenes Gud. Den skal 
hogges av og falle ned, og den byrden som hang på den, skal 
bli ødelagt. For Herren har talt» (vers 25). Dette refererer 
til Guds Kirke som drar til et sikkert sted. Det er klart her, 
og i hele Skriften, at når vi drar til et sted i sikkerhet, har 
vi Davids trone. Vi har den tronen nå. Det er ikke lenger et 
spørsmål om hvordan vi vil få den.

TEKSTBOK I MORGENDAGENS VERDEN
I begynnelsen av 2017, på den samme tiden som Gud 
åpenbarte forståelsen om den nye steinen, begynte jeg en 
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serie om Tidenes Mysterium i fjernsynsprogrammet, the Key of 
David. Gud hadde en sterk hånd i dette. Profetiene i Habakkuk 
om rettssaken, steinen og bjelken er alle sammenknyttet. Gud 
minner oss om hvem som er denne Kirkens Overhode!

Habakkuk 2:17 handler om ødeleggelsen av Libanon, som 
en gang var Midt Østens juvel. Gud sier at hele jorda snart vil 
oppleve den slags ødeleggelse! Laodikeerne må oppleve dette 
fordi de er lunkne; de er ikke entusiastiske eller oppglødet 
over det som Gud har gitt dem. Og noen av dem endte opp 
med å kjempe imot Gud og prøve å ødelegge sannheten Hans!

Men legg merke til hva alt dette leder til: «For jorden skal 
fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet 
som dekker havets bunn» (vers 14). Vi gjør oss klare til å 
fylle jorda med sannheten som vi lærer i Tidenes Mysterium! 
Dette vil bli den viktigste læreboka i Morgendagens Verden, 
nest etter Bibelen. Det er bruksanvisningen som Gud vil 
bruke for å undervise hele menneskeheten! Dette vil bli 
den fremste boka som hele menneskeheten vil studere, nest 
etter Bibelen, fordi den dekoder Guds Ord! Den inneholder 
det mest fantastiske budskapet som du kan høre. Som Guds 
konger og prester i embryo (Åpenbaringen 1:6), forbereder 
vi oss til å undervise hele verden fra denne boka!

Nå har Gud gitt Sine fremtidige konger selve den tronen 
som Kristus vil komme tilbake til. Vi bevarer den for 
kongenes Konge. Gud har gitt oss mange bevis på denne 
sannheten. Vi er tross alt konger og prester i embryo, som 
bare venter på å bli født inn i Guds Familie, og regjere 
sammen med Kristus som Hans Brud for alltid! Det er logisk 
at Guds konger og prester, som skal sitte på Guds trone, ville 
ha i sin besittelse skjebnesteinen som representerer tronen, 
og har en mann på denne tronen i dag!

Kallet vårt må være virkelig for oss. Gud ønsker å gjøre det 
virkelig for folket Sitt, og Han gjør det virkelig! Hvis vi lærer 
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av den nye åpenbaringen som Han gir oss, vil vi se det. Hvis 
vi gjør det, vil det gjøre bønnene våre til Gud mye inderligere, 
så vi kan etterligne herr Armstrongs strålende eksempel – og 
bli klare for Jesu Kristi gjenkomst!
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SEPTRET OG  
LOVGIVEREN

1 Mosebok 49:10 har mer betydning enn vi trodde 
tidligere. «Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke 
herskerstav fra hans føtter [betyr at denne mannen vil 

være en jødisk etterkommer], inntil fredsfyrsten [Jesus 
Kristus] kommer og folkene blir ham lydige.»

Det første verset i 1 Mosebok 49 etablerer kapitlets 
endetidsprofetiske kontekst: Det beskriver «hva som skal 
hende dere i de siste dager.» Dette er for herr Armstrongs 
dager og for Guds Filadelfiakirke i dag.

Men hvis du forstår det, vil du se at når vi går til vers 10, at 
det bare handler om Guds Filadelfiakirke. 

Det hadde vært bedre at «Inntil fredsfyrsten kommer» 
hadde blitt oversatt «inntil Han kommer som den tilhører.» 
Davids trone tilhører faktisk Kristus! Det er Kristi trone.

Dette septerløftet refererer til Davids trone – det handler 
om hele menneskehetens frelse. Som Jesus sa i Johannes 
4:22, at frelsen vil komme til alle gjennom jødene – gjennom 
septret. Kristus vil sitte på den tronen og regjere denne jorda. 
Og når Han gjør det, vil alle komme til Ham. Han vil frelse 
alle mennesker som ønsker å bli frelst, og som er villige til 
å underkaste seg Hans styre! 

1 Mosebok 49:10 leder eksplisitt opp til Jesu Kristi 
tilbakekomst, så du vet absolutt at dets kontekst er den 
siste æraen av Guds Kirke. Septerløftet er for akkurat 
den tidsrammen vi er i nå! Tiden referert til som «inntil 
fredsfyrsten kommer» er denne korte nåværende tiden 
som leder opp til Tilbakekomsten – den siste æraen av Guds 
sanne Kirke.
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Ville det ikke være passende for Gud å motta tronen fra et 
folk som holder loven?

EN MYNT, TO SIDER
The Ferrar Fenton-oversettelsen av 1 Mosebok 49:10 er heller 
fascinerende. Den formatterer teksten i en poetisk stil, slik 
den var opprinnelig. Det lyder:

Septret skal ikke vike fra Juda,
Eller Lovgiveren fra hans [Judas] føtter,
Til fred kommer, og nasjonene adlyder ham 

[Kristus].
Legg merke til: Der King James Version sier «ikke», 

sier Ferrar Fenton «eller.» Det er en bedre oversettelse: 
«Septret skal ikke vike fra Juda eller lovgiveren fra hans 
føtter …» Det er som om de to delene av denne uttalelsen 
er ombyttbare, som en mynt med to sider. Gud snakker om 
at loven og septret er sammen. Septeret handler om Guds 
herredømme. Hvordan regjerer du? Med kjærlighetsloven! 
Det er det denne Kirken handler om. 

Young’s Literal Translation, som er en bokstavelig 
hebraisk oversettelse, lyder: «Septret vender seg ikke bort 
fra Juda, og en lovgiver fra hans føtter, Til hans Ætt kommer; 
Og folks lydighet er hans.»

Ferrar Fenton sier «eller» og Young’s Literal sier «og,» 
basert på hebraisk grammatikk. En i staben vår, som har 
studert hebraisk, skrev til meg og forklarte: «konjunksjonen 
‘og’ er som å bruke ‘eller’ siden de begge kombinerer to 
temaer sammen, i stedet for å separere dem, som ‘ikke’ gjør. 
Dette indikerer at de to embetene eller individene, 
som blir omtalt her – septeret og lovgiveren – ikke 
er atskilt; de er nå kombinert i en. 1 Mosebok 49:10 
kombinerer loven og septret.
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Dette handler om at vi får den nye tronen og den nye 
steinen, sammen med Guds lov! Husk, hvis du har loven, 
sa herr Armstrong, forutsetter det regjering – eller, i denne 
sammenhengen, septret. Nå er de sammen – septret og loven!

Denne profetien refererer spesielt til tiden da den nye 
tronen og den kongelige loven ble kombinert, noe som 
skjedde 16. januar 2017. Når Gud kombinerer septret og loven 
begynner ting virkelig å forsterke seg åndelig. Nå må septret 
bli styrt av den kongelige loven, og den kongelige loven må 
bli anvendt på det septerløftet – «til Fredsfyrsten kommer.»

Før Kristi tilbakekomst, måtte vi ha Davids trone. Vi 
trengte en ny trone kombinert med Guds lov for at det skulle 
være passende for Jesus Kristus å akseptere den når Han 
kommer tilbake. 1 Mosebok 49:10 beskriver spesifikt den 
kjensgjerningen at vi har Davids nye trone i vår besittelse 
når Kristus kommer! 

KONTRAST TIL JEREMIA 33
Sammenlign løftet i 1 Mosebok 49:10 med den tofoldige 
pakten som omtales i Jeremia 33:17-18.

«I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, … For 
så sier Herren: Det skal aldri mangle en mann [eller kvinne] 
av Davids ætt som skal sitte på Israels trone» (versene 16-17). 
Jeremia skrev denne profetien da Juda ble ødelagt. Han var i 
ferd med å transplantere tronen til Israel – ikke til Juda. Herr 
Armstrong skrev om dette løftet: «I løpet av disse mer enn 
2500 årene, skal David aldri mangle en mann som sitter på 
tronen til Israels hus …» (De forente stater og Storbritannia 
i profetiene). I denne tidsperioden ville Davids trone være i 
Israel.

Men hva hvis Israel dør – hva da? I denne sammenhengen 
sa ikke Gud «inntil Fredsfyrsten kommer,» eller inntil 
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Kristus vender tilbake – Han sa simpelthen at David aldri 
ville mangle noen som satt på den.

Husk at Hosea 3:4 snakker om en fryktelig tid da Israel 
vil miste sin konge og sin skjebnestein. Men det er fortsatt 
en god slutt: «Deretter skal Israels barn vende om og søke 
Herren sin Gud og David sin konge. Bevende skal de søke 
Herren og hans gaver i de siste dager» (vers 5).

Legg også merke til at Jeremia 33:17 handler om en mann 
på «Israels trone» - deretter kommer et komma (dnb 1930), 
og deretter introduserer fortellingen en annen pakt: «Og av 
de levittiske prestenes ætt skal det aldri mangle en mann 
for mitt åsyn som ofrer brennoffer og brenner matoffer og 
bærer fram slaktoffer alle dager» (vers 18). Her er to atskilte 
temaer, to atskilte pakter.

Dette er annerledes enn måten det er på i 1 Mosebok 
49:10, hvor disse temaene er sammen. 

Vi lærte tidligere at Jeremia 33:17 var et motstykke til 
1 Mosebok 49:10. Men Jeremia 33:17 sier at «Det skal aldri 
mangle en mann av Davids ætt som skal sitte på Israels 
trone,» det er, så lenge Israel eksisterer – referere til fysiske 
Israel. Men 1 Mosebok 49:10 refererer til åndelige Israel. 
Jeremia sier bare at det aldri vil mangle en mann som sitter 
på tronen, mens 1 Mosebok 49:10 viser septret kombinert 
med en «lovgiver.» Verset viser også at dette leder opp til Jesu 
Kristi tilbakekomst, noe Jeremia 33 ikke gjør. 

I Hvem er «Profeten», skrev jeg dette om 1 Mosebok 49:10: 
‘Angående septerløftet, har vi alltid trodd at det refererte 
til en kongelig linje i dag som ville regjere helt opp til den 
Store Trengselen.» Så jeg satte det bare opp til den Store 
Trengselen på grunn av profetiene at Gud ville gi oss tronen 
i et sted i sikkerhet. Men når ville Gud gi den til oss?

Jesaja 16:1-5 viser at vi vil ha tronen når vi kommer til et 
sted i sikkerhet. Det sier at mannen på tronen vil sitte på den 
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«i troskap» og «fremmer rettferdighet» - så den er tydelig i 
Guds Kirke på den tiden; lovgiveren må sitte på den tronen. 
Spørsmålet er, når fikk vi den og hvordan? 1 Mosebok 49:10 
gir oss mer av det svaret. 

66



FIRE

SATAN ANGRIPER 
DAVIDS TRONE

D jevelen Satan er full av hat, sinne, bitterhet og 
vrede mot kong Davids trone. Og ikke rart! Den 
tronen vil erstatte ham og hans styre over jorda! 

Når Jesus Kristus sitter på den tronen, vil Satan bli kastet 
ut i det ytterste mørket. Han vet at slutten på herredømmet 
sitt er ekstremt nær, så raseriet hans mot den tronen blir 
bare sterkere.

Vi har vært vitne til en stor del av det raseriet i de senere 
år. Og det er sikkert at det vil intensivere seg enda mer.

Den gode nyheten er at, enda så viktig den tronen er for 
Satan, er den mye viktigere for Gud! Selv om Guds folk kan 
forvente at presset på oss vil intensivere fordi vi nå besitter 
Davids trone, kan vi også forvente mer mirakuløs hjelp fra Gud.

Det er faktisk mange bevis i Bibelen på at Jesus Kristus 
Selv allerede har blitt mer personlig involvert i å hjelpe dette 
Arbeidet å beskytte den tronen!
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DEN KONGELIGE FAMILIENS FORFALL
Se igjen på tidsrammen av begivenheter som er relatert til 
forandringer i tronen.

I november 1996 begynte gf å planlegge å trykke Tidenes 
Mysterium. Den samme måneden – 15. november – ble 
Sconesteinen flyttet til Skottland. Tidenes Mysterium var på 
vei oppover, og skjebnesteinen vaklet – og i dag er den ikke 
lenger skjebnesteinen.

Rundt 10 måneder senere, 31. august 1997, ble prinsesse 
Diana drept i en bilulykke.

Mistet den kongelige familien på Davids trone noe av 
dens beskyttelse fra Gud? Jeg vet ikke sikkert, men det er 
interessant at det skjedde mindre enn et år etter at England 
overga den steinen. Gud gir spesiell beskyttelse til de som 
har Davids trone. Han straffer dem også hardere enn Han 
ville gjort med andre for syndene deres.  

Da Gud ga åpenbaringen om den nye steinen 16. januar 
2017, ble den britiske kongefamilien fordrevet som den 
kongelige familien på Davids trone. Det var et signal om 
fryktelige ting som ville komme over Storbritannia, så vel 
som et sterkt forfall i Amerika og Juda.

Se hva som begynte å skje med den britiske kongelige 
familien nesten øyeblikkelig etter denne endringen.

Dronningen var 91 år gammel på den tiden og åpenbart 
på slutten av regjeringstiden sin. Ektemannen hennes 
annonserte i mai 2017 at han ville fratre sine kongelige 
plikter senere det året. I utgaven av Newsweek 30. juni 2017 
publiserte de en kronikk om prins Harry der han sa, at når 
bestemoren hans døde, var det ingen som ville overta tronen. 
«Er det noen i den kongelige familien som ønsker å bli konge 
eller dronning? Jeg tror ikke det, men vi vil utføre pliktene 
våre til rett tid,» sa han.

Vel – Gud befrir dem fra det ansvaret!
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Newsweek-artikkelen var skrevet av en reporter som 
hadde fått fri tilgang til prins Harry for det meste av et 
år – som en del av den kongelige familiens innsats med 
å oppdatere dets offentlige image. Artikkelen viste den 
urovekkende retningen monarkiet tar.

«Vi er involverte i modernisering av det britiske 
monarkiet,» sa prins Harry. De kongelige bryter med mange 
av de tidligere tradisjonene. De er forkjempere for populære, 
sosiale saker, og prøver å forholde seg til publikum ved 
å vise at de er «vanlige mennesker.» De arbeider for å øke 
populariteten sin ved å gni skuldrene med umoralske 
celebriteter og på andre måter å degradere tronen. De 
undergraver også bibelsk lære. 

I april 2017 dukket prins William opp sammen med den 
amerikanske popstjernen Lady Gaga på en Heads Together-
video, rettet mot å normalisere mentale helseproblemer som 
depresjon, nervøsitet og selvmordstanker. Han saksøkte 
også et fransk magasin for £ 1.3 millioner for at de hadde 
publisert bilder av kona hans, toppløs. Søsteren hennes, 
Pippa, giftet seg med broren til en realitet-fjernsynsstjerne. 
Det British Spectator kalte de kongelige «Storbritannias 
største Realty-tv-show.»

Er Lady Gaga den slags selskap Den britiske kongefamilien 
skulle ha? 

12 mai ble prins William kåret til «årets heterofile 
forbundsfelle» under Storbritannias lgbt-priser. «Det er så 
viktig å være stolt av den personen du er,» sa han i en video 
der han aksepterte prisen.

Artikkelen i Newsweek dvelte ganske mye på prins Harrys 
forsøk på å leve et «normalt» liv. «Han forteller meg flere 
ganger at han verker etter å være ‘noen annen enn prins 
Harry,’» skrev forfatteren. Hun beskrev diverse måter som 
han, i bunn og grunn, prøvde å unnslippe fra å være kongelig.
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«Det ser ut til at Harrys besluttsomhet om å være 
ordinær, gjenspeiles i kjærlighetslivet hans,» sier artikkelen. 
«Kjæresten hans, Meghan Markle, er kanskje en kjent 
skuespiller, men hun er også skilt, en uttalt feminist og 
amerikansk, ingen av disse passer inn i stereotypen på en 
kongelig gemalinne.» Da prins Harry ble forlovet med miss 
Markle i 2017, ønsket alle det velkomment som om det var en 
fantastisk ting. Hun bestemte seg for å bli døpt og konfirmert 
før de giftet seg. Skal dette gjøre Davids trone rettferdig? 
Guardian skrev faktisk en artikkel som sa: «Jeg vet ikke om 
den imponerende Meghan Markle tror at hun trer inn i en 
eventyrfamilie. Og jeg er litt bekymret for at introduksjonen 
av Hollywood-glamour inn i den kongelige familien, vil føre 
til en feil slags monarki, brød-og-sirkus-versjonen.»

«De yngre kongelige er bare altfor opptatt av verdens 
nesegrus beundring av celebriteter og i populariseringen 
av sitt eget image,» skrev Spectator. «Vi blir fortalt at de 
gjenoppfinner monarkiets konsept for den digitale verden, og 
så videre. Men det betyr ikke at det er en god ide. … Om 30 år 
vil kanskje kongelige historikere se tilbake på Heads Together-
kampanjen, på iveren etter å bli assosiert med popstjerner, 
og den blomstrende romansen mellom prins Harry og miss 
Markle, og spørre: Var det i dette øyeblikket alt begynte 
å gå galt?» (13. mai 2017; mine uthevelser gjennom det hele). 

Er det ikke forbløffende at en verdslig nyhetskilde ville legge 
merke til at noe har gått alvorlig galt, som fører til alvorlige 
endringer i fremtiden til monarkiet? Og det skjedde bare noen 
måneder etter at Guds folk mottok denne nye åpenbaringen. 

FAMILIE ER VIKTIG
Da William og Harrys mor, Lady Diana, giftet seg med prins 
Charles i 1981, var verden hypnotisert. I bladet Den Enkle 

DAVIDS NYE TRONE  

70



Sannheten, kalte Herbert W. Armstrong det spektakulære 
bryllupet deres «Storbritannias siste sukk av glede og prakt.»

Herr Armstrong bemerket at Storbritannia var et 
kongerike i nedgang. Han var i England på den tiden, og han 
bemerket privat at, i bryllupseremonien, hadde referanser 
til at hustruen adlyder sin ektemann – basert på skriftsteder 
som Efeserne 5:22-24, Kolosserbrevet 3:18 og Titus 2:5 – 
hadde blitt fjernet. Han kommenterte: «Vel, la oss vente og 
se om det vil vare eller ikke.»

Det varte ikke! Både Charles og Diana endte opp 
med å begå utroskap. Det bryllupet var den mest sett 
fjernsynsbegivenheten i historien opp til det tidspunktet. 
Hele verden var fokusert på den «eventyrlige» romansen og 
bryllupet. Og hva de fikk var et tydelig eksempel på utroskap, 
umoral og svik! Kan vi virkelig late som om det eksemplet 
ikke hadde noen effekt på det britiske samfunnet?

Familie er det viktigste forhold som eksisterer! Hvis 
du studerer det i Bibelen, ser du at det er et forhold på 
Gudsnivå! Det lærer oss åndelig sannhet om Gud Selv. 
Efeserne 5, for eksempel, åpenbarer at ekteskap er en type 
på forholdet mellom Jesus Kristus og Kirken Hans. Dette 
Kristus-Kirkeekteskapet inspirerer oss til å se at ekteskap 
mellom en mann og en kvinne er et forhold på Gudsnivå!

Hvor verdifull er en sterk familie som produserer 
gudfryktige barn! Hvem som helst kan gjenkjenne hvilken 
utrolig og vakker institusjon familie er. Det finnes ingenting 
liknende! (For å lære mer om denne sannheten, be om 
et gratis eksemplar av Hvorfor Ekteskapet - Er det snart 
avleggs?)

Det er grunnen til at det er så tragisk når vi forkaster det 
Gud har skapt. Se bare hva som skjedde med det aller første 
ekteskapet – Adam og Eva – da de avviste Guds instruksjoner. 
De endte opp med en sønn som myrdet sin egen bror! Det 
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skulle for visst ha vekket dem opp til hvilken feil de hadde 
begått! Men dessverre, det gjorde det ikke. Det er altfor 
sjelden at folk ser på de virkelige fruktene av avgjørelsene 
sine. 

Det kongelige paret som så mange er så begeistret for i dag, 
William og Kate, bodde sammen en god stund før de giftet 
seg. Og nå er han forkjemper for transgender-rettigheter. De 
er ment å være et eksempel for folket sitt!

Artikkelen i Newsweek bemerket: «Når han blir spurt om 
familien sin, snakker Harry lett om dronningen … og sin 
avdøde mor … Han sier mindre om William og Kate, og nesten 
ingenting om sin far eller stemor. Verden vet nå hvor ulykkelig 
det forholdet gjorde moren hans, og sønnene hennes.»

Hva slags familie kommer han til å ha? 
Artikkelen sier at prins Harry vil prøve å fortsette arven 

til moren sin. «For tjue år siden, da irrasjonell frykt for å bli 
smittet av hiv/aids var på sitt høyeste, ble Diana fotografert 
mens hun berørte en hiv-positiv mann, og den ene gesten 
endret offentlige holdninger. (Jeg vil være en dronning etter 
folkets hjerter, fortalte Diana til en tv-reporter en gang; 
økenavnet ble hengende fast, spesielt etter hun var død.) I 
desember i fjor tok prins Harry en hiv-test i Barbados foran 
en flokk fotografer.»

Hva er det den kongelige familien prøver å oppnå ved 
å assosiere seg med slike tilfeller? Samfunnet omfavner 
skammelige familieødeleggende perversheter som 
kjønnsfluiditet, «ekteskap» mellom samme kjønn og 
transgenderisme. Den kongelige familien gir sin støtte 
til denne bevegelsen. Til og med for en generasjon siden, 
fremmet Diana en livsstil med Sodoma og Gomorra! Er 
det en arv som du ønsker å opprettholde? Den kongelige 
familien fremmer ikke ekteskap på Gudsnivå, men 
umoralskhet på Sodomanivå! 
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Hvor trist det er å se at alt dette skjer. Ingen i Guds 
Kirke gleder seg over dette. Dette var Guds trone – og 
dette er det den har degenerert til i Storbritannia! 
Den ser ut til å bety ingenting for dem i det hele tatt!

Storbritannias kongelige familie er ikke lenger kongelige 
i Guds øyne, og jeg tror ikke at de er veldig kongelige i noen 
andres øyne heller. De er den eks-kongelige familien på 
Davids trone – selve tronen som Kristus er i ferd med å 
regjere fra for alltid!

Dette er en universrystende begivenhet! Det er sikkert at 
englene har blitt rystet av dette. Og det er en veldig gripende 
og hjerteskjærende begivenhet for Gud Faderen og Jesus 
Kristus. Dette er virkelighet – ikke et virkelighetsshow, men 
virkelighet!

Guds Filadelfiakirke er nå den kongelige familien på 
Guds trone! Det er noe å grunne på!

Du og jeg av alle mennesker, må opprettholde standarden 
til Guds trone, åndelig! Hvis vi er døpte medlemmer i Guds 
Kirke, har vi den Hellige Ånd, og vi må vise verden, så mye 
som vi er i stand til, hvordan ting snart vil bli rundt Guds 
trone på jorda.

KRISTUS PERSONLIG KOMMER TIL SYNE!  
Under rettssaken vår intervjuet avisa Wall Street Journal oss 
om mange personer i gvk. Jess Bravin, journalisten, sa at 
mange av medlemmene i dissentergrupper fra gvk satt klistret 
til saken. Hvorfor ville de bry seg? Ingen av disse medlemmene 
kom for å hjelpe oss. De håpet at vi ville mislykkes.

Hvordan kan du la deg selv la det gå så langt som så mange 
av Guds folk gjorde – at de var så bitre at de bestemte seg 
for å kjempe imot Guds sannhet, den de hadde blitt lært i 
mange år?
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Vi kjempet for Tidenes Mysterium fordi vi elsker Guds 
sannhet, og fordi vi visste at vi ikke kunne fullføre arbeidet 
med å forkynne Guds budskap, uten at vi hadde den! Men det 
var folk som kjempet imot den. De kjempet imot det som ble 
åpenbart til Herbert W. Armstrong, som deretter nedtegnet 
det i arbeidene sine.

Amos 8 avslutter ved å snakke om folk som vil «falle og ikke 
reise seg mer.» Dette kan bare referere til Åndsunnfangede 
mennesker. Andre profetier viser at 50 prosent av 
laodikeerne aldri vil reise seg mer. Dette inkluderer 
Antikristus, som kjempet så voldsomt mot oss i retten, for å 
ødelegge Guds sannhet, pluss alle de som fulgte ham.

Det er en ting å forlate Guds Kirke, men det er en 
annen å komme tilbake og kjempe imot den og prøve å 
ødelegge Guds sannhet! 

Det er sikkert og visst at vi kan se hvorfor Gud er så 
opprørt!

Amos 9:1 begynner Amos’ femte visjon. Tallet fem er det 
bibelske tallet for dom. «Jeg så Herren stå ved alteret, og han 
sa: Slå til søylehodene, så dørtersklene skjelver! Knus dem, 
så de faller ned over hodet på dem alle! Den siste rest av dem 
vil jeg drepe med sverdet. Ingen av dem skal kunne flykte, 
ingen av dem komme unna» (Amos 9:1).

Amos sier ikke at Gud viste ham noe. I denne visjonen 
sier Amos: «Jeg så Herren»! Amos sa ikke det i de fire 
andre visjonene. Her så han faktisk Gud i en visjon. Ifølge 
Companion Bible, i det opprinnelige manuskriptet, er det 
hebraiske ordet for «Herren» kombinert med «-eth,» som 
betyr Gud Selv.

Anchor Bible sier om vers 1: «[Guds] tilstedeværelse i 
helligdommen, der prestene vanligvis ville stå eller forrette, 
indikerer at noe uvanlig, noe illevarslende, var i ferd med 
å skje. Det skjedde for visst noe illevarslende!
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«Alteret» er et symbol på presteskapet i Guds Kirke (be 
om et gratis eksemplar av heftet mitt om Amos, for en 
forklaring). Gud slo toppen av søylene så taket, stolpene, 
søylene og prestene ble ristet! Det er en fryktelig ting å falle 
i hendene på den levende Gud!

Som jeg forklarte i heftet mitt om Amos, ble denne 
profetien oppfylt i rettssaken vår. Vi vet fra dette skriftstedet 

– og fra fruktene av rettssaken – at Gud kom til syne! Disse 
menneskene forlot Gud og kjempet imot Tidenes Mysterium. 
Og se hva som skjedde med dem! Jesus Kristus personlig 
kom for å slå dem. Gud ristet dem, som betyr å agitere, 
skjelve eller riste. Han ristet stolpene og søylene – alt av 
substans i gvk. 

Om denne visjonen sa Amos: Jeg så Herren! Han var på 
jorda med Guds folk! Vi så Ham ikke, men vi så fruktene 
av besøket Hans! Kristus personlig sørget for at vi fikk 
rettferdighet, og gjorde oss klare for en ny stein og en 
ny trone.

Jesus Kristus hadde mye å gjøre da Han kom til jorda. 
Kristus, Steinen, ropte og advarte de lunkne folkene Sine 
gjennom oss! Hvis de satt «klistret til» rettssaken, visste 
de hva vi lærte. Kristus ropte til dem, og prøvde å få dem 
til å ordne opp i livet sitt og vende tilbake til Guds sannhet. 
Men de omvendte seg ikke, og nå er de i en alvorlig åndelig 
situasjon. Bare 50 prosent av dem vil omvende seg. De som 
ikke er villige til å omvende seg og ikke vil forandre seg, vil 
miste sitt evige liv og bli til støv under føttene våre.

Disse profetiene er for oss i dag! Hvis vi ikke forstår dem, 
da er vi ikke Guds utvalgte! Det er sikkert at vi gjør noen 
feil her og der, men Guds utvalgte vil forstå disse profetiene.

Vi har vist tidligere at Amos 9:1, 11-12 handler om 
rettssaken. Men Gud har åpenbart at det handler om så mye 
mer enn det. Det handler også om en ny trone og en ny stein. 
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‘JEG VIL REISE OPP IGJEN  
DAVIDS FALNE HYTTE’

«På den dag vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte. Jeg vil 
mure igjen dens revner og reise opp det som er nedbrutt av 
den. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager» (Amos 
9:11). «Davids hytte» blir sjelden brukt til å referere til Guds 
Kirke, spesielt i Det nye testamentet. Lukas brukte dette 
uttrykket i Apostlenes gjerninger 15:15-16, der han siterer 
Amos 9:11, for å vise hva som vil skje i Tusenårsriket. Men vi 
reiser opp Davids hytte før Tusenårsriket!

Uttrykket «Davids hytte» innebærer at vi har kong 
Davids trone i Guds Kirke i dag! Det refererer til en 
midlertidig trone innen Kirken. Du ser det samme i Jesaja 
16:5: En mann i Kirken sitter på den tronen i konteksten 
av «Davids hytte» - et midlertidig sted, men uansett Davids 
trone. 

Dette er det som Gud har åpenbart. Gud har tatt tronen 
fra Efraim, eller Storbritannia, og gitt den til Sin egen sanne 
Kirke. Dette er en stor ære for oss! Gud gir oss en utrolig 
mulighet. Vi må bygge opp ruinene – og ikke bare av herr 
Armstrongs arbeider. Vi bygger også opp ruinene av kong 
Davids trone! Vi må streve og gjenopprette kong Davids 
gudfryktige ledelse!

I rettssaken sto vi overfor en mann som Bibelen indikerer 
er besatt av Satan. Det var helt på begynnelsen av det 
laodikeiske opprøret at han stoppet publikasjonen av De 
forente stater og Storbritannia i profetiene, som fullt ut 
forklarte Davids trone – den ledende boka for å bygge Guds 
Verdensvide Kirke under herr Armstrong. En av de første 
forandringene han gjorde var å ødelegge en bok om Davids 
trone! Det viser hvor satanisk den overtagelsen var.

Amos 9:12 sier at Guds Kirke vil «ta i eie det som er tilbake 
av Edom» - det handler om edomitt-laodikeerne som vil 
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miste sitt evige liv. Det er det vi gjorde! Vi kjempet for herr 
Armstrongs arbeider og tok dem i eie – og mottok et dobbelt 
under i prosessen. Kristus var der og kjempet sammen med 
oss gjennom hele ildprøven.

Merk deg likevel at vers 11 lyder: «På den dag vil jeg [Gud] 
reise opp igjen Davids falne hytte. Jeg [Gud] vil mure igjen 
dens revner og reise opp det som er nedbrutt av den. Jeg 
[Gud] vil bygge den opp igjen som i gamle dager.» Gjør Han 
også det personlig?

Det får deg til å undres: Kom Kristus bare i løpet av 
rettskrisen, eller er det mer enn bare det? Han sa ikke: Jeg 
vil sende Amos til å reise opp ruinene, eller Jeg vil gjøre det ved 
ham. Se på Matteus 17:11, der Kristus sa: «Elias kommer nok, 
og han skal sette alt i rette stand.» Det er ikke på den måten 
Amos 9:11 er skrevet.

Kristus kom for å hjelpe oss i rettssaken. Er Han fortsatt 
her og opererer personlig på noen måter? Kommer Han 
tilbake periodisk, eller oppholder Han seg her? Vers 11 er 
veldig likt vers 1: Han sto der ved alteret – Han gjorde jobben 
selv. Kanskje tenker Han at det er nødvendig å komme til 
syne oftere for å hjelpe oss ut, fordi vi lever i en tid da Satan 
har blitt kastet ned, og han og demonene er begrenset til 
jorda. Kanskje vi i denne fullstendig crazy tidsalderen der 
Satan og demonene er kastet ned, trenger Kristi nærvær mer 
enn tidligere.

Og nå har vi Guds egen trone, noe som gjør oss til et 
åpenbart mål!

HABAKKUKS VERSJON
Profeten Habakkuk drøfter de samme begivenhetene.

Konteksten i Habakkuk 3 er rettssaken vår, «midt i 
årene» (vers 2, kjv) – som betyr kriseårene, da vi kjempet 
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for å kunne fortsette å forkynne Tidenes Mysterium og den 
grunnleggende sannheten.

Gud kom personlig midt i kriseårene! Vers 3 lyder: 
«Gud kommer fra Teman, Den Hellige fra Paran-fjellet. 
Sela.» Sammenlign dette med 5 Mosebok 33:2, en profeti 
om når Kristus vil komme fra det samme området, med 
10 000 helgener. Men i Habakkuk 3:3 har ikke Kristus 
10 000 helgener med Seg. Dette verset beskriver de samme 
begivenhetene som utfoldet seg i Amos 9!

I Habakkuk 3:3 er verbet «kommer» i nåtid på hebraisk. 
Kristus kommer fra Paran-fjellet i midten av rettssaken. Han 
er i aksjon! Han gjør noe! Han kommer til denne jorda, Han 
står ved alteret, og Han sårer laodikeerne i hodet. 

Vers 13 sier det samme: «… Du knuser taket på den 
ugudeliges hus. Du avdekker grunnvollen like til halsen.» 
De ble såret i hodet, akkurat som i Amos 9:1.

Habakkuk 1 og 2 handler om to menn i en rettsak. Men i 
Habakkuk 3 dukker Gud opp! Gud Selv kommer for å hjelpe 
den sanne Guds Kirke!

Det er viktig at vi forstår at behovet vårt for hjelp og 
beskyttelse fra Gud, bare vil øke i tiden fremover. 

KRIG MELLOM TO TRONER
Habakkuk 1 begynner å snakke om rettssaken vår, og uroen 
som den uretten påførte oss. Det beskriver en mann som 
er besatt av Satan, i Guds egen Kirke, som ødelegger Guds 
Familie.

På en måte, er det en dualitet mellom de fire første 
versene og versene som følger.

Vers 5 beskriver det mirakuløse doble undret som 
vi opplevde. Rett etter det, lyder vers 6: «For se, jeg lar 
kaldeerne reise seg, det ville og voldsomme folket, som 
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farer fram så vidt som jorden når, for å ta i eie boliger som 
ikke tilhører dem.» Dette refererer til det gamle, babylonske 
systemet i Europa, ledet av Tyskland, som reiser seg til makt 
nok en gang, akkurat nå.

Splittelsen i Guds Kirke skjedde i desember 1989, en 
måned etter Berlinmurens fall. Dette skriftstedet 
viser at mens Guds Kirke ville øke sin innflytelse, så 
ville også denne ugudelige alliansen gjøre det.

Det er en krig mellom Davids trone og tronen til denne 
store, falske kirken; den siste er en politisk trone ledet av 
en ond, åndelig trone. I dette skriftstedet i Habakkuk 1, 
setter Gud Kirken Sin rett ved siden av denne babylonske 
religionen, og avslører forfalskningen av Davids trone for det 
den er! 

Legg merke til at Gud sier: «Jeg lar kaldeerne reise 
seg»! Kan du forestille deg at Gud gjør dette? Er Han så 
vred at Han ville reise opp det onde hellige Romerriket 
f o r  å  s t ra f f e  b r i t e n e,  a m e r i k a n e r n e  o g  j ø d e n e  – 
førstefødselsrettnasjonene og septernasjonen? Ville Gud 
gjøre det, Selv? Vel, Åpenbaringen 17:17 sier at Han innga 
dem det i hjertet.

Habakkuk 1:7-8 nevner «ulver om kvelden,» som sover 
hele dagen og går ut om natten og eter alt de kan fange, ikke 
bare kjøttet, men beina også – helt brutalt! Versene 9 og 
10 beskriver dette udyret av en makt som erobrer og tar til 
fange alle andre nasjoner. De er et destruktivt folk; det er slik 
de opererer. Gud gjentar denne uhyggelige sannheten om og 
om igjen. Ødeleggelsene som disse folkene vil utløse vil bli 
verre enn noe du kan forestille deg, fordi ingen har sett noe 
så grusomt noensinne! 

«Da skal sinnet hans forandre seg, og han skal fare frem, 
og begå forbrytelse mot, og tilskrive sin kraft til sin gud» 
(vers 11, kjv). Lederen av dette dagens hellige Romerriket 
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vil bli styrt av en religiøs makt, som har drevet utukt med 
kongene på jorda. Han vil tilskrive sin krigsmakt til «sin 
gud» - djevelen Satan. Denne mannen vil tilbe Satan på en 
måte som ingen andre gjør det: direkte og personlig! Ingen 
annen kirke tilber djevelen på samme måten som denne 
store, falske kirken. 

I boka England: Levningen av Juda og Efraims Israel, brukte 
Fredrick Glover dette skriftstedet for å si dette om en åndelig 
leder som denne moderne keiseren vil stille seg på side med: 
«[En] kristen biskop har blitt funnet å opphøye seg selv til, og 
fått andre til å gjøre ham til en kongenes konge, og herrenes 
herre, og videre våget å handle, den mektige herskeren over 
fyrster.» Denne mannen gjør seg selv til «kongenes konge 
og herrenes herre,» og prøver å sette seg selv opp som Jesus 
Kristus! Dette kommer ikke fra sinnet til et menneske. Det 
finnes ikke noen verre form for ondskap enn dette! 

Glover refererer også til Jeremia 1:10, der Gud sa til 
Jeremia: «Se, jeg setter deg i dag over folkene og over rikene.» 
Han forklarte: «Ordene som blir brukt av [Gud] på embetet 
til profeten Jeremia, har vært disse som biskopene i Roma 
etablerte sin vrangforestilling om allmektig makt på jorda, 
over konger, keisere og stater: som det er klart i forordet i 
pave Pius pavelige bull, der biskopen i Roma tenkte å frata 
dronningen av England tronen og makta: ‘Pius, biskop, 
tjener av Guds tjenere. Han, som regjerer i det høyeste … har 
overgitt til meg, … kirken … til bare en på jorda, … biskopen 
av Roma, å regjere i maktens fylde.’»

Denne religiøse makten ønsket å ta over kong Davids 
trone! Den har gjort en kraftig innsats for å styre denne 
verden. Men dens hovedmål er å underlegge seg Guds folk! 
Dette er djevelen inkarnert!

Den katolske kirkens viktigste mål gjennom tidene 
har faktisk vært å ødelegge Davids trone. Den kan ikke 
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holde ut tanken på at noen andre har den mest fremtredende 
tronen på jorda! Og de dreper folk som er uenige med den, 
hvis den har makten. Det har den gjort gang på gang, igjen 
og igjen, likevel forstår folk fremdeles ikke hvor farlig den 
kirken er. 

Bulletinen til pave Pius v mot dronning Elisabeth ble 
publisert 3. mai 1570, og erklærte pavens suverenitet: «Kun 
han gjorde Han til fyrste over alle folk, og alle riker, til å 
plukke opp, ødelegge, spre, fortære, plante og bygge.» Denne 
religiøse lederen annekterte oppdraget i Jeremia 1:10. Den 
katolske kirken tror at den kan rykke opp, bygge og plante 
Davids trone. Hvordan ville du like å leve under det korrupte 
systemet?

Da Davids trone var i Storbritannia, var Satan ekstremt 
opptatt. Men nå kan vi forvente at forholdene blir langt 
verre, veldig raskt. At Gud flytter Davids trone er et av 
de største tegnene på at Satans har veldig, veldig kort 
tid igjen!  

Glover fortsatte med å skrive om en tid da England ville 
ha sloss til sin død for å forsvare skjebnesteinen eller Davids 
trone! Men det er ikke tilfellet i dag. Nå sender de den 
skjødesløst tilbake til Skottland. England er så degenerert 
i dag at de ikke vil gjøre noe for å kjempe for den tronen. 
Den tidligere erkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, 
bøyde seg ned og kysset pavens ring. Det er å tilbe Satans 
religion! Det er den slags degenerering som skjer i Israels 
nasjoner i dag.

Ville du kjempe til døden for den tronen som vi har i Guds 
Kirke i dag? Steinen vår er mye viktigere enn den som er i 
Skottland.

Guds Kirke har en ny stein og en ny trone. Vi er et åndelig 
imperium, og vi har en trone som er i ferd med å begynne en 
ny sivilisasjon, som vil vare for alltid! Vi er konger og prester 
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i embryo, som tjener under den ekte kongenes Konge! Gud 
vil få Kirken Sin til å gjøre noen utrolige ting i fremtiden. Det 
burde virkelig gjøre oss begeistret.

Hvis vi forstår hvem vi er, kan vi se hvorfor Gud vil åpne 
dører for denne lille gruppen med mennesker. Vi kommer til 
å gjøre ting som til og med vil forbløffe oss selv! Vi har bare 
en kort tid til å gjøre dette Arbeidet, og det er ingen andre 
som vil gjøre det.

Satan er full av vrede fordi han vet at Kristus er i ferd med 
å komme tilbake og sitte på Davids trone! Han hater oss enda 
mer nå fordi vi har den tronen som vil erstatte ham og hans 
styre på jorda! Du kan se dette i Åpenbaringen 12, der Satan 
går etter Guds folk. Vers 1 viser at Kirken bærer en krone med 
12 stjerner, som symboliserer Israels 12 nasjoner. Dette er 
hvor du finner Davids trone. Vers 3 skildrer oppstandelsene 
av Det hellige Romerriket. «Og kvinnen flyktet ut i ørkenen, 
hvor hun hadde et sted som er gjort i stand for henne av Gud, 
for at de der skal sørge for henne i tusen to hundre og seksti 
dager» (vers 6). Dette er historien til Guds Kirke og dens 1260 
år lange krig med Det hellige Romerriket. (Be om den gratis 
boka mi The True History of God’s True Church, for å lære 
mer.)

Ønsker du å vite hvordan denne fremtiden vil bli, og 
hvordan udyrlignende makten vil oppføre seg? Les Habakkuk 
1: 14-17 – lederne av det systemet vil drepe nasjonene! Lik 
fiskere som fanger fisk, vil de like det veldig godt! Mennesker, 
som er skapt i Guds bilde, er kun lik fisk og krypende ting 
for dem, de betyr ingen ting i det hele tatt. Disse folkene er 
i djevelens ånd!

Vers 17 lyder i Moffatt: «Vil de fortsette å trekke sverdet, og 
myrde folk uten skånsel?» Folk vil spørre: Er det ingen ende 
på dette fryktelige, sataniske hellige Romerriket? Vil de bare 
fortsette å trekke sverdet og myrde folk? 
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Ta opp tråden igjen i historien i Habakkuk 3, rett i 
hælene på rettssaken vår: «Fikentreet springer ikke ut, og 
vintrærne bærer ikke. Oljetreets frukt slår feil, og markene 
gir ingen føde. Han har utryddet sauene av kveen, og det 
finnes ikke fe i fjøsene» (Habakkuk 3:17). Dette handler 
om atombomber som desimerer jorda! Det vil ikke være 
druer på vinrankene, ikke oliven på trærne, ikke sauer på 
beite, eller fe i fjøsene. Bare visjonen om ødeleggelsene 
som dette stigende kaldeiske-babylonske imperiet vil 
forårsake, fikk Habakkuk til å skjelve (vers 16).

Det er et forferdelig bilde som Habakkuk skildrer, men 
vi trenger ikke bli deprimerte. Det plaget Habakkuk, men 
han lot det ikke gjøre ham nedtrykt. «Men jeg vil fryde meg i 
Herren, jeg vil juble i min frelses Gud. Herren Herren er min 
kraft. Han gir meg føtter som en hind og lar meg skride fram 
over mine høyder. Til sangmesteren, med min strengelek» 
(versene 18-19).

I møtet med all den nåværende ondskap og kaoset som 
nærmer seg, kan vi glede oss over hva Gud gjør! Verden vil 
endelig se hvor menneskets veier leder oss. Det er forferdelig 
på mange måter – men det er hva som må til for å bringe folk 
inn i Guds Familie!

NY ÅPENBARING OM  
SAMARIA OG JERUSALEM

Mika 1:5 lyder: «På grunn av Jakobs frafall skjer alt dette, for 
de synder Israels hus har gjort. Men hva er Jakobs frafall? 
Er det ikke Samaria? Og Judas offerhauger? Er det ikke 
Jerusalem?»

Jakob var Israels navn før omvendelsen hans. Dette er 
profetisk termologi for fysiske Israel – Israels nasjoner – 
heller enn åndelige Israel, Kirken. Og hva er Jakobs synd? 
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«Er det ikke Samaria?» Dette er et interessant svar. Det 
er et kodet budskap. Gud dekoder det og lar oss vite hva 
det betyr. 

Samaria var det området som ble hovedstaden  til 
kongeriket Israel, de 10 nordre stammene, etter at nasjonen 
ble splittet. Jeroboams store synd var at han forkastet 
Davids hus, der Davids trone var (f.eks. 1Kongebok 12:16, 
19, 26). Han ledet de 10 stammene vekk fra Davids hus og 
Davids trone. (Du kan lese mye mer om dette i boka mi: De 
tidligere profetene: Hvordan man blir en konge, og i det første 
kapitlet av heftet mitt Stor igjen.)

«Davids sønn Salomo ble den viseste mannen som noen 
gang har levd (unntatt Kristus). Men han skattla folkene 
veldig hardt, og da han døde ble sønnen hans Rehabeam 
konge,» skrev herr Armstrong i Tidenes Mysterium. «Folket 
sendte en delegasjon med et ultimatum til Rehabeam. Hvis 
han ville redusere skattene deres, ville de tjene ham. Hvis 
ikke, ville de forkaste ham som sin konge. Etter råd fra de 
yngre mennene blant rådgiverne hans, fortalte han folket at 
han ville skattlegge dem enda hardere.

«Derpå bestemte folket imot Davids kongelige hus.» Det 
er det som Samuels bøker og Kongebøkene virkelig handler 
om: Davids hus. Herr Armstrong fortsatte: «De valgte 
Jeroboam som konge, som hadde hatt den stillingen som 
vi ville kalle statsminister i dag, under kong Salomo. Siden 
Rehabeam satt på tronen i Jerusalem, valgte Israels folk en 
ny hovedstad et stykke nord for Jerusalem. (Under en senere 
konge, Omri, bygde de en nordre hovedstad i Samaria.)»

1 Kongebok 12:16 viser at folkene egentlig gjorde opprør 
mot Davids hus! Vers 19 lyder: «Slik falt Israel fra Davids 
hus, og slik har det vært til denne dag.» Folket gjorde 
ikke bare opprør mot Rehabeam, Juda eller Jerusalem. 
Gud sier at de gjorde opprør mot Davids hus! Det handler 
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om septerløftet som Gud ga til David. Det var den store 
synden til forfedrene våre – og det er Storbritannias 
og Amerikas store synd i dag!

Gud er veldig opprørt over Israels profetiske nasjoner i 
dag, Amerika og Storbritannia. Amerika er sjef på grunn av 
dets status som supermakt. Og handler det ikke om Samaria? 
Og handler det ikke om Jeroboams synder? Dagens Israel 
er gjennomsyret av synd, og Gud er veldig spesifikk om hva 
disse syndene er: De er de samme syndene som hjemsøkte 
Samaria i oldtiden – alt går tilbake til Jeroboam.

I oldtiden etablerte Jeroboam en religion som hadde 
en form for rettferdighet. Han ordinerte prester, og 
proklamerte helligdager - men alt var en dødelig forfalskning.

I Amerika i dag, er «Jeroboams religion» fremtredende. 
De evangeliske har funnet en sterk advokat i den nåværende 
presidenten. Fra begynnelsen av administrasjonen hans, 
har et sterkt flertall av de evangeliske bifalt bedriftene 
hans, de fleste av dem «sterkt.» De hjalp ham til å bli valgt 
som president, og han trenger dem for å holde seg flytende 
politisk. 

De er mye snakk om religion i Amerika, men det er 
ekstremt overfladisk. Det er mange religiøse folk som hevder 
at de tror Bibelen, men de vil ikke adlyde den! De ønsker 
andre helligdager og en annen «sabbat» enn det som Gud har 
etablert. De er lovløse. Det kan Gud aldri velsigne.

2 Kongebok 17:5-6 viser at Gud lot det nordre kongeriket 
bli erobret på grunn av deres ondskap å følge Jeroboam. 
Versene 20-22 lyder: «Derfor forkastet Herren hele Israels 
ætt og plaget dem og gav dem i røveres hånd, inntil han 
kastet dem bort fra sitt åsyn. For han hadde revet Israel 
løs fra Davids hus, og de gjorde Jeroboam, Nebats sønn, til 
konge. Og Jeroboam drog Israel bort fra Herren og forførte 
dem til stor synd. Israels barn vandret i alle de synder som 
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Jeroboam hadde gjort, de vek ikke fra dem.» Og «de vek ikke 
fra dem» selv i dag! Supermakten Amerika og Storbritannia 
har det samme problemet. Jeroboam er tilbake, og folk blir 
nødt til å se hvor demoralisert religionen deres er. 

«Men hva er … Judas offerhauger?» spør Mika 1:5. Juda er 
den stammen som Gud lovte å preservere septret gjennom 
(1 Mosebok 49:10), noe Han gjorde gjennom Davids kongelige 
ætt. I oldtiden hatet Jeroboam den tronen. Også Israels 
nasjoner i dag har forkastet den. Det er grunnen til at Gud 
flyttet den tronen fra Storbritannia til Guds sanne Kirke. 

Vi må flykte fra Samarias overtredelse!

STRAFF OVER ISRAEL
Opprøret i Amerika har blitt så fryktelig at Gud er tvunget 
til å sende en fryktelig straff. «For se, Herren går ut fra sin 
bolig. Han stiger ned og farer over jordens høyder. Fjellene 
smelter under ham, og dalene revner – som voks for 
ilden[kjernefysisk], som vann når det øses ut over et stup» 
(Mika 1:3-4). Dette er en veldig hard irettesettelse! Jorda har 
aldri sett slik ødeleggelse før!

For en skremmende advarsel fra Gud. De som ikke lytter, 
vil stå overfor kjernefysisk ild!

«Så vil jeg da gjøre Samaria til en ruin på marken, til et 
sted hvor en kan plante vinhager. Jeg vil velte steinene ned i 
dalen slik at grunnvollene blir synlige» (vers 6). 

Gud snakker om Samaria på denne måten på grunn av den 
presserende tiden, og på grunn av den korte tiden som er igjen 
før straffen vil begynne! Han vil at vi skal se at alt ender 
med Jeroboam. Jeroboam og Samaria daterer denne 
profetien. Dette er den skremmende virkeligheten om tid: 
Det er en tidsfrist! Dette snakker om administrasjonen til den 
nåværende amerikanske presidenten!
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Se på Amerika i dag. Hva er galt med denne nasjonen? 
Vi er så farlig splittet. Den radikale venstresiden fører en 
aggressiv kampanje for å skape opprør og kaos. Folk bruker 
et revolusjonært og opprørsk språk; de stoler på vold som et 
politisk redskap i økende grad; de truer og prøver å styrte 
regjeringen. De beskylder de politiske motstanderne sine 
kontinuerlig for å være rasister; noen deklamerer farlige 
konspirasjonsteorier for å hisse til rasekrig! De sier, for 
eksempel, at politimenn bevisst retter seg mot svarte menn 
i en slags regjeringssanksjonert folkemord! 

Med tanke på all den provoserende retorikken fra 
venstresiden, er det rart at flere og flere mennesker blir 
opphisset og hatefulle, og føler at de sloss for livet? Det er 
noen virkelige mentalt forstyrrede mennesker i Amerika!

«Kan et splittet Amerika overleve?» spurte kommentator 
Victor Davis Hanson i en spalte i juni 2017. Han pekte på et 
av de mange problemene som nasjonen står ovenfor: løpsk 
innvandring. «For øyeblikket er det rundt 27 prosent av alle 
Californiere som ikke ble født i De forente stater,» skrev han. 
Mer enn 40 millioner utenlandskfødte immigranter bor 
for øyeblikket i U.S.A. – det høyeste antallet i nasjonens 
historie. …

«Historien er ikke veldig snill mot multikulturelt kaos – i 
motsetning til raseblandede samfunn forent ved en enkelt 
nasjonal kultur. Skjebnene til Rwanda, Irak og det tidligere 
Jugoslavia skulle minne oss om vår nåværende katastrofale 
bane.»

«De forente stater er for øyeblikket verdens eldste 
demokrati,» skrev han. «Men Amerika er ikke mer immun 
for sammenbrudd enn andre av historiens mest stabile og 
imponerende konsensuelle regjeringer. Aten fra det femte 
århundre, Det republikanske Romerriket, Renessansens 
Florence og Venezia, og mange av de valgte regjeringene i 
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stater i Vest-Europa på begynnelsen av det 20. århundret, 
ødela seg selv til slutt, gikk konkurs, eller ble oversvømt av 
inntrengere» (National Review, 15. juni 2017).

Dette er en realitet! Enten folk innser det eller ikke, er 
vår republikks overlevelse truet! Amerika er på randen av 
borgerkrig som vil sette byene våre i brann, til og med før 
bombene faller og landet vårt blir oversvømt av inntrengere.

Det samme skjer i Storbritannia. Der har en irrasjonell 
tro på det fabelaktige med å være multikulturelle, gjort et 
ondskapsfullt segment av radikal islamisme i stand til å vokse. 
Storbritannia er et tilfluktssted for tusenvis som er mistenkt for 
å være terrorister! Det ville ikke trenges så mange mennesker 
til å rive samfunnet fra hverandre hvis de alle var utstyrt med 
bomber! Gud kaller Storbritannia for en «enfoldig due» på 
grunn av dets naivitet og selvpåførte svakhet (Hosea 7:11).

Den angloamerikanske verdensordenen skapte stabilitet 
i over 200 år. To ganger i det siste århundret sto disse 
nasjonene opp for å utslette voldelige, brutale forsøk på å 
overta verden! Så annerledes historien ville ha vært hvis de 
hadde mislykkes! 

Men i dag ser vi at flere mektige nasjoner gjenkjenner 
svakheten i Amerika og Storbritannia. De fortar aggressive 
aktiviteter og kaster seg over territorium. Jo svakere 
Amerika blir, desto modigere vil disse fiendene vokse seg. Og 
denne gangen vil det ikke være noen som kan stoppe dem!

Mika 1:9 sier: «For hennes sår er ulegelig …» Gjenkjenner 
du at Samarias sår er ulegelig? Det er fortsatt mange 
som har tro på at presidenten vil snu ting rundt. Men tror 
du virkelig at et menneske kan løse disse problemene som 
ødelegger nasjoner? Hvis du gjør det, stemmer ikke troen 
din overens med Gud!

President Donald Trump har sagt: «Administrasjonen 
min er under beleiring.» Det er sant – men realiteten er at 
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hele Israel er under beleiring! Ikke noe menneske kan løse 
disse problemene. Hedningefolkenes tid er over oss! Angrep 
på Israels nasjoner øker i frekvens og intensitet. Gud gir mer 
bredde til djevelen Satan, som fråder av vrede, fordi han vet 
hvor kort tid han har (Åpenbaringen 12:12).

Vi må leve livet vårt i full visshet om denne sjokkerende 
korte tiden. Vi må være presserende i bønnene våre, 
Bibelstudier og åndelige bestrebelser. Se hvor følelsesmessig 
og åndelig engasjert profeten Mika utførte det arbeidet Gud 
ga ham! (Mika 1:8). Vi må være klar over akkurat hvor kort 
tid vi har igjen!  

Legg igjen merke til at vers 5 snakker om «Jakobs frafall» 
- uomvendte Israel – og «de synder Israels hus har gjort» - 
handler om åndelige Israel, Guds lunkne hellige. Det er en 
dualitet her. Laodikeerne har henfalt til de samme syndene 
som nasjonen! De vil ende opp med å oppleve smeltende fjell 
og daler som blir til voks! Profetier viser at 50 prosent av 
dem vil miste frelsen sin fullstendig! Gud er veldig alvorlig 
når det kommer til behovet for å flykte unna Samarias 
overtredelser!

Selv om nasjonene våre lider av et uhelbredelig sår, er 
muligheten fortsatt åpen for enkeltindivider å vende seg til 
Gud i omvendelse før det er for sent.

Disse sjokkerende profetiene om den kjernefysiske 
ødeleggelsen av Amerika, er i samme kontekst som Mika 2:13, 
som drøfter at Gud bringer folkene Sine til et sted i sikkerhet. 
Den tiden da vi må flykte, kommer snart! Gud gjør det veldig 
tydelig med denne profetien akkurat hvor presserende tiden er!

OMRI
Mika 6:16 har en beslektet profeti som kan hjelpe oss å forstå 
denne åndelige realiteten bedre: «For de har aktet nøye på 
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Omris forskrifter og alt det som Akabs hus har gjort, og fulgt 
deres vedtekter. Derfor vil jeg gjøre deg til et øde sted og dine 
innbyggere til spott, og mitt folks vanære skal dere bære.»

Denne profetien er for oss i dag. Omri var faren til 
Ahab, en av de ondeste kongene i Israel noensinne. Og hva 
representerte Omri?

«Men Omri gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han 
bar seg verre ad enn noen av dem som hadde vært før ham. 
Han vandret på alle Jeroboams, Nebats sønns veier og i 
hans synder, dem som han hadde fått Israel til å gjøre, så de 
vakte Herrens, Israels Guds harme ved sine tomme guder» 
(1 Kongebok 16:25-26). Omri prøvde å følge Jeroboam på alle 
måter! Han visste at han gjorde det som ondt var, og han 
elsket det!

Omri i Mika 6:16 er bare en annen utgave av Jeroboam. 
Det er en annen måte å gi uttrykk for Jeroboams synder som 
herjer Israel i dag. Gud bringer Omri inn i bildet for å hjelpe 
oss til å forstå problemets natur bedre. Han snakker her om 
å gjøre alle innbyggerne under Omris styre til en ødemark! 

«Kongeriket Samaria eller de ti stammene, der byen 
Samaria som var etablert av Omri, var leder» sier Gesenius’ 
Lexicon om dette verset i Mika. «Omri var den sjuende 
kongen i Israel.» Den første kongen av det nordre riket Israel 
var Jeroboam. Omri, den sjuende, fortsatte Jeroboams onde 
dynasti i ånden. Alle disse kongene fulgte i Jeroboams onde 
fotspor. Det er som om de tilba ham! Du kan se hvorfor Gud 
måtte la assyrerne ødelegge dem med til slutt. 

Unger’s Bible Dictionary sier: «Etter en fire år lang borgerkrig, 
ble Omri tilbake som den ubestridte mesteren på tronen 

… Etter seks år i Tirsa flyttet han tilbake til Samaria-fjellet, 
som han kjøpte av Semer for to talenter sølv..» Og han gjorde 
Samaria til hovedstaden. Mika fordømmer det! Han snakker 
foraktelig om «vedtektene til Omri,» og til sønnen hans Ahab.

DAVIDS NYE TRONE  

90



KONGENES GRAVER
Bibelen snakker om «kongenes graver» - graver der Judas 
rettferdige konger ble begravet sammen med disse til David 
og Salomo. Vi tror at disse gravene er plassert under Davids 
palass eller i nærheten.

I det andre århundret f. Kr., var det en yppersteprest ved 
navnet John Hyrcanus som visste hvor disse gravene var, og 
plyndret masse rikdommer fra dem. Senere gjorde Herodes 
den store det samme. Han fant noen møbler av gull og tok 
dem. Senere bestemte han seg for å ta mer. Han sendte to 
vakter inn, og fortellingen er at en flamme slo ut og drepte 
begge to. Herodes ble tydeligvis så skremt at han bygde en 
ugjennomtrengelig dør som blokkerte tilgangen til dem. Fra 
den dagen og fremover, har det ikke vært noen nedtegnelser 
om at noen har funnet disse gravene. 

Men det er en profeti som sier at disse gravene vil bli 
funnet.

Jeremia 7:32-34 snakker om en forferdelig tid som snart 
kommer, når det vil være så mange døde kropper, at det ikke 
finnes noen steder å begrave dem. Det vil bli slutt på all glede 
og fryd. Legg merke til hva som skjer videre.

«På den tid, sier Herren, skal de ta Judas kongers ben og 
dets høvdingers ben og prestenes ben og profetenes ben og 
Jerusalems innbyggeres ben ut av gravene» (Jeremia 8:1). De 
må vite nøyaktig hvor disse gravene er for å avdekke dem. 
«Og de skal bre dem [disse benene] ut for solen og månen og 
hele himmelens hær …» (vers 2). 

Oppdagelsen av disse kongegravene kunne skape en 
verdenssensasjon innen kort tid. Det hellige Romerriket 
ødelegger disse benene fordi det tilber dragen (Åpenbaringen 
13:4; Åpenbaringen 17). Satan hater Davids trone mer enn 
noen annen trone på denne jorda, fordi den er i ferd med å 
erstatte hans trone for alltid!
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Jeroboam hadde et glødende hat mot disse rettferdige 
kongene. Det hatet kommer fra Satan, denne verdens gud. 
Han har forakt for Davids trone, spesielt nå når det er en 
ny trone! Se bare hva disse Sataninspirerte menneskene vil 
gjøre til benene til de rettferdige kongene av Davids trone! 
Kan du forestille deg hva de ville ønske å gjøre med Guds folk 
som er i besittelse av den tronen?

Du kunne si at dette virkelig ville opprøre Gud, men disse 
kongene vil bli oppstandne like etter dette. Ben vil ikke bety 
noe for oss i fremtiden. Vi vil være i stand til å besøke menn 
som David og Salomo personlig – så hvilken forskjell gjør 
benene deres da? Snart vil vi komme til det tidspunktet hvor 
det ikke finnes mere ben!

Det Satan ønsker mest av alt å utrydde er septerløftet. 
Det handler om kongeslekten som sitter på den tronen – og 
om Jesus Kristus som vil sitte på den tronen og bringe nåde 
til verden. Satan er full av sin største vrede noensinne, fordi 
han vet at han har liten tid (Åpenbaringen 12:12), og han 
ønsker å utslette alt som har noe å gjøre med Davids trone.

Snart vil vi hjelpe disse folkene å bli kvitt hatet sitt. Hvis 
du leser salme 83, kan du se det hatet disse folkene har: Det 
hellige Romerriket og araberne vil inngå en allianse for å 
utslette navnet Israel! Jeg tenker at de forstår noe av læren 
vår om Israel; de vet hvem Israel er. De ønsker å drepe alle 
Israels etterkommere og slette det fra historien! Du kan 
forstå hvorfor Gud må behandle folk så strengt noen ganger!

Vi trenger å ha en sterk følelse av hvor mye Satan hater 
denne Kirken, og hvor mye vold han ville like å gjøre mot 
oss! Likevel vil Gud ikke tillate at han rører oss – annet enn 
for vårt beste noen ganger, for å bygge karakteren vår.
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FOKUS PÅ  
JERUSALEM

J esaja 22:21 sier at Eljakim er «en far for Jerusalems 
innbyggere og for Judas hus.» Eljakim er en type på mitt 
embete. Budskapet vårt når Jerusalems innbyggere (Guds 

Kirke) og Judas hus (det jødiske folket). Vi har et arbeid å 
gjøre i den jødiske staten.

Bibelprofetier indikerer at vi vil ha et mektig arbeid i 
Jerusalem. Vi forkynner til Judas byer at Gud kommer veldig 
snart! Men vi forventer at dette budskapet vil intensivere 
(Jesaja 40:9). Jødene opplever alvorlige prøvelser – men 
Messias kommer for å regjere denne verden fra Davids trone 
i Jerusalem! Vi må gjøre alt vi kan for å få dette håpets 
budskap til dem.

I samarbeid med arkeolog dr. Eilat Mazar, har vi utført 
en betydelig mengde arbeid i Jerusalem. Hun har fortalt oss 
at hun kan nevne kun en annen arkeolog ved Det hebraiske 
universitetet, som respekterer Bibelen som en troverdig 
kilde i arbeidet hennes. Dr. Mazar har sagt: «Du trenger å 
ha en visjon for å grave i Jerusalem. Du må se det store bildet 
om hvordan ting passer inn i det bibelske bildet.» Det er slik 
hun ser på det, arkeologisk.

«Dagens arkeologer mangler denne visjonen,» fortsatte 
hun, «skjønt mange av de alminnelige menneskene 
fremdeles holder fast på den» (mine uthevelser). Dette 
er en viktig uttalelse. Det er disse menneskene vi må nå. 
Vi arbeider for å utnytte ethvert redskap vi kan for å gjøre 
det. De «alminnelige menneskene» er et enormt publikum! 
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Arkeologien som finner sted i Jerusalem, yrer av visjon! 
De utgravingene som vi allerede har deltatt i, har avdekket 
kraftige budskap for jødene om historien og fremtiden deres!

Jesaja 22:22 sier at vi har «nøkkelen til Davids hus.» Som vi 
har skrevet tidligere, viser Bibelen ofte til «kongenes graver,» 
som sannsynligvis er rom inni en stor grav. Historien snakker 
om at akkurat en slik stor grav eksisterer. Bibelprofeti slår 
fast at disse kongegravene snart vil bli oppdaget. Dette er 
konger som satt på Davids trone. Fordi Guds Kirke har denne 
«nøkkelen,» tror jeg at Gud vil at vi skal ta del i den oppdagelsen. 

Dr. Mazar føler at de fleste akademikere har mistet den 
rette visjonen som er nødvendig for å fortelle Jerusalems 
historie, og henlede oppmerksomheten til betydningen av 
arkeologiske oppdagelser. Hvem er det på denne jorda som 
virkelig kan fortelle folk om visjonen om Jerusalem? 
Denne Kirken har en visjon om den byen, dypere enn noe 
noen i denne verden noensinne kunne forstå! 

I 2009 og 2010 arbeidet studentene våre sammen med 
andre som siktet jord fra Tempelfjellet, som arabere 
hadde dumpet i Kedrondalen, etter at de hadde bygd en 
undergrunnsmoske i nærheten av al-Aqsa moskeen. De 
jødiske arbeiderne hadde et skriftsted som slagord: Salme 
102:15, som lyder: «For dine tjenere elsker steinene på Sion, 
og har medynk med dets støv.»

Se på konteksten av dette verset. Hvor er fokuset? Hva er 
tidsrammen?

Vers 14 lyder: «Du vil reise deg, du vil forbarme deg over 
Sion, for tiden er kommet til å være nådig, den fastsatte 
tid er kommet.» Gud vil ha barmhjertighet mot Sion og vil 
favorisere Sion, den trofaste Kirken Hans, som nå har Davids 
nye trone.

Deretter, versene 16 og 17: «Hedningefolkene skal frykte 
Herrens navn, alle jordens konger din herlighet. For 
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Herren skal bygge Sion opp igjen, han skal åpenbare seg 
i sin herlighet.» Først bygger Han opp Sion – deretter 
kommer Han tilbake i herlighet. Så det daterer virkelig 
denne salmen som en profeti for oss akkurat nå! Den er for 
i dag! 

Det er i denne sammenhengen at vers 15 sier at Guds 
tjenere elsker Jerusalems steiner og «har medynk med 
dets støv.» Dette er kort tid før Kristi andre komme. Etter at 
Kristus kommer tilbake, vil vi ikke grave i støvet i Jerusalem; 
vi vil ha mere spennende ting å foreta oss. Men for oss i dag 
er dette spennende!

Anchor Bible sier: «Vi har flere indikasjoner på den 
kongelige karakteren til salmisten.» Dette kunne ha blitt 
skrevet av en konge. Det kunne godt vært kong David. 

Deretter sier vers 14: «Du vil reise deg, du vil forbarme 
deg over Sion, for tiden er kommet til å være nådig, den 
fastsatte tid er kommet.» Den fastsatte tid betyr en 
korrekt fastsatt tid, et utpekt øyeblikk. Igjen, dette er 
før Kristi tilbakekomst!

D e n n e  K i rke n  v i l  h a  d e l  i  n o e n  s p e k t a k u l æ re 
begivenheter! Gud vil fullføre Arbeidet Sitt, og vi må bygge 
troen vår og tro på hvert eneste ord fra Gud!

«For dine tjenere elsker steinene på Sion, og har medynk 
med dets støv.» Elsker du disse steinene? Elsker du det 
støvet?

Dette er et Arbeid som reiser opp ruiner. Gud sier: «På 
den dag vil jeg reise opp Davids falne hytte» (Amos 9:11). Gud 
sier at Han vil reise den opp, og det er sikkert at Han vil være 
aktiv med det! Hvem kan hindre Kristus i å få utført dette 
Arbeidet? Ingen!

Utgravingene i Jerusalem reiser også opp ruiner! 
Herr Armstrong deltok i disse utgravingene, og vi har 
fortsatt med det – og Gud har velsignet oss med enda større 
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oppdagelser enn det som ble funnet i herr Armstrongs tid! 
Alle disse prosjektene var profetert ville skje.

Vi trenger virkelig å bygge visjonen vår om Jerusalem! 
Vi må finne glede i steinene og favorisere støvet! Vi er Guds 
konger og prester i embryo! Når du ser på hva vi graver opp 
i Jerusalem, er det en storslått visjon i disse steinene og i 
det støvet! Vi er velsignet som vet det. Det er en visjon om 
fremtiden! Det er den mest fantastiske visjonen du kan ha 
før Kristus kommer tilbake. Han vil da sitte på Davids trone 
og regjere for alltid.
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FEM

NY ÅPENBARING 
OM JEREMIAS 

OPPDRAG

P rofeten Jeremia hadde et «rart» oppdrag. Som 
Herbert W. Armstrong lærte bort i prestetjenesten sin, 
sentrerte det seg rundt Davids trone.

Det er imidlertid en dimensjon i Jeremias oppdrag, som 
vi ikke hadde forstått, som støtter den nye åpenbaringen 
om Guds nye trone. Gud har åpenbart ny forståelse om 
Jeremias oppdrag!

Legg merke til tidsrammen i profetien i Jeremia 1:3. Den 
går helt opp til slutten på kong Sidkias styre, som mange 
feilaktig tror var slutten på Davids trone.

Men legg merke til Guds oppdrag til Jeremia i vers 10: «Se, 
jeg setter deg i dag over folkene og over rikene til å rykke 
opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til 
å plante.» Dette er heller forvirrende i King James Version. 
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Budskapet her er annerledes enn vi har trodd. Gud sier at 
dette oppdraget inkluderer «folk [nasjoner]» og «riker.» 
Det er et skille mellom en nasjon og et rike. Et rike er et 
territorium som blir regjert av en konge. Vi har ikke lagt 
så mye vekt på dette, men det har en bemerkelsesverdig 
betydning i denne sammenhengen.

Da Jeremia begynte oppdraget sitt, var Davids trone i Juda, 
som hadde en konge. Det var et rike. Deretter beveget den 
seg til Irland, som var et annet rike, styrt av en konge. Derfra 
flyttet den seg til et kolonisert område av Skottland som ikke 
ble styrt av en monark – så det var en nasjon. Deretter flyttet 
den til England, som har en konge eller dronning.

Herr Armstrong viste hvordan Esekiel 21:27 profeterte at 
Davids trone ville bli omveltet tre ganger: «Jeg vil vende opp 
ned, opp ned, opp ned på det som er. Heller ikke med dette 
skal det bli, inntil han kommer som retten tilhører, og jeg 
gir ham den.»

Nå har den tronen blitt overført til Guds Kirke med 
hovedkvarter i Manasse, som er en nasjon – De forente stater. 
Jeremia 1:10 snakker om «nasjoner og riker» - begge ordene 
er flertall. Det var ikke før den kom til De forente stater at du 
hadde, i denne sammenhengen, «nasjoner» i flertall!

Se på Jeremia 1:10 igjen. Vi kan se at det faktisk viser til 
disse tre omveltningene fra Juda til England. 

Revised Standard Version uttrykker det på denne måten: 
«Se, jeg har satt deg denne dagen over nasjoner og riker, til å 
plukke opp og til å bryte ned, og å ødelegge og omvelte, til å 
bygge og plante.»

Ferrar Fenton-oversettelsen lyder: «Se, jeg har utnevnt 
deg i dag over nasjoner, og riker; til å trekke opp, og til å 
bryte ned, og til å ødelegge, og til å utslette; så vel som å 
bygge, og å plante.» Det er formulert veldig enkelt. «Trekk 
opp,» «bryt ned,» «ødelegg» - dette er de tre omveltingene. 
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Så hva skjer deretter? Tronen blir utslettet! Det hebraiske 
ordet her betyr å rive ned, å omvelte, slå ned, gå i stykker, 
ødelegge, plukke ned, trekke ned, kaste ned, ødelegge 
fullstendig. Theological Wordbook of the Old Testament 
sier at det betyr ødelagt eller fullstendig ødelagt. Når tronen 
er fullstendig ødelagt, er det forskjellig fra de tre første 
omveltningene. Den tronen kommer til en ende, slik den 
var. De tre omveltningene er fullført og deretter blir tronen 
bare utslettet – ingen flere omveltninger. 

Etter det er det bygging og planting. Hvordan kan du bygge 
og plante noe som har blitt utslettet – fullstendig ødelagt? 
Du ville ikke ha noe å bygge og plante med – med mindre du 
har en ny trone! Hvis det ikke er flere omveltninger, må det 
være en ny trone som kommer.

Dette er avgjørende innsikt.
Gud ønsker å begrave det som skjer med den tronen i 

Storbritannia i dag! Han vil ikke ha noe mer å gjøre med den 
igjen! Disse versene krever en ny trone! Og det er det vi har!

Jeremia 1:10 spenner over hele historien om Jeremias 
oppdrag. Det beskriver hele historien om den tronen – noe 
vi ikke har forstått tidligere. Hvis du ser på dette verset som 
hele historien, må det være en ny trone. Spørsmålet er, hvor 
er denne nye tronen? Hvor vil den bli bygget og plantet?

1 Mosebok 49:10 profeterer om hva som vil skje «inntil 
fredsfyrsten kommer,» eller Kristus kommer tilbake. Vi 
kommer til å være her når Kristus kommer tilbake, og vi vil 
være i besittelse av septret – eller tronen – og loven!

‘HVA SER DU?’
I verset som følger rett etter uttalelsen om Jeremias oppdrag, 
adresserer Gud klart Kirken Sin. Kommentarer sier at dette 
er en atskilt visjon, men det er det ikke.

Ny åpENbARINg OM JEREMIAS OppDRAg
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«Og Herrens ord kom til meg, det lød så: Hva ser du, 
Jeremia? Jeg svarte: Jeg ser en stav av det våkne tre. Da sa 
Herren til meg: Du så rett. For jeg vil våke over (haste, kjv) 
mitt ord, så jeg fullbyrder det» (Jeremia 1:11-12). Gud sier 
at Han vil fremskynde begivenheter – Han vil skynde 
seg å utføre Sitt Ord! Gud vektlegger å haste og ikke mer 
utsettelse. Begivenheter vil bevege seg virkelig raskt. Å motta 
Davids trone viser både hvor nær vi er til å gå til et sted i 
sikkerhet, og også hvor mye Gud ønsker å styrke oss for å få 
ut budskapet Hans raskere og kraftigere! Dette Arbeidet 
er i ferd med å fremskynde dets advarsel mer enn noen 
gang! Det må, hvis vi gjør vår del!

Gud sier: «Jeg  vil  fremskynde.» Som med andre 
handlinger vi har studert i denne boka, antyder dette at Gud 
personlig utfører denne handlingen her!

Nå da Gud har gitt oss den nye tronen, beveger 
Arbeidet Hans seg fremover med en mye høyere tempo. 
Det er viktig for Guds folk å forstå dette. Vi er nå i den siste 
runden av løpet vårt mot Kristi andre komme. På dette 
tidspunktet iler begivenheter i denne verden av sted i et 
halsbrekkende tempo. Gud vil fremskynde og utføre Ordet 
Sitt. Og Han ønsker å oppildne oss til vårt raskeste tempo 
i denne siste fasen av Arbeidet Hans i denne verden. Han 
ønsker at vi skal bruke all energien vår på å fullføre Arbeidet 
Hans – den siste runden av løpet!

Er ikke dette grunnen til at Gud ga oss et bedriftsfly, 
Gulfstream G450 på samme tid som Han ga oss Davids nye 
trone? 

«Og Herrens ord kom til meg for annen gang: Hva ser du? 
Jeg svarte: Jeg ser en kokende gryte, og den er vendt hit fra 
nord. Og Herren sa til meg: Fra nord skal ulykken slippes 
løs over alle landets innbyggere. For se, jeg kaller på alle 
folkestammer i rikene mot nord, sier Herren. De skal komme 
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og sette hver sin stol ved inngangen til Jerusalems porter og 
mot alle dets murer rundt omkring og mot alle byene i Juda» 
(versene 13-15).

Den «kokende gryta … fra nord» er et tyskledet hellig 
Romerriket som kommer til å ødelegge Israels nasjoner 
og Juda! Du kan se det bygger seg opp – du kan se gryta 
koker – akkurat nå i Europa. Gud spurte Jeremia to ganger: 
«Hva ser du?» Dette er noe du kan se. Ser du hva som 
skjer i Europa? Det er en kokende gryte med hat og hevn 
mot Israel! De leter etter den sterke lederen sin, så de kan 
bruke all den økonomiske, politiske og militære makten til 
å nå uforlignelige høyder! Dette er en kokende gryte med 
atomkrig! 

Denne gryta er i ferd med å koke over på Amerika og 
Storbritannia, verre enn noe du noensinne har sett! De er 
spesifikke menn som vil gjøre fryktelige ting i våre dager, som 
straff over Israel. Tenk på dette før du våger deg inn i den 
synden som synes så fristende! Hvis du kjenner den onde 
kraften som står bak det udyret, vet du at den vil påføre de 
verste lidelsene noensinne – så ille som Gud tillater Satan å 
gjøre det – på Israel og Juda!

Uansett hvor du finner Nordens konge, vil du alltid 
finne Guds folk! Vi må avdekke dette onde imperiet! Som 
du kan se i kapitlene 12 og 17 i Åpenbaringsboken, er det 
alltid konfrontasjon mellom Guds sanne Kirke og den store, 
falske kirken. Vi er i krig, og Satan prøver alltid å rive til seg 
Guds myndighet! I Jesaja 47, sier Det hellige Romerriket i 
utgangspunktet; Vår trone styrer jorda – ikke deres! (f. eks. 
versene 7-8). Den falske kirken jaget Guds folk på flukt i 1260 
år! De måtte flykte for livet eller bli drept! Vi må avsløre det 
imperiet for hva det er! Vi må avsløre Satan og Det u-hellige 
Romerriket! Gud kaller det for den «store skjøgen» 
(Åpenbaringen 17:1).

Ny åpENbARINg OM JEREMIAS OppDRAg

101



Vi må bruke Guds Hellige Ånd for å overvinne Satan. 
På slutten av Åpenbaringen 12, når Kirken avslører den 
Sataninspirerte religionen, må Guds folk nok en gang flykte 
for livet. Den kirken vil jage oss, og Gud vil bruke et jordskjelv 
til sluke hæren dens. Deretter vil Han gi oss et sikkert sted i 
1260 dager. Til slutt blir bare en trone stående! 

Satan angriper alltid Davids trone og enhver som har 
den! Se hva Satan har gjort mot Storbritannia. Han fikk 
erkebiskopen av Canterbury til å bøye seg ned og tilbe 
paven – Satans trone. Erkebiskopen forkastet Davids trone, 
som egentlig er Guds trone! Hva tenker Gud om det? Noe 
måtte gjøres! Den nye tronen måtte bli plantet et annet 
sted!

Det er enestående hva Gud har gitt til denne Kirken! Vi er 
virkelig de ekte kongelige på denne jorda og har Davids 
trone. Ikke en type av den – vi har Davids trone og en 
konge som sitter på den tronen! 

GUD GIR MYNDIGHET
«[H]er og nå gir Jeg deg autoritet over nasjoner og riker,» 
sa Gud til Jeremia (Jeremia 1:10,Moffatt). Jeremia hadde 
virkelig autoritet til å profetere om Judas fall. Han hadde mye 
profetisk autoritet – og har det fremdeles over oss i dag. Mye 
av veiledningen vår når vi gjør dette Arbeidet, kommer fra 
Jeremia. Vi må underordne oss Jeremias autoritet! Kristus 
støtter Jeremias profeti 100 prosent.

Gud har en gruppe mennesker som forkynner sannheten 
om Nordens konge. Vi underordner oss Jeremias autoritet, 
og vi forteller verden sannheten om den kokende gryten. 
Vi ser den sjuende og siste oppstandelsen av Det hellige 
Romerriket. Vi er de eneste som forkynner dette til verden. 
Vi trenger autoritet når vi står overfor denne makten!
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Bli aldri likegyldig overfor denne sannheten! Vi har slik 
kunnskap som ikke engang de store mennene i Bibelen 
hadde! Gud har gitt det til oss, fordi Han vil bruke oss å 
undervise det med autoritet.

I det neste kapitlet vil vi se hvordan Esra, ved å fullføre 
og kanonisere Det gamle testamentet, rettet spesiell 
oppmerksomhet mot Jeremia. Han konkluderte med 
Krønikerbøkene, og han endte den boka ved å minne oss 
på hvordan Jeremia hadde profetert om Judas fall og om 
hvordan Kyros ville la jødene vende tilbake til Jerusalem 
(2 Krønikerbok 36:20-23). Det er klart at Esra gjenkjente og 
respekterte Jeremias profetiske autoritet. 

Jeremia har fremdeles mye profetisk autoritet over oss. Vi 
har den nye tronen, og mye av rettledningen vår kommer fra 
Jeremia.

‘EN STAV AV DET VÅKNE TRE’
Oppdraget i Jeremia 1:10 flyter rett inn i det påfølgende 
verset. Vers 11 begynner ikke en ny visjon. Du kan se det på 
kontinuiteten. Det som begynner i vers 11 er knyttet til vers 4: 
«Herrens ord kom til meg, og det lød så:» Alt er én visjon.

Sammenhengen handler om de tre omveltningene og den 
endringen i Davids trone som blir drøftet i vers 10. Vers 12 
lyder: «Da sa Herren til meg: Du så rett. For jeg vil våke over 
mitt ord, så jeg fullbyrder det.» Gud personlig våker over 
dette! Han er her, og ting beveger seg veldig raskt i Guds Kirke. 
Gud våker over dette på en spesiell måte, fordi det er 
en stor endring her. Han måtte inngi det uttrykkelig i 
sinnet mitt, ellers ville jeg ikke ha forstått det! Kristus 
møter frem personlig for å forsikre Seg om at det blir 
gjort på rette måten. Det er, når alt kommer til alt, Hans 
trone! (sidefelt: «Hvordan Gud ga ny åpenbaring,» side 117).
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Gud har akkurat profetert om tre omveltninger. Hvilke 
løfter er det Han drøfter i vers 12? Det må være løftene som 
er assosiert med Jeremias oppdrag – det viktigeste, løftet 
om å bygge og plante en ny trone etter at den gamle har 
blitt utslettet! 

«Hva ser du, Jeremia?» spør Gud. Jeremia svarer: «Jeg ser 
en gren av et mandeltre» (vers 11, kjv). «Jeg ser en gren av det 
Våkne tre!» (Ferrar Fenton). Jeremia så en gren, festet til et 
tre, som spirte, blomstret og produserte mandler. Dette er et 
veldig interessant bilde. Vi må se åndelig på dette.

Produserer den britiske kongefamilien åndelig frukt? Når 
en kongelig familie i denne verden har tronen, vil den ikke 
spire eller blomstre åndelig. Før endringen var denne grenen 
bar – ingen grønne blader, blomster eller mandler. Etter 
endringen, begynte denne mandelgrenen å blomstre 
med åndelig frukt. Hvorfor? Den blomstrer – med et 
sterkt budskap, ny åpenbaring og en dynamisk endring 
i Guds Arbeid, som nå forkynner budskapet fra Davids 
trone! 

«Mandeltreet blomstrer i slutten av januar eller 
begynnelsen av februar, det første treet i blomst om våren,» 
forklarer Anchor Bible. Det er grunnen til at jeg tidligere har 
forklart at dette «mandeltreet» er en årvåken vaktmann. 
Denne betydningen er fortsatt der, men det er ikke hva dette 
handler om primært.

Hvis du har en mandelgren, hvor er treet? Det må være 
et tre.

 Se på sammenhengen. Hele stykket handler om Jeremias 
oppdrag angående Davids trone. Treet må være Jeremias 
oppdrag. Dette er et helt tre – en visjon, ikke to. Tronen ble 
omveltet, omveltet og omveltet – deretter utslettet. Det var 
en gren, som var bar, og, ærlig talt, ikke gjorde det den burde 
gjøre, selv på et kjødelig nivå. Den kongelige familien ville 
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ikke blomstre og bære frukt, åndelig. Så tronen ble plantet 
et annet sted, og nå blomstrer det åndelig!

Etter vers 10 begynner Jeremias med en gang å drøfte den 
nye tronen. Han hadde hele bildet i tankene. Han forsto at 
oppdraget hans ikke endte etter en omveltning eller tre – det 
fortsetter til Jesu Kristi tilbakekomst! Jeremias bok er rettet 
mot endetiden! (Jeremia 30:1-3). Denne store Gudfryktige 
mannen forsto den nye tronen.

Visjonen flyter deretter rett inn i bildet om den kokende 
gryta (Jeremia 1:13-14). Fra denne nye tronen til David, lar vi 
verden få vite at gryta er i ferd med å koke over på De forente 
stater, Storbritannia og Juda på grunn av deres avskyelige 
synder.

Vi har et advarende budskap til Storbritannia fra Gud. 
Vi må advare Storbritannia om at Tyskland kommer. 
Antibritiske og antiamerikanske følelser stiger raskt i 
Tyskland! Dette er følelser som Satan kan arbeide med og 
oppildne. Og profetier viser eksplisitt hvor ille det vil bli! 
Gud advarer nå Efraim, Manasse og Juda direkte fra Davids 
trone og direkte gjennom Guds vaktmann. Det finnes 
ingen Winston Churchill til å advare dem denne gangen – 
det er en advarsel direkte fra Gud (Esekiel 33:7). Nå har vi 
Davids trone til å opprettholde og forsterke budskapet enda 
mer.

Denne nye åpenbaringen viser hvorfor Jeremias oppdrag 
angående Davids trone, leder direkte inn i vekterarbeidet 
vårt. Det er ikke en annen omveltning; det er en ny 
skjebnestein, en ny Davids trone og en ny konge! Nå er alt 
nytt og annerledes! Vi bare hopper fra omveltningene og rett 
over til de som nå har Davids trone!

Jeremia 1:15 viser hvordan dette imperiets 10 konger, «alle 
folkestammer i rikene mot nord,» vil angripe Jerusalem og 
alle byene i Juda. Jerusalem var Israels hovedstad i oldtiden. 
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Denne byen brukes ofte i Bibelen til å representere Israel. 
Jerusalem er her et forbilde på de amerikanske og britiske 
nasjonene, som har blitt gitt navnet Israel profetisk i 
denne endetiden (1 Mosebok 48:14-16; 49:1). Dette er de to 
fødselsrettsnasjonene. (Alt dette blir forklart i den gratis boka 
vår De forente stater og Storbritannia i profetiene.)

Judas byer blir også drøftet her. Juda er dagens nasjon, 
Israel, i Midtøsten.

Disse tre nasjonene vil gå under sammen (Hosea 5:5). De 
vil bli erobret av Nordens konge – Det hellige Romerriket.

«Og jeg vil avsi mine dommer over dem på grunn av 
deres ondskap, fordi de forlot meg [dette handler om Guds 
opprørske Kirke og de tre nasjonene]og brente røkelse for 
andre guder og tilbad sine egne henders verk» (Jeremia 1:16). 
Flesteparten av Guds egne folk – Kirken Hans – har forlatt 
Han like før Kristus kommer tilbake. Så åndelige Israel, Guds 
Kirke, er den største synderen av dem alle. Men det er tre 
nasjoner her som også har forlatt sine forfedres Gud, på en 
massiv måte. Så Gud straffer dem alle for hele verden å se, 
for deres åpenlyse opprør. Gud befaler Kirken Sin og disse 
tre nasjonene å være et eksempel for denne verden. De har 
gjort akkurat det motsatte, enda de alle fikk Guds spesielle 
velsignelser.

Hvem vil bli beskyttet fra den kokende gryta? De som 
utfører den siste fasen av Jeremias oppdrag, under Faderens 
og Sønnens autoritet – bare 5 prosent av Guds egen Kirke.

Det er en ny trone som ikke vil la den store, falske kirken 
slippe unna med å si at den er Guds trone! Hvis vi gjør jobben 
vår, vil denne nye tronen ikke underordne seg under den 
store, falske kirken, den blodigste i historien!

Gud vil at denne tronen skal blomstre og bære frukt! Han 
har gitt oss jobben med å gjøre akkurat det: å dyrke blomster 
og produsere noen virkelige mandler på denne greinen! 
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Igjen, Guds Kirke har både septret og loven nå, like før 
Fredsfyrsten kommer (1 Mosebok 49:10) – før Jesu gjenkomst 

– og Gud vil styrke dette Arbeidet mer enn noensinne! Det 
er ikke noe håp i denne verden, men det er et uendelig håp 
i Davids trone! Verden trenger å se det. Gud vil forsikre Seg 
om at arbeidet vårt blir betraktelig kraftigere. Gud lover å 
gjøre oss til en jernstøtte, en kobbermur, en fast borg og mer 
(Jeremia 1:18).

Hvis du følger Jeremias eksempel, underordner deg hans 
profetiske autoritet, og lar Gud inspirere og styrke deg som 
han gjorde, da vil du gjøre alt du kan for å dra fordel av denne 
muligheten til å hjelpe til med å forkynne dette mektige 
budskapet til denne verden – og ingenting vil kunne holde 
deg tilbake!
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SKAPELSEN VENTER

D en siste amerikanske astronauten som vandret 
på månen, Gene Cernan, døde 16. januar 2017, på 
den samme tiden som Gud overførte Davids trone 

til Kirken Sin. Cernan var kaptein på Apollo 17, den siste 
amerikanske delegasjonen til månen. Han reiste også ut 
i verdensrommet i mai 1969 om bord på Apollo 10, og kom 
innen åtte miles fra månens overflate i en «generalprøve» 
for Apollo 11, den første månelandingen.

«Vi fant noen problemer, som ville gjort at Neil 
[Armstrong] sannsynligvis ikke kunne ha landet, hvis de ikke 
hadde blitt rettet opp,» sa Cernan. «Jeg liker å fortelle Neil at 
jeg er den fyren som malte den hvite linjen på himmelen, så 
han ikke ville gå seg vill.»

Cernans romreiser tjente som inspirasjon, og beviste 
Guds eksistens for ham. «»Du kan la fantasien din vandre, 
når du setter deg selv der ute, en kvart millioner miles 
ute i verdensrommet, på Guds veranda,» sa han. «Å se 
tilbake på jorda var det hva det så ut som. Det er en åndelig 
opplevelse.» 

Cernan sa også: «Jorda beveger seg med logikk og hensikt. 
Jeg kan fortelle dere at det finnes en Skaper av dette 
universet fordi jeg så en liten del av den skapelsen, og det er 
altfor vakkert til å ha skjedd tilfeldig … Jeg skulle ønske at jeg 
kunne ta alle i verden med meg tilbake til månen, og la dem 
se tilbake på jorda. Hvis jeg kunne gjøre det, tror jeg at verden 
i dag ville ha vært et helt annerledes sted. … [Verdensrommet 
er] en veldig rimelig investering i disse nasjonenes fremtid 

DAVIDS NYE TRONE  

108



og enda viktigere, i fremtiden til barna våre, og de to tingene 
går hand i hand. Det er hva verdensrommet dreier seg om 
for meg.»

Når vi hører fortellinger slik som Gene Cernans, og ser på 
bilder av universet, blir fremtiden vår blant stjernene mer 
virkelig for oss. Akkurat nå er universet i en tilstand med 
forfall. Vi vil snart forandre på det. 

I et medarbeiderbrev datert 20. juli 1976, skrev herr 
Armstrong: 

«Denne morgenen klokka 05.12 (Stillehavets 
dagslystid), satt jeg i Ambassador Auditorium 
her i Pasadena, og så på hovedkvarteret til 
Mission Control, innen gangavstand herfra, mens 
vitenskapsmenn manipulerte trygg landing for 
Viking 1 på Mars ved [Caltech’s Jet Propulsion 
Laboratory]. 

JPL-vitenskapsmennene hadde samarbeidet 
med Ambassador College slik at alt på Mission 
Control – mens vitenskapsmennene manøvrerte 
Marslandingen – ble vist på en stor skjerm i 
auditoriet vårt. Vi hadde åpnet auditoriet for 
publikum. Et tusen eller flere var der. …

Men jeg måtte tenke – det viste akkurat hva jeg 
hadde forventet meg ut fra det som er åpenbart 
fra Gud i Bibelen, om skapelsen. Det var en tørr, 
ufruktbar overflate med forfall og tomhet – totalt 
uproduktivt.

Gud skapte alle ting overmåte godt (1 Mosebok 1:31). 
Universet ser ikke godt ut nå, selv om det fortsatt er inspi-
rerende. Det ble «øde og tom» (vers 2). Hva var årsaken? 
Erkeengelen Lucifer gjorde opprør mot Guds lov og forår-
saket forvirring, kaos, ødemark og tomhet. Han ble lovløs. 
Se på den nåværende tilstanden til universet. Det er hva som 
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skjer når vi synder! Det skaper ødeleggelse! Herr Armstrong 
fortsatte: 

«Noen ganger synes det fåfengt at mange av de 
skarpeste menneskesinnene er viet til et liv med 
forfengelige spekulasjoner, basert på feilaktige 
hypoteser fullstendig usanne.

Jeg måtte innse at fra dette vitenskapelige 
laboratoriet, her i Pasadena, avdekker faktisk 
intelligente mennesker fakta som faktisk er 
åpenbart i en bok som de ikke forstår, og 
antageligvis ikke aksepterer – de åpenbarte 
fakta og sannhetene til Den evige, levende 
Gud!

Bibelen åpenbarer at Gud vil plassere hele jorda og 
universet under menneskets styre, etter at vi blir Guds 
Åndsfødte sønner (Hebreerne 2). Gud har gitt oss et enormt 
potensial og en utrolig fremtid! 

Apostelen Paulus skrev: «For vi vet at hele skapningen 
til denne stund sukker sammen og stønner sammen som i 
veer. Ja, ikke bare det, men også vi som har fått Ånden som 
førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter 
etter vårt barnekår[ fødsel ved oppstandelsen], vårt legemes 
forløsning» (Romerne 8:22-23).

Dnb 1988 bruker korrekt ordet barnekår eller fødsel. Vi 
vil bli født inn i Guds Familie! Hele skapelsen venter på at 
vi skal regjere sammen med Jesus Kristus på Davids trone. 
Endetidens utvalgte vil være i Hovedkvarteret sammen med 
Ektemannen vår, og hjelpe til med å forskjønne universet og 
til å reversere den fryktelige forringelsen og ødeleggelsen 
som Satan forårsaket.

Vitenskapsmenn forstår ikke oppdagelsene i universet 
fordi de spotter Bibelen, som er Guds instruksjonsmanual 
for mennesket. De kunne ha forstått det hvis de hadde sluttet 
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å gjøre opprør mot Guds lov. Opprør leder til mørke og 
uvitenhet; lydighet resulterer i lys og forståelse. Alt fungerer 
fint når vi overholder loven og følger herredømme. 

«Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det 
som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre 
hender rørte ved, om livets Ord – og livet ble åpenbart, og vi 
har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som 
var hos Faderen og ble åpenbart for oss –« (1 Johannes 1:1-2).

Skapelsen er imponerende, men mye mer imponerende er 
den kjensgjerningen at Frelseren vår kom til Jorda og bodde 
blant mennesker! Kristi disipler snakket med og berørte 
Ham daglig. Kristus var Guds Ord som hadde eksistert 
før skapelsen, før englene, universet og menneskene. 
Mennesker var sammen med denne perfekte Gud i kjødet! 
Ordet hadde levd i all evighet i perfekt fred og samhold med 
Gud. De som følger eksemplet Hans, vil oppleve den samme 
freden og samholdet, som kommer fra å holde Guds lov. 

Hva er vi en del av, siden Gud ville sende Sin eneste Sønn 
til Jorda for å dø for oss?

«Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier 
han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet 
til Guds skaperverk:» (Åpenbaringen 3:14). Gud oppfordrer 
Laodikeerne til å gå tilbake til skapelsens begynnelse. 
Men enda bedre, å gå tilbake til tiden da ingenting annet 
eksisterte enn Gud og Ordet. Be inderlig om å forstå Guds 
plan for deg.

Alle i Guds førstegrøde, Hans utvalgte, vil snart være i 
stand til å vandre på månen. Fremtiden vår er virkelig! 
Men først må vi lære noen viktige tilrettevisninger om Guds 
fantastiske kjærlighetslov. Denne fantastiske åpenbaringen 
om Guds nye stein og nye trone burde være til umåtelig hjelp.

Ny åpENbARINg OM JEREMIAS OppDRAg

111



SEKS

ESRA OG DEN 
NYE TRONEN

F e r r a r  F e n t o n - o v e r s e t t e l s e n  h a r  d e n n e 
undertittelen for 1 og 2 Krønikebok: «Historien om 
Davids hus.» Det er flere kommentarer som er enige. 

En sier til og med: «For å forstå Krønikerne, må du forstå 
dets fokus på David og tronen hans.» Det er en god innsikt.

Disse menneskene gjenkjenner at Krønikerbøkene er 
en historie om Davids trone. Men hvis du virkelig forstår 
Krønikerbøkene åndelig, forstår du at, selv mer enn historie, 
er denne boka en profeti om Davids hus!

Gud åpenbarte boka om Krønikerne til oss rett før Han ga 
oss den nye steinen og den nye tronen, for å gjøre oss klare 
til å ta imot den tronen. Denne forståelsen kondisjonerte 
sinnene våre for den store begivenheten.

Krønikerbøkene fokuserer på David og tronen hans 
– som faktisk er Guds trone, den tronen som Faderen vil 
gi til Sønnen Sin for å regjere verden! Kapitlene 10 til 29 
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i 1 Krønikerne handler om Davids trone – 20 kapitler! 
Alt handler om visjonen om Davids nøkkel – den største 
visjonen i Bibelen – og det enorme håpet som Gud har gitt 
oss. Krønikerne er den siste boka i Det gamle testamentet 
(i henhold til den inspirerte ordenen av bøkene), og hvis du 
ser på det åndelig, er det et budskap om Davids nøkkel som 
konkluderer Det gamle testamentet. Det er virkelig den mest 
fantastiske profetien som denne verden noen gang kunne 
høre! 

Utover det er Krønikerne et fantastisk bindeledd til boka 
om Esra/Nehemja, noe som også øker dens relevans og 
profetiske innvirkning. Jeg har mange ganger tenkt at det 
var mer i boka om Esra/Nehemja enn vi hadde forstått, men 
jeg visste ikke hva som manglet. Men nå, med den nye tronen 
og en bedre forståelse av Krønikerne, er betydningen klar.

Krønikerne bringer Davids nye trone inn i Esra/
Nehemja. De viser at denne profetien om denne nye tronen 
må gå rett inn i budskapet i den boka.

FORBINDELSEN TIL KRØNIKERNE
Tenk på mannen Esra. Han var forfatteren av Krønikerne, og 
han skrev også Esra/Nehemja. (Hebrew-Greek Key Study Bible 
sier at Esra/Nehemja opprinnelig var et bind. Oversettelsen 
av Skriften, Latin Vulgate, var den første utgaven av Bibelen 
som skilte dem. På den tida ble de utpekt som «Første og 
Andre Esra.» Nehemja hjalp Esra med å skrive og utarbeide 
Esra/Nehemja. Men Gud brukte hovedsakelig Esra til å 
skrive Krønikerne.) Når du virkelig studerer disse to bøkene 
og begynner å forstå dem, kan du se hvor tett sammenknyttet 
de er, noe som beviser at Esra skrev, eller i alle fall redigerte 
begge. Du kan også fortelle det av den nye åpenbaringen som 
Gud har gitt oss og av det som skjer i dette Arbeidet.
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Vi skulle virkelig betrakte Krønikerne og Esra/Nehemja 
som et arbeid. Men det gir bare mening når vi ser på det 
gjennom Guds Hellige Ånd. 

Esra skrev til verdsligsinnete folk i den persiske perioden. 
Men budskapet hans er dobbelt. Mens boka til Esra/Nehemja 
kan bli forstått på et kjødelig nivå, er det primære budskapet 
dypt åndelig.

Nitti prosent av Det gamle testamentet er profetier for 
i dag. Det gjelder også for de bøkene som Esra skrev. Det 
meste av historien i Krønikerne er hentet fra de tidligere 
profetene, som er profetiske. Dette bare illustrerer hvor 
profetisk Krønikerne er.

Og tenk på personlighetene i Esra/Nehemja: Serubabel, 
Josva, Haggai, Sakarias. Alle disse personlighetene har 
forbindelse med viktige endetidsprofetier. Med denne 
forståelsen vet du med sikkerhet at disse bøkene er for vår 
tid.

Det er særlig konklusjonen av Krønikerne som åpenbarer 
så mye. Når vi knytter dette sammen, forstår vi Esra/
Nehemja bedre.

2 Krønikerne 36:20 lyder: «De som slapp unna sverdet, 
førte han som fanger til Babel. De ble treller for ham og 
hans sønner, helt til perserriket fikk makten.» Dette er den 
historiske omgivelsen: Babylon bringer Juda i fangenskap, 
og deretter erobrer Persia Babylon.

«Dette skjedde for at Herrens ord i Jeremias munn skulle 
bli oppfylt – til landet hadde gjort fyldest for sine sabbatsår. 
Alle de dager det lå øde, hadde det hvile – til sytti år var gått 
til ende» (vers 21). Esra bringer profeten Jeremia inn i dette. 
Han refererer til Jeremias profeti om 70 år i fangenskap 
(Jeremia 25:11-12), som er et forbilde på det som er i ferd 
med å skje med De forente stater, Storbritannia og den 
jødiske staten. Dette blir forklart fullt ut i heftet mitt om 
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Jeremia. I oldtiden advarte Jeremia Juda om det kommende 
fangenskapet, men han forutsa også at de ville vende tilbake 
til Jerusalem, for å tjene Gud igjen. Boka til Esra/Nehemja 
viser hvordan denne profetien ble oppfylt.

Jeremia er omstendelig knyttet til Davids nøkkel. 
Han overførte Davids trone til Irland da Juda gikk inn i 
det fangenskapet, som han hadde profetert om. Som vi så 
i forrige kapittel, profeterte han også spesifikt om den nye 
tronen og den nye steinen som Gud har gitt til denne Kirken!

De to siste versene i 2 Krønikerne 36 lyder: «Så skjedde 
det i perserkongen Kyros’ første år. For at Herrens ord i 
Jeremias munn skulle oppfylles, vakte Herren slike tanker 
i perserkongen Kyros’ ånd at han lot utrope i hele sitt rike 
og dessuten kunngjøre det ved en skrivelse: Så sier Kyros, 
kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle 
jordens riker.  Og han har pålagt meg å bygge et hus for ham 
i Jerusalem i Juda. Er det noen blant dere som hører til hans 
folk – må Herren hans Gud være med ham: Han kan dra dit!» 
(versene 22-23).

Boka til Esra/Nehemja begynner: «Det var i perserkongen 
Kyros’ første år. For at Herrens ord gjennom Jeremias munn 
skulle oppfylles …» Dette knytter Esra/Nehemja til den nye 
åpenbaringen om Davids trone.

Esra konkluderer Krønikerne ved å gjenta de to versene 
som han begynte Esra/Nehemja med, som han hadde skrevet 
mye tidligere. Ikke en eneste kommentar i denne verden 
forstår hvorfor. Lange’s blant andre kommentarer, sier at det 
ikke er «noen tilfredsstillende konklusjon» til Krønikerne. 
Du kan ikke forstå dette hvis du ikke ser åndelig på det. Det 
krever Guds Ånd. 

Esra ønsket å knytte budskapet om Davids nøkkel 
sammen med gjenoppbygningsprosjektet av Jerusalem, 
som blir beskrevet i Esra/Nehemja. Alt handler om å reise 
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opp ruinene profetisk – i denne endetiden! Det er et budskap 
spesifikt for Guds Filadelfiakirke i dag.  

Da Serubabel gjenreiste templet på Esras tid, måtte 
utbyggerne ha et sverd i den ene hånden og en spade i den 
andre. De måtte arbeide og kjempe en kamp på samme tid! 
(Nehemja 4:17). Gud folk må bygge slik som dette i dag. Vi må 
alltid bygge Guds Arbeid. Og mens vi bygger, må vi ha sverdet, 
eller Guds dyrebare sannhet (Efeserne 6:17; Hebreerne 4:12), 
for å kjempe imot angrep fra Satan og fra verden, akkurat 
slik som jødene gjorde, men med et åndelig sverd. Vi vil ikke 
bare stå stille og ikke kjempe! Gud vil bare gi oss seier når vi 
kjemper åndelig. Vi måtte kjempe i rettssaken for å bevare 
Herbert W. Armstrong verker. Vi må fortsette å kjempe for 
å vokte Guds sannhet, uansett hvem som kommer imot oss! 
Vi vil ikke være redde for mennesker som ikke elsker Gud. Vi 
vil ikke gi opp den sannheten som Gud har gitt oss!

Esra/Nehemja er konklusjonen til Krønikerbøkene. Esra 
konkluderte Det gamle testamentet på en måte som åndelig 
ville hjelpe oss, til å få bildet av hele filmen. Han konkluderte 
med et gjenoppbygningsprosjekt – et som du aldri noensinne 
har sett eller forestilt deg. Han avsluttet med å gjenreise 
ruinene!

Forbindelsen mellom Krønikerne og Esra/Nehemja har 
alt å gjøre med den visjonen som Gud setter foran oss. Esra/
Nehemja handler virkelig om et gjenoppreisingsprogram 
som vil fortsette helt til vi har blitt ferdig med å gjenopprette 
og forskjønne hele universet! Og når du bringer Kristi 
evige styre på Davids trone inn i denne boka, gjør det dette 
bygningsprosjektet enda mer personlig for oss.

Gjenoppreisingsprosjektet i Esra/Nehemja fant sted i 
Jerusalem – der Davids trone vil bli gjenopprettet. Esra/
Nehemja er i ferd med å sitte på Davids trone og gjenreise 
ruinene på jorda og i universet. Gud etablerer en familie med 
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utbyggere til å hjelpe Ham å gjenoppreise disse ruinene. 
Han ønsker at vi skal rette tankene våre mot Jerusalem, der 
Kristus er i ferd med å regjere fra den tronen i all evighet!

For en fenomenal visjon! Å ha denne visjonen i tankene 
dine vil gjøre all verdens forskjell.

KRØNIKERNES FORBINDELSE  
MED DET NYE TESTAMENTET

Du kan være sikker på at Krønikerne, som er den siste boka 
i Det gamle testamentet, må ha et spesielt budskap. Det er 
som det siste kapitlet i en bok som binder alt sammen.

Den siste boka i Det gamle testamentet har et budskap om 
Davids nøkkel; den siste boka i Det nye testamentet har også 
et budskap om Davids nøkkel. Dette er det eneste budskapet, 
nevnt i Åpenbaringen 3, som Kristus ga til filadelfierne.

Som konklusjonen på Det gamle testamentet, leder 
Krønikerne oss også rett inn i Det nye testamentet. De siste 
ordene i Krønikerne er: «Er det noen blant dere som hører til 
hans folk – må Herren hans Gud være med ham: Han kan dra 
dit!» – betyr å gå opp til Jerusalem. Dette går direkte over 
i Det nye testamentet. «Er det noen blant dere …?» spør det 

– og det første verset i Matteus (dnb 1978)svarer: « … Jesus 
Kristus, Davids sønn …»Det henviser deg direkte til Kongen 
som til syvende og sist, vil sitte på den tronen og regjere fra 
Jerusalem.

Det første verset i Det nye testamentet starter med å 
snakke om «Davids sønn.» Jesus kvalifiserte seg til å erstatte 
Satan og regjere denne verden, og Han vil regjere fra Davids 
trone for all evighet! «Se, du skal bli med barn og føde en 
sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og 
kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans 
far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus 
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til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme» 
(Lukas 1:31-33). Alt dette handler om familie: Faderen, 
Sønnen og mange flere sønner! 

Begynnelsen av Krønikerbøkene henviser deg også til 
denne Kongen. Det første ordet i boka er «Adam,» som 
leder deg tilbake til Adam og Eva og livets tre. Men hvis du 
ser åndelig på dette, handler det egentlig om den «siste 
Adam» - Jesus Kristus (1 Korinterne 15:45). Den første Adam 
forkastet livets tre, Guds lov og den Hellige Ånd. Han ønsket 
å gjøre ting på sin egen måte, akkurat slik menneskeheten 
fortsetter å gjøre det i dag. Den første Adam vil ikke få oss 
noe sted - den andre Adam vil. Han spiste fullkomment fra 
livets tre. Han ønsker å hjelpe alle mennesker til å forstå 
at den eneste måten de kan løse de fryktelige problemene 
sine, er å spise fra livets tre, ikke fra dødens tre. Vi ser 
bevis på denne sannheten overalt rundt oss, men verden er 
forferdelig forført. Dette er et problem vi må rette på.

DEN NYE TRONEN I ESRA/NEHEMJA
Krønikerne profeterer mye om Davids trone, som vi har nå. 
Det som mangler i Esra/Nehemja, når du ser åndelig på det, 
er Davids trone. Men Esra bringer Davids trone inn i all den 
oppbyggingen som foregår i Jerusalem. Dette er et forbilde 
på det vi vil gjøre i Tusenårsriket.

Først ga Gud oss åpenbaringen om Krønikerne, og nå har 
vi Davids trone. Når vi forstår Krønikerne, kan vi forstå Esra/
Nehemja bedre. Å bringe Davids trone inn i boka om Esra/
Nehemja gjør det til en helt annerledes, og mye mer meningsfull 
bok! Konklusjonen i Krønikerne gir oss dette åndelige fokuset.

Gud gir oss et annet kunnskapsnivå og forståelse som vi 
snart vil kunne gi videre til resten av førstegrøden av Guds 
oppstandne helgener, som ennå ikke har lært dette!
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Esra/Nehemja viser hvordan Esra brakte Guds lov tilbake 
fra fangenskap. Etter at Serubabel bygde det andre templet, 
gjenopprettet Esra Guds lov i Jerusalem (f.eks. Esra 7:6-12; 
10:1-4; Nehemja 8:1-18). Ingenting vil fungere uten loven. 
Jødene opplevde mange alvorlige prøvelser. Esra visste at 
hvis disse problemene skulle bli rettet opp, måtte folkene 
lære å elske Guds lov slik David gjorde det. Endelig, etter å 
ha tilbrakt 70 år i fangenskap, var de mottagelige for loven! 
Må vi oppleve den Store Trengselen slik laodikeerne vil før 
de er villige til å underordne seg til Guds regjering og lov?

Esra visste virkelig hvordan en må bygge et fundament for 
å gjenoppreise ruinene! Han elsket virkelig Guds regjering 
og lov. Det er slik vi også skulle tenke.  

Med denne forståelsen ser vi hvordan Esra/Nehemja har 
septret og loven kombinert – akkurat som Davids trone 
er kombinert med loven i Guds Kirke i dag (1 Mosebok 49:10). 
For å ha Davids trone, må vi ha Guds lov. Tronen og loven 
har vært adskilt, men nå har det endret seg. Det gjør alt som 
er relatert til arbeidet på Davids trone, veldig annerledes. Nå 
forventer Gud faktisk at vi regjerer fra den tronen med den 
kongelige loven. 

Dette er Guds måte til å gjøre oss mer kvalifiserte for den 
storslåtte fremtiden vår. Det er slik Han gjør oss klare for 
plassen vår på den evige tronen Hans. Vi må vite hvordan 
det er å leve etter og lære bort den loven! Kristus vil sitte 
på Davids trone og styre med loven. Han vil vise den onde 
menneskeheten hvordan de skal bli lykkelige. Folk vil få 
muligheten til å se at det er ingen andre levemåter som 
fungerer. Det er forbløffende at Kristus må tvinge lykke og 
den rikelige levemåten på menneskeheten!

Lange’s Commentary har denne fantastiske innsikten: 
«Forfatteren av Krønikerne begrenser sin oppmerksomhet 
til David og riket som ble grunnlagt på det løftet som ble 
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gitt ham i 2 Samuel 7.» 2 Samuel er en del av de tidligere 
profetene, og du kan lese mer om dette løftet i disse 
profetiske bøkene, som er hovedsakelig for denne endetiden. 
Likevel fokuserer kommentarene jevnlig på historien om 
Davids trone, uten å drøfte profetiene om denne tronen. De 
forstår det ikke, selv om 2 Samuel 7 tydelig sier at Davids 
trone vil vare til evig tid! (versene 13, 16). De antar at Gud 
gjorde en feil!

Krønikerbøkene dreier seg om septerløftet. Esra visste 
at Davids trone ikke endte med Sidkias. Han refererte 
også til «Davids barn» i Esra 8:2. Esra var bokstavelig talt 
en «sønn av Sadok» (Esra 7:1-2). Jeg tror ikke at det er en 
tilfeldighet. Han var fysisk og åndelig en sønn av Sadok. Gud 
gir også denne tittelen til de trofaste folkene Sine i dag, som 
forbinder oss med Esra (Se sidefelt: «Sadoks sønner,» side 
106). Og som du kan se både i Esra/Nehemja og Krønikerne, 
forble Esra dypt lojal til David. David lever gjennom Esra/
Nehemja! 

2 Samuel 7:14 lyder: «Jeg vil være hans far, og han 
skal være min sønn …» Jesus Kristus vil regjere fra den 
familietronen. Husk at det er en Far, Familiens Overhode, 
og Han vil gi denne gaven, Davids trone, til Jesus Kristus. 
Folkene som er knyttet til denne tronen har en Far, og denne 
Familien vil vare evig! Vi er i ferd med å bli Guds fødte sønner 

– om veldig, veldig kort tid! Dette er nesten altfor stort å 
forstå for menneskesinnet!

ESRAS FOKUS PÅ DAVID
Esra hadde stor respekt for kong David, og for Davids trone, 
noe som er tydelig i skriftene hans. Davids tilstedeværelse er 
gjennomgripende i Esras bok. Det er på en måte et merkelig 

fortsetter på side 124
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SADOKS SØNNER

I årevis har Guds Filadelfiakirke fokusert på 
profetiene i Esekiel som refererer til Guds trofaste folk i 
denne laodikeiske æraen som «Sadoks sønner» (Esekiel 

40:46; 44:15; 48:11). Vi fortsetter med å bli inspirert av det 
bibelske eksemplet til Sadok, presten som forble lojal mot 
Davids trone fra begynnelsen til slutten av regjeringstiden 
hans – til og med midt i et forferdelig forræderi.

Denne sannheten blir enda mer inspirerende og spesiell 
i sammenhengen av Davids nye trone.

David var en kriger som kjempet mot det onde, og han 
omga seg med krigere som han hadde trent. Sadok var en 
modig kriger og en djerv kjempe før han ble ordinert til 
prest. David omga seg med slike menn som Sadok. Bibelen 
kaller disse mennene «djerve helter, krigsvante stridsmenn» 
(1 Krønikebok 12:8). Det er slike folk Gud ønsker i Familien 
Sin: krigere som Sadok og ledere som David. David var 
virkelig lederen av ledere! Han gjennomgikk mye og beviste 
at han var en stor kriger! Og han gjorde alt for Gud. Vi må 
være krigere for Gud og for Davids trone. Det betyr at vi må 
tilbringe mye tid på knærne våre, og dra nær til Gud.

Hvis du er en Sadoks sønn, tenker du på samme måte 
som David, og du tenker på samme måte som Sadok. Han 
forlot aldri Davids trone, og sønnene hans fulgte hans 
eksempel. Uansett hva Davids synder var og hvor mange som 
forlot ham, visste Sadok og sønnene hans at Gud fremdeles 
understøttet kongen Sin. De var lojale mot Gud som støttet 
David. 

Sadoks sønner har et spesielt kall. Gud sier gjennom 
profeten Esekiel at på grunn av deres lojalitet da andre bedro 
Ham, vil de komme nær Ham i Morgendagens Verden.
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Se hvordan Gud vil belønne Sadoks sønner som ser Gud 
som står bak Davids trone! Det er hemmeligheten bak 
suksessen deres og grunnen til at de vil være i hovedkvarteret 
for alltid! Gud er beveget og rørt over hvor bra de fokuserer 
på Ham og Arbeidet Hans. Det handler ikke om å se til 
mennesker – alt handler om Gud! Så beveget din Fader er 
over den lojaliteten. Det imponerer Gud.

I De Tidligere profetene, ga jeg sju grunner til at Guds 
trofaste folk blir kalt Sadoks sønner. Jeg vil listeføre dem 
her og legge til en åttende. Disse vil hjelpe deg med å holde 
fokuset ditt på Davids trone.

1.  Vi klamrer oss fast til  De forente stater og 
Storbritannia i profetiene. Ledere i Guds Verdensvide Kirke 
kvittet seg med denne boka på 1970-tallet. Herr Armstrong 
brakte den tilbake. Etter at han døde, skrinla de den igjen, 
og folk bare fulgte etter.  Men Sadoks sønner står opp for 
Guds sannhet! Vi er lojale mot Davids trone! Vi kjempet en 
seksårig rettssak for å vinne opphavsretten til den boka og 
andre.

2. Vi fortsetter utgravingen i Jerusalem. Jeg er sikker 
på at vi vil gjøre ganske mye mer før det er over. Alt dette er 
relatert til Davids trone, som Sadoks sønner samler tankene 
sine rundt.

3. Vi er åndelige jøder som aldri mister visjonen om 
Davids nøkkel. Dette er den eneste visjonen som blir gitt til 
filadelfierne (Åpenbaringen 3:7).

4. Vi fortsetter å la Gud utdype den visjonen.
5. Vi fortsetter å følge herr Armstrong, som lærte oss 

sannheten om Davids familietrone. Bønnesteinen hans ble 
symbolet for Davids trone! For en ære for herr Armstrong – 
for alltid! Han visste ikke at dette ville skje, men jeg er sikker 
på at det vil bli en gledelig overraskelse når han gjenoppstår 
om kort tid. 
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6. Vi har iscenesatt musikaler om Jeremia og David, 
og begge er sentrert på Davids trone. I Armstrongs 
Auditorium i 2012 presenterte vi Jeremia: En musikal og 
stepp-dans ekstravaganse, en musikal med et budskap om 
Davids trone. Et år senere produserte vi David: Den uendelige 
tronen begynner.

7. Vi gjør alt vi kan for å forkynne budskapet om Davids 
nøkkel til Israel og hele verden.

8. Vi har Davids nye trone. Er ikke det en stor del av 
hvorfor vi blir kalt Sadoks sønner? Tenk over denne edle 
tittelen! Dette er en stor ære som Gud har gitt oss. Det er 
sikkert at Han gjorde det fordi Han visste at vi ville ha Davids 
trone i denne endetiden.

For en fantastisk belønning for å være trofast mot Gud 
og forbli lojale mot Davids trone! Dette er timen! Dette 
er vår time til å reise oss og gi dette Arbeidet alt vi har! 
Belønningene er enorme!
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fenomen – nesten som et paradoks. Esra skrev så mye om 
David, Israels konge, selv om de ikke hadde Davids trone på 
den tiden! Men hvis du ser profetisk på Esra/Nehemja, har 
den Davids trone. 

I 1 Krønikerne 29:29 skrev Esra: «Det som er å fortelle 
om kong David, både i hans første og senere dager, det er 
oppskrevet i seeren Samuels krønike og i profeten Natans 
krønike og i seeren Gads krønike.» Vi har ikke disse bøkene, 
men Esra studerte dem for å kunne forstå historien og 
profetiene om Davids trone bedre. Esra ønsket virkelig å gi 
oss en mektig historie om Davids trone. (Han kjente også til 
Esekiels profetier om Sadoks sønner – f.eks. Esekiel 40:46; 
44:15; 48:11. Disse profetiene passer perfekt inn.) 

All den historien kan bli brakt inn i Esra/Nehemja! Når vi 
ser på det åndelig med Davids trone, begynner det virkelig å 
bli mer inspirerende enn noe vi har sett før! 

La oss undersøke Esras referanser til David i historien 
hans om gjenoppbyggingen av templet.

Esra studerte hvordan David hadde organisert 
tempeltjenesten, og han gjenopprettet det etter beste evne 
som «David … hadde gitt» (f.eks. Esra 8:20).

Mens jødene bygde muren rundt Jerusalem, var de 
klar over Davids palass og Davids by – nesten som om den 
store kongen var der i ånden! En gruppe bygde «muren ved 
Selah-dammen ved kongens hage helt fram til trappene som 
går ned fra Davids stad» (Nehemja 3:15). En annen gruppe 
reparerte «ned til Davids graver» (vers 16). Det refererer 
til kongenes graver som er profetert å bli avdekket, som vi 
drøftet i kapittel 4. Dette er profetisk.

Nehemja 12:37 viser hvordan jødene gikk «oppover 
trappene til Davids stad, der hvor en stiger opp på muren 
ovenfor Davids hus, helt fram til Vannporten i øst.» De var 
familiære med Davids by og Davids hus. Esra og hjelperne 
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hans lærte dem om det. Esra og Nehemja visste hvor Davids 
palass var – og så gjør vi, takket være dr. Eilat Mazar og de 
arkeologiske aktivitetene hennes i Jerusalem. 

Esra snakket mye om David. Folkene på hans tid undret 
seg kanskje over hvorfor han fokuserte så mye på David siden 
de ikke en gang hadde tronen hans. Vel, det var primært ikke 
for dem. Det er for oss. Vi har tronen, så det er alle grunner 
for å snakke om David. Vi trenger Esras perspektiv. Vi må ha 
Davids trone i dette bildet.

PRIS GUD – TAKK GUD!
Nehemja 12:23 refererer til «krønikeboken.» Dette er kanskje 
en referanse som Esra tilføyde etter at han senere skrev 
Krønikerne, for videre å knytte disse to bøkene sammen. 

Legg merke til det neste verset: «Levittenes hoder … og 
deres brødre stod midt imot dem for å love og prise Gud, 
slik som Guds mann David hadde befalt …» (vers 24). 

David priste og takket Gud kontinuerlig! Han sa: Vi 
må alltid prise og takke Gud for alt Han gir oss. Det reflekterer 
en veldig åndelig tenkemåte. Den kjensgjerningen at David 
priste og takket Gud så mye, viser tydelig at han var en mann 
etter Guds eget hjerte (Apostlene 13:22). 

En mann etter Guds eget hjerte bygger livet sitt rundt å 
prise og takke Gud! Når du priser og takker Gud kontinuerlig, 
forstår du hvor omvendt det gjør deg? Normalt sett ville du 
ikke takke og prise Gud kontinuerlig; det er ikke en naturlig 
tenkemåte. Men hvis vi skal bli menn og kvinner etter Guds 
eget hjerte, må vi tenke på en måte som er veldig unaturlig! 
Tenk på hvor unaturlig det er å gjøre det David gjorde. Han var 
ikke en kjødeligsinnet mann. Han var en mann etter Guds eget 
hjerte. Han ønsket å tenke og handle slik Gud gjør på alle måter. 
Og jo bedre han ble kjent med Gud, desto mer priste han Ham.
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Det er å være Gudssentrert! For noen problemer vi har 
når vi er selvsentrerte. Hvis du er helt oppslukt av deg selv, 
kan du ikke være en mann etter Guds eget hjerte. Gud går 
helt opp i Familien Sin. 

David kunne befale enorme kor av mennesker, og han 
befalte å prise og takke Gud. Det er en liketil instruksjon. 
Men du kan ikke lovfeste hvordan folk tenker. Dette er 
hvor karakter kommer inn. Hvert individ må ta sine egne 
beslutninger og mestre sine egne tanker. 

Men David brukte likevel autoriteten sin til å sikre at pris 
og takk til Gud kom ut fra Israel – fordi det var slik David 
trodde og tenkte! Han hadde tusenvis av folk som opptrådde 
i kor, som bare priste og takket Gud! Han befalte det, og 
Esra brukte det eksemplet over og over igjen. Disse jødene 
studerte virkelig den måten David gjorde ting på og prøvde å 
etterligne ham. De ønsket å gjenskape hans eksempel.

«Da bygningsmennene la grunnvollen til Herrens tempel, 
ble prestene stilt opp i full skrud med trompeter, og de 
levitter som var Asafs etterkommere, med cymbaler. De 
skulle lovprise Herren, slik som Israels konge David hadde 
foreskrevet» (Esra 3:10). Disse jødene fulgte Davids forskrifter 
og hans eksempel med å prise Gud.

De hadde ikke Davids trone, likevel vektla de hans 
eksempel. Ved å følge Davids forskrifter, lærte jødene i Esras 
dager om Gud til en utstrekning av lovens bokstav – men 
dette er egentlig for oss i dag. Faktumet at Esra/Nehemja 
refererer kontinuerlig til David, er ytterligere bevis på at 
denne boka, lik Krønikerne, er spesifikt for gf. 

Vi er her for å lære å prise og takke Gud som en livsstil! 
Vi er ikke her bare for å synge pris og takk av og til. David 
ønsket ikke at korene bare skulle synge om det: Han ønsket 
at de skulle ha det i tankene og hjertene sine. Å prise og takke 
Gud er en Gudssentrert livsstil! 
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David institusjonaliserte å prise Gud og gi takk til Gud! 
Dette er noe vi må undersøke nærmere. Vi må takke Gud for 
den enorme æren det er å ha Davids trone! Dette er den mest 
verdifulle, inspirerende endringen vi noensinne har hatt i 
denne Kirken – så vi må være veldig takknemlige for det.

Det betyr ikke at du skulle gå rundt og synge og hele 
tiden deklamere i sang. Det handler om å prise og takke 
Gud i tankene dine, oppfatningen din, og i troen din. David 
ville at vi skulle tenke på denne måten! Det viser en dybde 
i omvendelsen vår som vi alle trenger å arbeide med og 
forbedre. Takker og priser du virkelig Gud nok? Jeg gjør det 
absolutt ikke. Vi trenger alle å vokse i dette.

David spurte: For hvem er vel jeg som er i stand til å gi til 
Gud? (1 Krønikerne 29:14). Dette er den holdningen som 
Gud ønsker fra oss. Han ønsker at vi skal takke Ham for 
forståelsen og muligheten vår til å ha del i Arbeidet Hans. 
Han vil at vi skal takke Ham for at vi kan bli sønnene og 
døtrene Hans, og at Han kan være Faderen vår. Vi som har 
førstegrødekallet, har muligheten til å sitte på Davids trone 
i hovedkvarteret for alltid! For en belønning! Hvem er vi 
som blir gitt slik en ære og slike velsignelser?

Det er utallige ting vi kan takke Gud for. Hvis du virkelig 
kjenner Gud, vil du takke Ham for å bli kalt! Ja, vi blir prøvd 
og testet, men takk Gud for det også! Disse prøvelsene er 
mer verdifulle enn gull! Det er lett å resonnere menneskelig 
at vi ikke skulle måtte lide på den måten. Men hvis vi er dypt 
åndelige som David, vil vi alltid prise og takke Gud – selv for 
ildprøvelsene våre! Dette er hvordan du kan bli en mann 
eller kvinne etter Guds eget hjerte.

Dette er to av de store byggesteinene som viser 
hvordan David var en mann etter Guds eget hjerte. Disse 
to doktrinene – å prise og takke Gud – er i hjertet og kjernen 
av å være Gudssentrert. Hvis vi alle følger i Davids fotspor på 
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denne måten, vil denne tankemåten fylle livet vårt! Vi priser 
Ham i sinnet vårt og i måten vi tenker på. Vi takker Ham for 
hver eneste prøvelse, test eller problem fordi Han gjør det som 
er nødvendig for å sette oss på Davids trone for all evighet! 
Det er hva dette handler om! Dette er Guds kjærlighet! Gud 
er kjærlighet, så Han kan ikke gjøre noe annet enn å elske 
deg. David forsto det. Han syndet, men han angret virkelig og 
vendte livet sitt rundt og ble en mann etter Guds eget hjerte. 
Han ønsket å kvitte seg med hvert grann av menneskenatur, 
og fylle hjertet og tankene sine med Gud! Og Gud var virkelig 
imponert over det! Han gjorde David til konge over hele Israel. 
For en ære for en syndig, men angrende mann!

Vi har Davids trone, og vi må fylle Guds hus med å prise 
Gud og takke Gud. Og enda mer, vi må tenke på denne måten 
og elske Gud slik David gjorde det.

Vi må ha Guds Ånd for å forstå dette. Da Salomo ble kronet, 
ble han tatt med til Gihon Spring (1 Kongebok 1:38-39), 
hvis vann var et forbilde på selve Guds Ånd. Guds Ånd må 
strømme i livet vårt lik disse vannene. Dette er hvordan vi 
kan tenke slik David gjorde og blir Gudssentrerte. Det finnes 
ingen annen måte å prise og takke Gud enn gjennom Guds 
Ånd. Selv Kristus sa at Han ikke kunne gjøre noe av seg selv 
(Johannes 5:30). Faderens Ånd ga Ham all den kraften. 

TROFASTE PRESTER OG LEVITTER
Da jødene innviet muren i Jerusalem, feiret de med musikk 
og priste Gud (Nehemja 12:27-29). Vers 36 sier at de brukte 
«musikkinstrumentene som Guds mann David hadde bestemt.»

Esra skriver også: «Og prestene og levittene renset seg, og 
de renset folket og portene og muren» (vers 30). Vi må også 
bli renset! Det betyr å bli Gudssentrert og renset for ondskap 
og synd. Prestene setter eksemplet og folket følger.
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«Da lot jeg Judas høvdinger stige opp på muren. Og jeg 
stilte opp to store lovsangkor …» (vers 31).  Nehemja 
befalte to grupper til simpelthen å takke Gud!

«Så sto de to ensemblene av de som ga takk i Guds hus 
… og sangerne sang høyt …» (versene 40, 42, kjv). Disse 
folkene sang høyt! Det hebraiske betyr «fikk stemmene sine 
til å bli hørt»! De ønsket virkelig å takke Gud. 

Det eneste problemet var at de ikke tenkte på denne 
måten før etter at de hadde vært i fangenskap i 70 år. Gud 
ønsker ikke at vi skal behøve å gjennomgå slike lidelser! Om 
og om igjen i denne historien, blir folkene kalt «barn i 
fangenskap» (f.eks. Esra 4:1; 6:16, 19-20; 10:7, 16, kjv). Gud 
ville ikke at de skulle glemme historien sin. Fangenskap 
er en fryktelig måte å få motivasjon på! Gud ønsker at vi skal 
utvikle denne kjærligheten til Ham og ønske å lovprise Ham, 
uten å måtte gjennomgå slike lidelser! Hvis vi vier oss til 
Ham og gjør som Han befaler, kan vi gjøre det.

«De ofret den dagen store offer og gledet seg, for Gud 
hadde gitt dem en stor glede. Også kvinnene og barna gledet 
seg, og jubelen i Jerusalem hørtes lang vei» (Nehemja 12:43). 
Å gi og ekte glede følger hverandre. Disse jødene 
opplevde stor glede på grunn av all deres lovprising og takk 
og ofre til Gud. Menn, kvinner, og også små barn, gledet seg. 
Alle i familien var så lykkelige over å takke og prise Gud at de 
kunne bli hørt langt borte!

«Og de utførte tjenesten for sin Gud, og renselsestjenesten. 
Likeså utførte sangerne og dørvaktene sin tjeneste, slik som 
David og hans sønn Salomo hadde befalt» (vers 45). Vi må 
bli rene! David gjorde for visst alt han kunne for å nå disse 
kjødeligsinnede menneskene. 

«For alt i gammel tid, i Davids og Asafs dager, var det 
ledere for sangerne, og det lød lovsanger og takkesanger 
til Gud» (vers 46). Igjen er lovprising og takk gjentatt. De i 
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Esra og Nehemjas dager forsto bare lovens bokstav. Vi må 
huske at dette er for oss! Dette er så relevant for oss i dag! 
Vi har mer å lovprise og takke Gud for enn folkene Hans 
har hatt noensinne! Vi kan rope av glede fordi vi har en ny 
trone og en ny stein! Dette er storslåtte velsignelser for Guds 
kongelige!

Slutten av vers 44 sier at folkene var virkelig glade for 
prestene og levittene. De elsket prestene og diakonene, for 
å bruke terminologien i Det nye testamentet. Og hvorfor? 
Fordi disse åndelige lederne «voktet Guds forordninger, og 
renselsesforordningene» (vers 45, Ferrar Fenton). Disse 
jødene elsket prestene sine fordi de voktet Guds sannhet! De 
var glade for å ha prester og levitter som kunne bli betrodd 
Guds Ord og ikke ville gå seg vill og forkaste Guds lære.

Hvis du har en slik prest – en som vil stå opp og vokte 
Guds renhet og forordninger – da har du det beste du kan 
ha! En slik prest er spesiell!

Elsker du virkelig prester som vokter Guds forordninger? 
Vi må, hvis vi skal kunne dele Davids trone med Jesus 
Kristus!

Se hvor laodikeerne er: De fulgte etter menn som ikke 
voktet Guds sannhet. De fulgte etter menn som ikke fulgte 
Gud!

Prestene under Esra samlet tienden i henhold til Guds 
lov (vers 44). Dette er en doktrine som gvk avskaffet, med en 
gang herr Armstrong døde! De så på det som gammeldags og 
utdatert. Men i oldtiden lærte disse jødene å glede seg over 
å gi til Gud. De elsket å ha en prest som gjorde alt som var 
nødvendig for å holde dem fra å gå i fangenskap. De kjente 
til verdien av en slik prest!

Vi må elske Guds trofaste prester før fangenskapet, så vi 
kan unnslippe et slikt fangenskap! Vi må lære denne leksen 
i dag og ikke gå den veien disse oldtidens jøder gjorde, før 
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fangenskapet – den veien laodikeerne går i dag. Israels 
nasjoner i dag er i ferd med å gå inn i fangenskap – det verste 
fangenskapet som menneskene noensinne har opplevd!

Dette var alt «slik det var foreskrevet av David og hans 
sønn Salomo. Allerede i gamle dager, i Davids tid, ble 
Asaf leder for sangerne og hadde ansvaret for lov- og 
takkesangene til Gud» (versene 45-46,dnb 1978).

Vers 47 sier at dette refererer til «hele Israel» i 
«Serubabels … dager» - som var en type av herr Armstrong 
i endetiden. (Det gratis heftet vårt om Sakarias vil bevise 
det til deg.) Det er en interessant måte å uttrykke det på – 
adressere hele Israel. Det refererer egentlig til åndelige 
Israel i dag.

HEV STANDARDEN!
Davids trone var ikke lenger i Jerusalem, likevel hadde Ezra 
virkelig fokuset sitt på David og den tronen. Jeg tenker at du 
kan se at å bringe Davids trone inn i boka om Esra/Nehemja, 
forandre alt! Nå kan vi virkelig forstå den! Det får Esra/
Nehemja til å bli mer levende enn noen gang tidligere.

Esra/Nehemja er en av de beste bøkene – kanskje den 
beste boka – i Bibelen om hvordan å gjenoppbygge ruinene. 
Vi må se åndelig på dette: Tenk på den jobben vi har og de 
ruinene vi trenger å gjenreise – ikke bare de i Kirken, men 
nå, også ruinene av Davids trone! Og når vi ser på det større 
bildet, må vi også gjenreise ruinene som ble skapt for lenge 
siden av Lucifer og opprøret hans, som ødela universet! Vi 
må dra ut der og bygge det opp! Universet stønner og venter 
på friheten til Guds sønner! (Romerne 8:18-23).

Arbeidet vårt i dag gir oss egentlig innsikt inn i hva Kristus 
vil gjøre i Morgendagens Verden og hvordan Han vil gjøre det! 
Å ha tronen og loven gir oss dyp innsikt i hva som kommer!
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Vi er her for å bygge det åndelige templet ved å lære å bli 
Gudssentrerte – alltid tenke slik David gjorde, å tenke slik 
Gud gjør og å ha et hjerte som Gud i alle detaljer. Det må 
være vår åndelige standard. Og nå som vi har Davids trone, 
forteller Gud oss at vi må heve standarden! Å ha Davids 
trone krever en høy standard!

Vi må være annerledes. Vi kan ikke være så svake som 
vi er nå, og sitte på Davids trone. Vi er konger og prester i 
embryo, og vi er i ferd med å sitte på den tronen for alltid! 
Det er helt sikkert passende å heve standarden vår! Vi må 
virkelig få den standarden opp på et guddommelig nivå. 

Er ekteskapene våre egentlig på et guddommelig nivå? 
Hva med barneoppdragelsen vår, og våre barn og familie – er 
de på et guddommelig nivå? Det er dette Gud sier at det må 
være!

Vi må fortsette å heve standarden! Jesus Kristus Selv er 
den som hever standarden. Hvis vi skal dele denne tronen 
med Kristus, trenger vi Kristi sinn. Hvis vi skal bli Bruden 
til den allmektige, sterke, brilliante Gud i Esekiel 1 og 
Åpenbaringen 1, da må vi være Gudsvesener! Vi trenger et 
laserlignende fokus på å bygge Guds karakter, og vi blir dømt 
etter hvor bra vi gjør dette.

Innsatsen er så fantastisk og vidunderlig høy akkurat 
nå! Vi lever i en annerledes tid! Vi må virkelig forstå denne 
visjonen. Det har vært en storslått og fantastisk forandring 
i Guds Kirke! Det vil bli mye mer spennende enn det 
noensinne har vært, når vi forstår alt dette åndelig.

La oss gjøre alt vi kan for å heve oss opp på dette åndelige 
nivå!
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HVORDAN GUD 
GA DENNE NYE 
ÅPENBARINGEN

T idligere, når Gud ga meg ny åpenbaring, strømmet 
det ord inn i sinnet mitt og entret tankeprosessen 
min, og ledet meg ofte til et bestemt skriftsted. Men 

med åpenbaringen om den nye steinen og tronen var det 
annerledes. Denne gangen hørte jeg en sterk stemme. Den 
var kraftigere. Jeg tror ikke at noen andre ville ha hørt noe, 
men det er sikkert at jeg hørte det. Det skremte meg virkelig, 
noe jeg tror det ville gjort med hvem som helst. Det var den 
første gangen jeg hadde opplevd noe slik.

Den stemmen gjorde meg litt opprørt, men på en god 
måte. Så snart jeg hørte den, begynte jeg å studere Bibelen; 
jeg ønsket å bevise den åpenbaringen fra Guds Ord. Etter at 
jeg hadde studert, begynte jeg å se at Jesus Kristus etablerte 
en ny trone, akkurat som stemmen hadde sagt. Jeg begynte å 
finne alle skriftstedene og sette dem sammen. Du kan gjøre 
det samme: Denne boka går gjennom mange skriftsteder 
som beviser denne sannheten. Du trenger ikke bare å 
akseptere mitt ord for det: Du kan bevise at den stemmen 
kom fra Gud. 

Jeg forstår hvorfor noen ville sette spørsmålstegn ved 
dette, hvis jeg bare hørte en stemme og ikke hadde noe bevis 
fra Bibelen. Men når du setter alle disse bevisene sammen, 
beviser det at jeg virkelig hørte en stemme fra Gud! Hele 
beviset er lagt ut i Bibelen. Du ønsker ikke følge etter noen 
som bare hørte en stemme – det er sikkert at jeg ikke gjør 
det! Det kreves studier, bønn og meditasjon fra din side. Det 
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er også stemmer som kommer fra djevelen. Folk snakker om 
at de har hørt disse stemmene hele tiden, og som har ført til 
at de har gjort noen forferdelige ting! 

Dette er soleklart ekstremt viktig for Gud. Hvis Han vil 
vokalisere at det er en ny stein og en ny trone, er det noe 
veldig viktig. Jeg vet ikke om Kristus kom personlig eller 
snakket personlig, men jeg vet at Gud ga det budskapet til 
oss. Og når du ser i Amos 9:11 hvor Gud sier: «På den dag 
vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte,» åpner det for at 
Kristus personlig kunne formidle denne sannheten til Kirken 
Sin. Når alt kommer til alt, er det Hans trone! Amos 9:1 sier 
at Han kom og viste Seg for Guds folk i løpet av rettssaken. 
Han møtte frem personlig. Vi så ikke noe på den tiden, 
men vi visste at Han dukket opp, fordi dette verset sier det. 
(Du kan lese om dette i kapittel 4 i denne boka, og videre 
bevise det ved å studere heftet mitt om Amos.) 

Jeg tror at Gud vil arbeide mer direkte med oss etter 
som tiden går, fordi vi forbereder oss for Jesu Kristi andre 
komme. Kristus er denne Kirkens Overhode. Han kan snakke 
til lederen Sin, hvis Han ønsker det. Han kommer til å gjøre 
en masse av det til oss alle om kort tid, så det er best vi blir 
vant til det. 

Jeg har alltid sagt at Gud aldri har gitt meg en visjon 
utenfor Bibelen, og det sier jeg fremdeles. Denne nye 
åpenbaringen er i Bibelen. 

Men det var et skifte.  Da Gud ga meg denne 
åpenbaringen, var den mye mer ettertrykkelig enn noen 
annen åpenbaring Gud noensinne har gitt Meg. Folk kan 
drive gjøn med dette, men de har ikke veldig lang tid å gjøre 
det på! Vi vil ha enda flere dramatiske ting å vise til dem, før 
dette er over.

Hvorfor denne forandringen? Hvorfor ville Gud, i stedet 
for bare å la disse tankene komme inn i sinnet mitt, tale dette 
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eller ha det til å bli talt på en slik sterk måte? Jeg tror at 
Kristus visste at Han måtte vektlegge det, ellers ville jeg ikke 
ha forstått hvilket radikalt skritt dette er for oss åndelig! 
Dette handler om Davids nye trone! Dette handler om et 
løfte som Gud ga til David, og har holdt i alle disse tusenvis av 
år. Kristus kommer snart tilbake, og Han vil ha et ord med i 
laget om hva slags trone som vil være her når Han kommer! 

Jeg tror ikke at Gud ville ha fått budskapet over til meg, 
på den måten Han vanligvis når meg. Dette var en gigantisk 
forandring som måtte finne sted i denne Kirken! Det 
handler om å styre verden og til og med universet! Jeg tror 
at dette budskapet bare kunne ha blitt overbrakt av en sterk 
stemme – og så måtte vi begynne å bevise at det stemte.

Vi vet at Kristus er denne Kirkens Overhode, men 
du forstår det dypere når du hører en slik stemme! Det 
understreker for visst viktigheten av denne åpenbaringen.

De fleste steder i Bibelen der Gud gir åpenbaring til en 
profet, lyder det noe sånt: «Herrens ord kom til …» Du kan 
for eksempel se dette i Sakarias 6:9: «Og Herrens ord kom 
til meg, og det lød så.» Men som vi vil se i det neste kapitlet 
er sammenhengen her Davids nye trone. Og i vers 12 ser det 
ut som om det er en forandring her: «Og si til ham: Så sier 
Herren, hærskarenes Gud …» Det ser ut som en annen måte 
å uttrykke det på enn i vers 9. Det drøfter Spiren, eller Jesus 
Kristus, som leverte det budskapet til noen – kanskje direkte 
til meg. Av sammenhengen ser det ut som om Kristus Selv 
har talt disse ordene.

Mange folk vil tenke at dette er en stor fantasi når de 
hører det. Men de vil ikke løfte en finger for å prøve å bevise 
om det er sant eller ikke! Uansett, du kan bevise dette. Og det 
er ditt ansvar å gjøre det hvis du vil adlyde Gud!
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SJU

FORBEREDER 
SEG PÅ Å KRONE 

KONGENES 
KONGE!

G ud har åpenbart spennende, ny åpenbaring fra 
Sakarias 6. Det viser hvordan Gud omhyggelig 
forbereder for begivenhetene i den Store Trengselen 

og Herrens Dag – og for den majestetiske kroningen som vil 
følge øyeblikkelig etter det! 

Sakarias bok handler om våre dager. Jeg har undret meg 
over Sakarias 6 i årevis. Nå har Gud fjernet det mysteriet, og 
det gir oss et overveldende innsyn i det som er i ferd med å 
skje.

Tidsrammen for Sakarias 6 er veldig tankevekkende. Det 
handler om den presserende perioden med forberedelser 
like før den Store Trengselen og Herrens Dag!
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Til tross for det alarmerende budskapet i dette kapitlet, 
er det likevel inspirerende på mange måter fordi det gir et 
klart budskap om hva som vil skje, rett etter den profeterte 
ødeleggelsen.

Gud har åpenbart til Kirken Sin at vi er i den profeterte 
«Jeroboamenden.» (Vennligst les Stor Igjen  for mer 
informasjon.) Begivenhetene som blir beskrevet i Sakarias 
6, følger rett etter at den tiden begynte. Dette forteller oss 
at vi har utrolig kort tid igjen! Bare se hva som har skjedd i 
verden siden 16. januar 2017, da Gud overførte Davids trone 
til Guds Filadelfiakirke. Den Store Trengselen og Herrens 
Dag er klart på horisonten. Vi er i nedtellingen til den tiden. 
De forente stater, Storbritannia og den jødiske nasjonen 
i Midt Østen er alle i ferd med å falle samtidig. Alt rundt 
oss er bevis på at denne begivenheten er nært forestående. 
Dessverre er det altfor mange som forblir blinde for disse 
tegnene.

Gud forbereder seg nå for disse begivenhetene! Han 
handler veldig uttrykkelig – noe av det kan vi allerede se. Han 
vil fortsette med å arrangere mye for å forsikre Seg om at 
planen Hans seirer.

Vi kan forstå hva Gud åpenbarer i Sakarias 6. Det er best 
for oss å være oppmerksomme. Vi må bli klare til disse 
fantastiske profetiene i Sakarias 6 vil bli oppfylt!

FIRE VOGNER
«Så løftet jeg igjen mine øyne og fikk se fire vogner som kom 
fram mellom to fjell. Og fjellene var kobberfjell» (Sakarias 6:1). 
Bibelen viser oss at et fjell er et symbol for regjering. Disse 
to fjellene representerer styret til de to nåværende 
medlemmene av Gudsfamilien: Gud Faderen og Jesus Kristus. 
Alt begynner å utfolde seg fra imellom disse to fjellene.
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De fire vognene som det blir henvist til her, kommer fra 
Guds egen trone. Når noe strømmer ut og kommer fra Guds 
tronsal, bør vi ta det til etterretning. Det er viktig at vi legger 
merke til hva som følger etterpå.

Hva representerer disse vognene? I Skriften betegner 
vogner generelt krig (f.eks. 1 Samuel 13:5; 2 Kongebok 
6:14-17; Salmene 68:17; Jesaja 66:15; Jeremia 46:8-10; Daniel 
11:40; Åpenbaringen 9:9). Disse versene varsler oss om den 
kjensgjerningen at, i den nærmeste fremtiden vil denne 
verden oppleve forferdelig, verdensomfattende dødelig 
krigføring!  

«For den første vognen var det røde hester. For den andre 
vognen var det svarte hester. For den tredje vognen var det 
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hvite hester. Og for den fjerde vognen var det flekkete, sterke 
hester» (Sakarias 6:2-3). Hva kunne alt dette bety?

«Da tok jeg til orde og sa til engelen som talte med meg: 
Hva er dette, herre? Engelen svarte: Dette er himmelens fire 
vinder, som nå farer ut etter at de har framstilt seg for all 
jordens herre» (versene 4-5).

Det er klart at disse fire åndene har stått foran Gud 
og mottatt befalinger om hva de skal gjøre. Dette er 
«himmelens,» så de kan ikke være Satan og demonene 
hans, som allerede er begrenset til denne jorda. Disse 
fire vognene mottar instruksjon, som stammer fra Guds 
tronsal, om å gå ut til jordas fire kvartaler. Gud snakker om 
en global innsats her i den Store Trengselen og Herrens 
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Dag. Englevesener blir utplassert nå for disse katastrofale 
begivenhetene!

De røde hestene representerer en blodig atomkrig, en 
blodig krig over hele jorda. Denne ødeleggende krigen 
vil ha Guds godkjenning, slik vers 1 indikerer. Husk, når 
Gud snakker om de profetiske «Østens konger,» kaller 
Han dem for Sin egen hær (Joel 2:11, 25). Snart vil det 
flyte masse blod fordi Gud prøver å få menneskehetens 
oppmerksomhet! 

De svarte hestene er symbol på vold, sult og pest som 
snart vil komme over denne jorda. Disse englevesenene vil 
passe på at denne straffen blir utmålt presis slik Gud ønsker 

– ikke mere, ikke mindre. De flekkete hestene representerer 
forskjellige formål som Gud vil innfri i løpet av den Store 
Trengselen og Herrens Dag.

De hvite hestene representerer direkte i kontrast, Jesus 
Kristus og Arbeidet Hans. Husk at alle disse vognene kommer 
fra Guds trone. De reiser rundt jorda. I det marerittet med 
global atomkrig, vold og sult, vil Gud fortsatt arrangere 
mange detaljer. Han vil sørge for at folkene Hans blir tatt vare 
på, et sikkert sted. Han vil vokte over de laodikeerne som 
omvender seg, når de leverer et budskap til hedningene og 
blir myrdet. Han vil bringe den store skaren i Åpenbaringen 
7 ut av storbrannen og spare dem. Alt dette vil kreve mye 
engasjement fra englene.

Gud har allerede gitt instruksjonene til disse englene. 
Dette har foregått en stund. De har lært hvordan de kan 
hjelpe Gud å orkestrere planen Hans, noe som ikke er noen 
liten oppgave.

Vi er i Jeroboam-enden. I denne tidsrammen foregår det 
uforlignelige blodbad og ødeleggelser på jorda, som aldri 
tidligere i historien! Det haster ekstremt. Krisen over alle 
kriser står for døren.
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NORDENS LAND
«Vognen som er forspent med de svarte hestene, drog ut mot 
Nordens land, og de hvite drog etter dem. De flekkete hestene 
drog ut mot Sydens land» (Sakarias 6:6). Gud er opptatt av 
«Nordens land.» Det er hvor den profeterte «Nordens konge» 
er lokalisert: Det katolske Europa, ledet av Tyskland. (Be om 
det gratis heftet vårt Tyskland og Det hellige Romerriket for å 
forstå.) Gud vet at det vil bli forferdelige ødeleggelser. Du kan 
føle at det bygger seg opp i Europa i dag. Hele Kontinentet er 
fullt av angst, spesielt i Tyskland.

International Critical Commentary sier dette om vers 
6: Det hebraiske ordet for «Norden» indikerer at det ble 
oppfattet som en mørk og dyster region. Derav er det 
passende at de svarte hestene skulle bli tildelt Nordens 
land …»

De flekkete hestene drar mot Sydens land (vers 6). «Og 
de sterkeste hestene drog ut. De ønsket å få dra omkring på 
jorden, og han sa: Gå! Dra omkring på jorden! – Og de drog 
omkring på jorden» (vers 7).

Volden, pesten, hungersnød og sulten i Trengselen har 
allerede begynt å bygge seg opp! De fryktelige profetiene som 
vi har drøftet i årevis, begynner å skje! Og Gud forbereder Seg 
allerede nå, ved å utplassere disse englene på visse steder 
blant nasjonene. Disse åndene til Gud drar omkring på jorda 
akkurat nå! De vil måtte takle Satan i all hans vrede for å 
sørge for at Guds plan blir utført, og du kan være sikker på 
at de vil lykkes. Gud er aktiv i alt dette.

Hvis Gud gjør Seg klar for dette akkurat nå, da burde 
absolutt vi også gjøre oss klare! Dette er ikke noe å ta 
lett på! 

Så ropte han høyt på meg og sa til meg: Se, de som drar ut 
mot Nordens land, de stiller min Ånd til ro i Nordens land» 
(vers 8). Gud er spesielt foruroliget for Nordens land fordi 
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det er en supermakt der som tilber djevelen! Gud er intenst 
opptatt av det. Han må holde et øye med Satan så ingen av 
detaljene i planen Hans blir forstyrret.

Gud kommer til å ende opp med å straffe det onde hellige 
Romerriket og Østens konger, på samme måten som de har 
straffet andre. (Les det gratis heftet vårt Russia and China 
in Prophecy.) Det vil bli en tid med uforlignelig mørke og 
dysterhet!

Gud er i klar til å gå til krig på en måte som denne 
verden ikke forstår. Nettopp i dag, forbereder Gud for 
disse krisene over alle kriser!

Likevel gir Gud et inspirerende budskap midt i disse 
profetiske ødeleggelsene. Det er et klart budskap om tronen 
Hans.

EN DOBBELT TRONE
«[O]g ta imot sølv og gull av dem og lag kroner og sett dem på 
Josvas, Johosadaks sønns, yppersteprestens hode! Og si til 
ham: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Se, det skal komme 
en mann som heter Spire. Han skal spire fram fra sin rot, og 
han skal bygge Herrens tempel» (Sakarias 6:11-12).

Dette verset taler om et fantastisk styre som er i ferd 
med å bli etablert på jorda! «Spire» er Jesus Kristus. Han er 
fokuset her.

Gud har fått lagd to kroner – en av sølv, en av gull – og 
plassert på Josvas hode. Dette fascinerende verset er unikt i 
hele Bibelen fordi en mann blir gitt en dobbelt krone.

Vi kunne ikke ha forstått denne profetien før vi mottok 
den nye åpenbaringen om at Davids trone ble flyttet til Guds 
Kirke!

Jeg tror at Gud lagde kronene av gull og sølv på grunn 
av forskjellen i de to embetene. En av disse kronene 

DAVIDS NYE TRONE  

142



GARY DORNING

representerer det prestelige embetet, og den andre 
representerer kongedømme. Anchor Bible bemerker, i 
referanse til vers 11 at «kronene til både konge og prest i 
Israel var lagd av gull.» I oldtiden hadde presten en mitra 
laget av gull, og kongens krone var også gull. Her, når 
denne doble kronen blir drøftet, blir imidlertid både gull 
og sølv nevnt, med sølv som kommer først. Jeg tror at 
sølv her representerer det lavere prestisjefulle embetet til 
presteskapet. Gud åpenbarte denne forståelsen om den nye 
tronen, nye steinen gjennom presteskapet, så det kommer 
først. Men kongen er den som leder alt, så i sammenligning 
utfører presten en mindre viktig rolle.

Dette handler om septerløftet og presteskapets lov – en 
konge-prest! Gud gjør det helt klart at innen Kirken Hans er 
løftene om septeret og lovgiveren nå kombinert – slik vi har 
vist at det var profetert i 1 Mosebok 49:10 ville skje i akkurat 
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denne endetiden. Kronene som ble plassert på Josvas hode, 
indikerer kombinasjonen av løftene om septret og lovgiveren.

Det er faktisk et sted til i Bibelen der du ser denne 
kombinasjonen, og det er med Melkisedek. Jamieson, 
Fausset and Brown Commentary sier dette om Sakarias 6: 
«Den doble kronen er plassert på Josvas hode, symboliserer 
at det sanne prestedømmet og kongeriket skal bli 
overført til den ene Messias.» Det refererer deretter til 
Melkisedek: «som på samme måte kombinerte kongeriket 
og prestedømmet …» Melkisedek var den Gud i Det gamle 
testamentet som ble Jesus Kristus (Hebreerne 6:20; 7:1-3). 

Så de eneste to referansene i Bibelen hvor du finner begge 
kronene kombinert, er med Melkisedek og her i Sakarias 6 
med en Josva-type. Tenk på hva det forteller oss om hvordan 
Gud forbereder tronen for Jesu Kristi annet komme – og hvor 
nær vi er til kroningen av kongenes Konge!

Tronen som Gud har plassert i Kirken Sin har alt å gjøre 
med Spire, fordi Jesus Kristus er i ferd med å bli kronet 
på den tronen! De to kronene handler om den æren som 
snart blir overført til Jesus Kristus!

Guds folk er konger og prester i embryo. Det er et 
fantastisk kall. Alle blant førstegrøden er i ferd med å 
bli gitt doble kroner og dele Kristi trone som Bruden 
Hans. Men vi må ikke glemme at Kristus er aller høyest – 
Han er kongenes Konge og herrenes Herre! Konger er nevnt 
først (gull), og herrer, eller prester, blir nevnt som nummer 
to (sølv). 

ET STORT ANSVAR
Sakarias 6 viser en verden i overgang. Den skal til å oppleve 
de skremmende marerittene i den Store Trengselen, men 
det vil raskt bli etterfulgt av den triumferende kroningen 
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av Kristus, Kongeprest på Melkisedeks vis! Dette kapitlet 
viser hvor grundig og flittig Gud gjør forberedelser for disse 
rystende begivenhetene akkurat nå.

Og Gud bringer de trofaste folkene Sine midt inn i 
det! Vi mottar avansert, detaljert advarsel fra Gud om 
det som vil skje over hele jordkloden. Han gjør disse 
profetiene klare, og viser oss akkurat hvordan alt vil utfolde 
seg. Han får oss involvert og viser oss hvordan Han vil bruke 
oss til å støtte saken Hans. Og Han har gjort den trofaste 
førstegrøden Sin til trofaste forvaltere av den doble 
kronen i dag! Dette er Hans «Sadoks sønner» som holder 
fast på Davids trone. De forblir lojale og trofaste fordi de 
forstår at det er Kristi trone!

Vi snakker om en ny trone. Hva er en trone? Oxford 
Dictionary definerer det: «Statsstolen til en konge, prins, 
eller biskop; kongelig makt og verdighet, suverenitet.» Det 
ordet blir også brukt som et verb, betydning, til å investere i 
eller å holde kongelig rang eller makt. Og tronen er ikke bare 
en stol. Det er en konge og, i dette tilfellet, en stein som hører 
til den. Det er det Sakarias 6 handler om.

Vi er den kongelige familien til Davids trone som innehar 
den tronen som Jesus Kristus skal til å sitte på, og regjere fra 
for alltid! Det er en overveldende sannhet!

Det står her at det ble plassert en krone på Josvas hode. 
Det er et forbilde på den nye tronen og den nye steinen, og alt 
er et forbilde på selve styret til Jesus Kristus. Når alt kommer 
til alt er det Han som er Kirkens Overhode. Det er Hans trone, 
ikke vår. Jobben vår er å forkynne dette til verden.

For en fantastisk tid å være en del av Guds Arbeid på!
Hvis vi virkelig forstår den æren Gud gir oss ved å gi 

oss muligheten til å hjelpe Ham med å gjenreise Davids 
tabernakel, må vi spørre: Hvem er vi? For et kall Gud har gitt 
til Sitt folk! Førstegrøden vil være sammen med Kristus ved 
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kroningen Hans. Vi vil sannsynligvis presentere tronen til 
Jesus Kristus, og så vil vi være akkurat der sammen med Ham, 
og sitte ved siden av Ham på tronen Hans som Hans Brud!

Det er et stort ansvar! Vi må være kvalifiserte for den 
posisjonen! «La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! 
For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort 
seg rede» (Åpenbaringen 19:7). Dette er det betagende kallet 
vårt: å bli Kristi Brud! Men vi må gjøre oss selv klare. Det 
krever forberedelser nå for å regjere på den tronen senere. 

Hvis du ikke forbereder deg for Kristi tilbakekomst, gjør 
du best i å begynne nå! Vi må handle på disse rystende 
profetiene! Vi må overvinne for å bli forberedt for denne 
rollen. Vi må få oss selv ut av veien nå og la Kristus arbeide 
gjennom oss. Gud vet at vi kan gjøre dette. Hvis vi ikke kunne, 
ville vi ikke vært her.

BETYDNINGEN AV NAVN
Legg merke til Sakarias 6:10-11: «Ta imot gavene fra de 
bortførte, fra Heldai, Tobia og Jedaja – gå selv på denne dag 
inn i Josias, Sefanjas sønns hus – for dit er de kommet fra 
Babel – og ta imot sølv og gull av dem og lag kroner …» Hvem 
lagde disse kronene? De var ikke mennesker. Disse navnene 
representerer englevesener.

B e t y d n i n g e n  a v  h v e r t  a v  d i s s e  n a v n e n e  e r 
bemerkelsesverdig. «Det er bemerkelsesverdig at alle 
fem navnene uttrykker et forhold til Gud,» sier Barnes’ 
Commentary. Heldai betyr «Herrens verden»; Tobia betyr 
«Herren er god mot meg»; Jedaja betyr «Gud vet, eller bryr 
seg om»; Josia betyr «Herren støtter»; Sefanja betyr «Herren 
gjemmer.»

Hvert av disse navnene uttrykker en av Guds fantastiske 
kvaliteter. Gud er god, i motsetning til noe menneske. 
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Han vet hva som er best for oss, og bryr seg veldig mye 
om hver og en av oss. Gud elsker oss så mye at Han ga Sin 
eneste unnfangede Sønn som et offer, for å bevise det for oss! 
Sefanjas bok er profeti om den kommende Store Trengselen 
og Herrens Dag; i den perioden vil Gud gjemme Sin lille 
levning.  

Men det finnes de som har vendt seg bort fra Gud, som vil 
måtte lide i den Store Trengselen og Herrens dag (Sefanja 1:6). 
Gud retter en inntrengende anmodning til dem fordi de er 
Familien Hans!

VARSLER MESSIAS
Jamieson, Fausset and Brown Commentary bemerket dette 
om Josva som mottok den doble kronen: «Ypperstepresten 
bar en hellig krone … over luen (Sakarias 3:5; Leviticus 8:9). 
Messias skal bære mange kroner, den ene overgår den andre 
(Åpenbaringen 19:12). Det var en ukjent ting i det levittiske 
presteskapet at den samme personen skulle bære både 
kronen til en konge og den til en yppersteprest» (mine 
uthevelser). Det levittiske presteskapet forsto ikke dette 
fordi den doble kronen bare er for Gud – og for førstegrøden 
Hans som vil bli Gudsvesener! Vi er konger og prester 
(Åpenbaringen 1:6), og vi vil sitte på tronen sammen med 
kongenes Konge og herrenes Herre!

I Sakarias 6:12, når det introduserer Kristus, lyder det: 
«Se, det skal komme en mann.» jfb forbinder dette med 
Johannes 19:5, der «Pilatus ubevisst snakket om Guds vilje 
angående» Kristus: «Jesus kom da ut og bar tornekronen 
og purpurkappen. Og Pilatus sa til dem: Se det menneske!» 
«Betydningen her er: ‘Se i Josva et bemerkelsesverdig varsel 
om Messias,’» sier jfb. Alt dette handler om å gi varsel om 
Messias! «Det er ikke for hans [Josvas] egen skyld at kronen 
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blir plassert på ham, men som et forbilde på Messias som 
er i ferd med å bli både Konge og Prest» (sammesteds).

Endetidstypen til Josva regjerer på Davids trone i dag.
Kristus ble gjort til en prest til evig tid etter Melkisedeks 

vis (Salmene 110:4; Hebreerne 5:6, 10). Og i Johannes 18:37, 
fortalte Kristus Pilatus at Han var født til å bli en konge. 
Kristus skulle ikke oppfylle denne rollen ved Hans første 
komme, slik de trodde på den tiden. I stedet er det i ferd 
med å skje nå! Det er det vi gjør forberedelser for. Og intet 
menneske vil stoppe Ham denne gangen! Han vil bli kongenes 
Konge og herrenes Herre over hele jorda, under Gud Faderen.

«Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne 
herlighet og sitte og herske på sin kongetrone, og han skal 
være prest der han sitter på sin trone, og freds råd skal være 
mellom dem begge» (Sakarias 6:13). Josva-typen oppfyller 
denne regjeringen på en begrenset måte. Gud bruker denne 
overgangen for å hjelpe oss til å forstå Kristi styre bedre. 

«Langt bortefra skal de komme og bygge på Herrens 
tempel. Og dere skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud 
har sendt meg til dere. Dette skal skje dersom dere hører på 
Herrens, deres Guds røst» (vers 15). Gud forsikrer oss om at 
alt vil ordne seg hvis vi hører nøye etter hva Han sier. 

‘SPIRE FRAM AV SIN ROT’
«Se, det skal komme en mann som heter Spire. Han skal 
spire fram av sin rot …» (Sakarias 6:12). Dette er Jesus 
Kristus. Hva betyr det at Han skal «spire fram av sin rot»?

Moffatt-versjonen oversetter den siste delen av dette 
verset: «Han skal blomstre der han er rotfestet …» Det er en 
bedre oversettelse. Blomstre er en mer nøyaktig oversettelse 
enn «spire frem.» Blomstre betyr å være på toppen av 
utviklingen.
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Når vi mottar Josvas doble krone, og den nye tronen og nye 
steinen, kommer vi til å blomstre! Det er egentlig Kristus 
som regjerer på den tronen, hvis vi gjør jobben vår! Det 
handler ikke om en mann som sitter på den; han er bare et 
symbol. Det handler om Jesus Kristus. Det betyr at Arbeidet 
vil bli større. Gud vil bemyndige denne Kirken til en større 
grad!

En annen oversettelse lyder: «spire frem, skyte opp, dukke 
opp.» Det er det Kristus gjør akkurat nå i denne Kirken. 
Han dukker opp!  Han gir oss mer kraft til å kjempe imot 
den kraften Satan har i sitt verste raseri. Vi skulle forvente 
at Kristus vil «dukke opp» mer og mer i denne Kirken, jo 
nærmere vi kommer til faktisk å overrekke tronen til Ham. 
Når alt kommer til alt, er vi forløperen til at Kristus regjerer 
denne jorda! Han gjør oss klare til å regjere!

Hva betyr «fram av sin rot»? «Fram av» betyr bokstavelig 
talt den lavere delen, det som er nedunder, nedenfor eller 
under (Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon). Det betyr at 
Kristus, eller tronen Hans, vil bevege seg fra et lavere sted 
til et høyere sted – et åndelig sted.

«Han skal blomstre der han er rotfestet,» lyder Moffatt. 
Dette er litt av en dimensjon som vi må forstå. Hvor er 
Kristus rotfestet? Moffatt oversetter «Spire» som Ætling, 
som betyr en etterkommer av David. Clarke’s Commentary 
sier at «fram av sin rot» i Sakarias 6:12 betyr «ut av Davids 
rot.» Dette går tilbake til Davids rot, eller Davids trone. Lukas 
1:30-33 åpenbarer at Kristus vil bli gitt «hans far Davids 
trone.» Den tronen er fra Kristi egne røtter. Kristus kom ut 
av degenerasjonen av Davids gamle trone, som er lokalisert 
i Storbritannia. Den tronen ble flyttet til Kirken Hans, Hans 
utvalgte.

På slutten av Sakarias 6:12 er Moffatt-oversettelsen bedre. 
Den sier at Kristus «skal gjenoppbygge Herrens tempel.» 
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Ordet som blir oversatt «bygge» i dnb 1988, er det samme 
som i Jesaja 44:28, der Kyros drøfter at Jerusalem skal 
bygges opp igjen (gjenoppbygge). Disse ordene kan brukes 
om hverandre, og gjenoppbygge er en nøyaktig oversettelse. 
Sakarias 6:15 snakker også om gjenoppbygging. Det er det 
som skjer: Dette Arbeidet gjenreiser ruinene, eller gjenreiser 
Davids tabernakel som har falt. 

Profetien i Amos 9:11 gjelder på en generell måte Arbeidet 
vårt, men jeg tror at når det sier «Davids hytte (tabernakel),» 
snakker det hovedsakelig om Davids nye trone! Den tronen 
har falt i Storbritannia. Og Gud sier at Han vil reise den opp 
igjen! Deretter sier Han at Han også vil reise opp ruinene og 
bygge den opp igjen som i gamle dager – slik herr Armstrong 
bygde den, med Tidenes Mysterium.

Sakarias 6:13 sier at Kristus skal «sitte og herske på» Davids 
trone. Den tronen er i denne Kirken, og Han er Kirkens 
Overhode. Det verset konkluderer ved å si: «freds råd skal det 
være mellom dem begge.» Dette refererer også til Josva-typen, 
mannen som leder Kirken. Denne mannen er en «prest der han 
sitter på sin trone» ved Kristi høyre hand, og begge skal holde 
råd i harmoni. Vi kan bare ha Kristi trone – og Ham sittende på 
denne tronen, åndelig – hvis vi er i harmoni med Ham.

‘ADLYDER’
Sakarias 6:15, DNB 1978 lyder: «Folk skal komme fra fjerne 
land og være med på å bygge Herrens tempel. Da skal dere 
sanne (vite) at Herren, Allhærs Gud, har sendt meg til dere.» 
Du skal vite hva Gud gjør og hvem Han arbeider gjennom. 
Det er dit ansvar.

Dette verset konkluderer: «Dette skal skje hvis dere 
adlyder ordet fra Herren deres Gud.» Dette er før Det andre 
komme. Og det er en betydelig betingelse her!
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Vi må forsikre oss om at vi fjerner det «hvis»! Gud ønsker 
å vite at vi elsker sannheten Hans, tronen Hans, Steinen 
Hans og kronen Hans. Når Han vet det, da vil Han være godt 
fornøyd og vil gi oss adgang inn i Familien Sin.

Ordet som er oversatt «adlyder» betyr også å gi udelt 
oppmerksomhet, lydighet, eller å lytte; det betyr å forstå 
det en har hørt. Hovedideen til det hebraiske ordet, shama, 
er å oppfatte et budskap – forstå det. Moffatt sier: «Hvis 
du lytter nøye til stemmen til Den evige Gud.» Lytt nøye 
og hør Guds budskap. Du kan vite og bevise at det er Guds 
budskap. Det er det Gud ønsker. Vi må legge nøye merke 
til denne nye åpenbaringen! Dette er ikke lett å forstå. Det 
krever inngående Bibelstudier og bønn!

Dette verset gir oss hele den formelen som vi trenger: 
«Dette skal skje hvis dere adlyder ordet fra Herren deres 
Gud.» Du trenger bare å følge formelen, og du kan ikke 
mislykkes! Det er et mektig løfte, men det er også en 
advarsel! Nittifem prosent av Guds folk er ikke her! Femti 
prosent av dem vil aldri være her, og de andre femti 
prosentene vil gå inn i den Store Trengselen for å fjerne 
«hvis»! De vil måtte si: Sett i gang, bare drep meg. Jeg er helt 
med! Jeg kommer til å adlyde Gud. Jeg bryr meg ikke om hva 
du gjør med meg!

Vi nærmer oss raskt det tidspunktet da mange tusen av 
Guds lunkne helgener ville måtte ta det standpunktet. Men 
ta det standpunktet i dag, og det er ingen grunn til at du 
skulle gjennomgå det! Gud gir deg formelen. Han forteller 
deg: Dette er noe du kan gjøre! Og hvis du gjør det, vil du være 
i Familien Min, og regjere og dele tronen med Jesus Kristus ved 
hovedkvarteret for evig og alltid!

Sakarias 6 viser at Gud har en klar handlingsplan. 
Vi må forberede oss, akkurat som Gud forbereder seg, for å 
sørge for at Guds plan seirer. Det betyr at vi må lytte nøye til 

FORbEREDER SEg på å KRONE KONgENES KONgE!

151



hva Gud forteller oss. Merk deg budskapet Hans, og opptre 
med hast.

Vi kommer til å hjelpe til med å reise opp ruinene av en 
ødelagt jord. Vi vil hjelpe Jesus Kristus med å gjenopprette 
paradiset på denne jorda! Vi vil plante himlene og hjelpe 
til med å helbrede dette stønnende universet (Jesaja 51:16). 
Det er en ærefryktinspirerende fremtid som Gud har i vente 
for de som vil høre stemmen Hans! Bare å forstå det, skulle 
motivere oss til å forberede oss på alle mulige måter!

EN MIDLERTIDIG TRONE
«Og med dette stemmer profetenes ord overens, som det 
står skrevet: Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge 
Davids falne hytte (tabernakel). Det nedbrutte av den 
vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den» (Apostlene 
15:15-16). Sammenhengen her er Tusenårsriket. Også i 
Tusenårsriket vil Davids trone være et tabernakel – det er 
fremdeles en midlertidig trone, slik det er i dag. Bare etter 
at Tusenårsriket er fullført, og en ny himmel og en ny jord 
har ankommet, og Gud Faderen har brakt Ny Jerusalem til 
jorda, vil den tronen bli permanent.

For en mektig visjon dette er! Den bare fortsetter å 
utfolde seg! Det Gud kaller oss til å bli en del av, bør virkelig 
oppildne oss kraftig!

Forståelsen om denne tronen handler ikke om å opphøye 
oss; det handler om å opphøye Gud! Men samtidig, hvis vi 
gjør vår del, vil Gud opphøye oss på måter som det til og med 
er vanskelig å beskrive! Dette er virkelighet!

Når du tenker på denne forbløffende åpenbaringen, kan 
du se hvorfor, da disippelen Tomas ba om å få se hullene i 
Kristi hender og side, Kristus sa rolig: «Fordi du har sett 
meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror» 
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(Johannes 20:29). Vi må bygge tro for virkelig å kunne 
begripe denne sannheten. Hvor ofte har vi ikke den troen 
som vi burde ha? Jeg har absolutt befunnet meg i den 
situasjonen selv. Vi alle kan forholde oss til Tomas, fordi 
vi alle har opplevd at troen vår har sviktet. Men vi kan 
forandre på det.

Se på denne profetien om Tusenårsriket: «Rop med 
fryd, du ufruktbare, du som ikke fødte! Bryt ut i fryderop 
og juble, du som ikke var i barnsnød! For den forlatte 
kvinne har flere barn enn hun som har mann, sier Herren. 
Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til 
din bolig, hold ikke igjen! Strekk dine snorer langt ut, og 
gjør dine teltplugger faste!» (Jesaja 54:1-2). «Telt» i vers 2 
betyr tabernakel eller midlertidig bosted. Dette flyttbare 
tabernaklet vil fortsette å bli større og større fordi Familien 
ikke er fullstendig før Faderen er her! På det tidspunktet vil 
jorda ikke være bebodd av mennesker. Visjonen fortsetter 
å ekspandere!

«For du skal bre deg ut både til høyre og til venstre, og din 
ætt skal ta hedningefolk i eie og bygge opp igjen ødelagt byer. 
Frykt ikke, du skal ikke bli skuffet, og vær ikke skamfull, du 
skal ikke bli til skamme! Din ungdoms skam skal du glemme, 
og din enkestands vanære skal du ikke mer komme i hu» 
(versene 3-4). Vi trenger bare å stole på Gud. Vi behøver ikke 
å se «hullene» i Kristi hender og side. Vi må ha en større tro 
enn det, og fortsette å bygge opp den troen.  

«For din skaper er din ektemann, Herren, hærskarenes 
Gud, er hans navn. Og Israels Hellige er din gjenløser, all 
jordens Gud kalles han» (vers 5). Vi tjener hele jordens Gud! 
Dette er en uendelig visjon som bare fortsetter å utfolde seg! 
Det Gud gjør i denne Kirken akkurat nå, innvarsler Messias, 
og deretter Guds Familie, og deretter Faderen, og deretter vil 
vi gå ut og forskjønne og bygge universet!
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Å ÆRE HERR ARMSTRONG
Malakias 3:1-2 er en fantastisk profeti om at herr Armstrong 
ville forberede veien for Jesu Kristi tilbakekomst. Det er 
forbløffende! Å forberede veien for Jesus Kristus er en stor 
oppgave! Og se på den æren Gud gir ham: Steinen han brukte 
som en bønnestein, endte opp med å bli et symbol på Davids 
trone! Gud la virkelig merke til det da herr Armstrong var 
der oppe på åsen og ba på den steinen!

M ot  s lutte n  av  l ivet  s i tt  s a  h e r r  A r m s tro n g  at 
«gjenopprettelsen av Guds regjering er det ene store 
objektet som er fremst i Guds tanker.» Den nye steinen 
og nye tronen passer virkelig inn i det. Gud har brakt den 
kongelige regjeringen Sin inn i Kirken Sin. Og Gud har Sin 
egen regjering som regjerer fra Davids trone. 

«Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende 
over Davids trone …» (Jesaja 9:7). Dette er en visjon vi trenger 
å omfavne.

«Jeg vil kle ham i din kjortel og binde ditt belte om ham 
og gi din makt i hans hånd …» (Jesaja 22:21). Regjeringen er 
i Guds Kirke. Ville Gud gi Davids trone til folk som ikke vil 
underordne seg til regjeringen Hans? Det er på ingen måte 
Han ville gjøre det! Det ville ødelegge Guds eget formål.

«Jeg vil legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Han 
skal lukke opp og ingen lukke igjen, og lukke igjen og ingen 
lukke opp» (vers 22). Det følger mye makt med nøkkelen til 
Davids hus! Eljakim har nøkkelen til Davids hus, og ingen 
kan lukke den døra. Forestill deg det! Vi har denne åpne 
døra, og mennesker ville elske å lukke den, men de kan ikke! 
Hærer ville elske å lukke den, men de kan ikke! Vi blir ofte 
kritisert og klaget på, men de kan ikke stenge døra! Og de 
blir helt sprø av det!

«Jeg vil feste ham som en nagle på et sikkert sted. Han 
skal bli et æressete for sin fars hus» (vers 23). Faren i dette 
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verset er herr Armstrong. Dette sier at embetet mitt vil være 
et æressete for hans hus. Herr Armstrong var som en far for 
meg, og også for mange andre.

Eljakim er en far til Judas hus. Den tronen vil returnere 
til Juda. Vi sier: «Se, der er deres Gud!» til Judas byer, og 
forteller dem at Messias kommer! (Jesaja 40:9). Han vil 
komme og sitte på en trone. Den tronen er her!

«På den dag skal den løsne, den naglen som var festet på et 
sikkert sted, sier Herren, hærskarenes Gud. Den skal hogges 
av og falle ned, og den byrden som hang på den, skal bli 
ødelagt» (Jesaja 22:25). Jeg har alltid trodd at dette refererer 
til et sted i sikkerhet, og vi har Davids trone når vi kommer 
dit.

FLYTER INN I MORGENDAGENS VERDEN 
Denne nye tronen er direkte knyttet til Jesu Kristi 
tilbakekomst. Hans tilbakekomst er nær! Vi nærmer oss 
Guds herredømme på Davids trone for alltid!

Det er kanskje ingenting som kan gjøre Morgendagens 
Verden mer meningsfull enn Davids trone. Hva kunne vel 
være av større hjelp for virkelig å få en visjon av fremtiden?

Å ha denne tronen betyr alt! Den er lik en bro inn i 
Morgendagens Verden. Den er på en måte, allerede en 
begynnelse av herredømmet i Morgendagens Verden. 
Hvordan vil vi regjere når Jesus Kristus vender tilbake?  Vel, 
Kristus vil regjere fra Davids trone. I dag har vi Davids trone 
og må regjere fra den tronen. Kristus vil også implementere 
loven. Vi administrerer også loven med Guds regjering. Guds 
Rike kommer til å implementere Guds lov for hele verden 
fra Davids trone. Vi har et embryo av det nå i denne Kirken!

Du kan kanskje si at dette vil få oss til å hoppe inn i 
Morgendagens Verden. Men i virkeligheten vil det ikke få 
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oss til å hoppe; det vil få oss til å flyte inn i Morgendagens 
Verden! 

Gud har grunnlagt en ny trone som innehar en viss renhet 
som vil tillate at vi viderefører denne tronen til Frelseren. 
Hvor spesielt! Jo mer jeg tenker på dette, desto mer innser 
jeg at Gud aldri ville tillate at det blir gjort på noen annen 
måte. Han ville ikke ønske at dagens kongelige familie i 
Storbritannia skulle overføre den tronen til Ham, så lenge 
de oppfører seg slik de gjør.

Vi er i en overgangsperiode. Vi har tronen som vil 
overføres til Gud Selv! Det ser ut som om vi vill presentere 
Guds trone til Jesus Kristus. Vi er i overgangsstadiet til 
Kristus som stiger ned til den tronen for å regjere 
verden!

Forestill deg den store Faderen som gir oss den nye 
steinen og den nye tronen! Vi er Guds kongelige! Vi har 
Davids trone! Hvor velsignet denne Kirken er.

Dette er en overveldende åpenbaring. Vi har blitt gitt en 
stor gave og en tydelig visjon av hva Gud ønsker at vi skal 
gjøre. Det vil levendegjøre morgendagens sivilisasjon for 
oss! Dette er en forhåndsvisning av Morgendagens Verden! 
Jesus Kristus er i ferd med å vende tilbake og gifte Seg med 
Bruden Sin. Hun vil sitte på Davids trone og assistere Kristus 
med å styre verden for all evighet. Styret vårt vil flyte inn i 
universet, og det vil bli ingen ende på regjeringen og freden 
som det vil bringe til denne jorden og universet.

Og akkurat nå inviterer Gud oss – gjennom den fantastiske, 
produktive evigheten – å bli rett der nær Ham, der Han vil 
snakke til deg, og du til Ham. Det er en realitet! Det er dit alt 
dette leder. Hva kunne vel være mer fantastisk, vakkert og 
spennende enn for Gud å gi oss en slik belønning?
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Dristige utsagn 
trenger ekte bevis. 
Israels identitet, historien til den britiske kongefamilien, 
og løftene om Davids trone er avgjørende for en 
fullstendig forståelse av Bibelen. Denne informasjonen 
åpner Bibelprofetier og forklarer dagens 
verdensbegivenheter. For å få en solid forståelse av 
disse sannhetene, les Herbert W. Armstrongs gratis, 
omhyggelige etterforskede, bok De forente stater og 
Storbritannia i profetiene.



Døde spådommer  
eller levende  
profetier?
Hvorfor ville Gud ha Jeremia til å nedtegne profetier til 
oldtidens israelitter mer enn 100 år etter at de hadde gått 
i fangenskap? Fordi disse profetiene er for israelittene i 
denne endetiden! For å lære mer om hva Gud profeterte 
for Israels nære fremtid, bestill Gerald Flurrys gratis bok 
Jeremia og den største visjonen i Bibelen.



Døde spådommer  
eller levende  
profetier?
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GERALD FLURRY er ledende pastor i Guds Filadelfiakirke. 

Han er forfatter av mer enn 50 bøker og hefter, 

sjefsredaktør for nyhetsbladet the Philadelphia Trumpet 

og presenter for fjernsynsprogrammet the Key of David. 

Han grunnla Herbert W. Armstrong College i Edmond, 

Oklahoma, Og Armstrong Internasjonale Kulturstiftelse, 

en humanitær organisasjon som sponser kulturelle 

begivenheter og arkeologiske aktiviteter i Jerusalem.

Gud ga et ekstraordinært løfte til David, Israels konge. Han sa Han ville bevare 

Davids trone for alltid. Gud Faderen vil gi Davids trone til Sin Sønn Jesus 

Kristus når Han kommer tilbake til jorda. Det er den tronen som Kristus vil 

styre hele verden fra og tilby frelse til alle på jorda! Historien viser at Gud 

har holdt løftet Sitt til David fra Salomons regjeringstid til i dag, rundt 3000 

år senere. I boka hans, De forente stater og Storbritannia i profetiene, beviste 

læreren Herbert W. Armstrong den fantastiske sannheten at en uavbrutt ætt 

av monarker regjerte fra Davids trone da den ble overført fra Juda til Irland til 

Skottland til England og den britiske kongefamilien.

Nå er vi i de siste dagene før Kristus kommer tilbake. I forberedelsen til denne 

fantastiske begivenheten, har Gud gjort noe vidunderlig med den tronen. I 

denne boka tar Gerald Flurry deg gjennom en serie av profetiske skriftsteder 

som viser hvordan, selv om Storbritannia er i ferd med å gå inn i en fryktelig 

holocaust, vil Gud fremdeles beskytte og bevare Davids trone på en spesiell 

måte slik at den er klar når øyeblikket kommer for Kristus til å kreve den. 

Denne forbløffende sannheten åpenbarer Guds aktive engasjement i Sin sanne 

Kirke og Jesu Kristi nær forestående strålende tilbakekomst!

« OG SE, DU SKAL … FØDE EN SØNN,  
OG DU SKAL KALLE HAM JESUS. …  
OG GUD HERREN SKAL GI HAM  
HANS FAR DAVIDS TRONE.»

— LUKAS 1:31-32
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