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Kristus kom til Jorda for å forkynne Faren—
Gudsfamilien. Han kom ikke hit for å forkynne 

Seg Selv, slik denne verden tror. Denne villfarelsen 
er grunnen til at denne verden ikke forstår Guds 
plan for menneskene. De er i mørket. Og det er 

også de fleste av Guds egne folk!

Her er det eneste budskapet som vil fylle oss med 
håp. Det handler om å bringe Guds regjering og 

fred til hele universet. Det er det sanne evangeliet 
som menneskeheten aldri har forstått.
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Hvor er begynnelsen på Bibelhistorien? 
Det er ikke, som de f leste ville anta, 
det første verset i Bibelen: ”I begyn-

nelsen skapte Gud himmelen og jorden” (1 Mosebok 1:1). Det 
første verset i Johannes Evangelium er om en tid lenge før 
opplevelsen med menneskeheten, lenge før universet og til 
og med lenge før englene. ”I begynnelsen var Ordet, og Ordet 
var hos Gud, og Ordet var Gud” (Johannes 1:1). Johannes 1:1 
forutdaterer faktisk 1 Mosebok 1:1 kronologisk.

Hvorfor, av alle bøkene i Bibelen, spesielt evangeliene, 
ville Johannes gi denne redegjørelsen? Johannes skrev evan-
geliet sitt lenge etter de tre andre—Matteus, Markus og Lukas. 
Så han var i virkeligheten i stand til å gi oss mye mer dybde. 

Johannes Evangelium er det mest dyptgående av de fire, 
fordi—som Bibelen åpenbarer—han hadde et spesielt forhold 
til Kristus. Han hadde en dypere forståelse om hvem Kristus 
virkelig var. Og, fordi han levde lenger enn alle de andre apost-
lene, hadde han også lengre tid til å meditere på dette budskapet.

Johannes er den eneste av de bibelske forfatterne som 
snakket om Ordet. (Han forfattet også bøkene Johannes’ 1., 
2. og 3. brev og Åpenbaringen. I 1 Johannes og Åpenbaringen 
nevner han også ”Ordet.”) Hva er meningen med ”Ordet”? 

1 
Talsmannen i 
Gudsfamilien
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Hvem er Ordet? Hvorfor var Johannes den eneste evangeli-
eforfatteren som nevner Ordet?

D E N  Æ R E F R Y K T I N N G Y T E N D E  ” P L A N  B ”

”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var 
Gud” (Johannes 1:1). Det er to Vesener som blir omtalt her. Gud 
og Ordet. Som Herbert W. Armstrong gjorde det klart i den 
mektige boka si Tidenes Mysterium, utgjorde disse to en Gud—
lik en familie. De var begge Gud på samme måten som to 
medlemmer av den samme familien begge kunne være Smith. 

Dette ene verset forteller historien om en evig fortid. 
Her var det en ”tid” da det bare var Gud og Ordet. Ingenting 
hadde blitt skapt ennå—ikke engang en eneste engel.

Kunne det være en mektigere innledning i hele Bibelen? 
Johannes var en av ”tordensønnene” (se Markus 3:17), og for 
en tordnende innledning til dette evangeliet—å ta leseren 
tilbake til en tid før planen med englene, til da det bare var 
Gud og Ordet.

Hvorfor? Hvorfor går han tilbake til tida som til og med 
er før planen med englene? Antageligvis på grunn av det som 
skjedde med Lucifer og en tredjedel av englene. Den planen—
vi kunne kalle den ”Plan A”—hadde mislykkes. Lucifer, hvis 
navn i bokstavlig forstand betyr lysbringer, brakte lys, men så 
skjedde det noe tragisk. Han mistet dette lyset. Gud og Ordet 
hadde levd sammen i all evighet i samhold og i kjærlighet. 
Etter at englene var skapt, gjorde Lucifer og en tredjedel av 
englene opprør. Og for første gang noen sinne var det opprør, 
uenighet og mangel på kjærlighet i universet.

Gud inspirerte ikke Johannes til å snakke om det opprøret i 
Johannes 1:1, fordi Gud nå hadde en annen plan—en bedre plan!

Englene—som ble sendt for å forskjønne Jorda, som 
deretter ville ha kvalifisert til å gjøre det samme med hele 
universet—mislykkedes. Så Gud måtte vedta en annen plan. 
Han hadde en ”Plan B,” i tilfelle noe som dette ville skje. Plan 
B var i virkeligheten en familie plan. Gud hadde bestemt at 
hvis Han ikke kunne få englene til å gjøre den jobben, ville 
Han gjenskape Seg Selv i mennesket og lage en familie.

2

G U D S  F A M I L I E V I S J O N



Dette var en plan som bare menneskene kunne bli en del 
av! Den ble ikke tilbudt Lucifer og englene. Mennesker blir nå 
invitert inn i Guds familie!

Men Plan B involverte en enorm risiko! Nå tok Gud 
sjansen på miste Ordet, som senere ble Sønnen Hans, da Han 
ble unnfanget i jomfruen Maria. Ordet ville måtte tømme Seg 
Selv for Sin evige herlighet og leve et perfekt liv, som et dødelig 
menneskevesen, for å kvalifisere Seg som et plettfritt offerlam, 
for å betale den fryktelige prisen for menneskenes synder 
(Johannes 1:14). Hva hvis Ordet ville synde? Døden Hans ville 
da bare ha betalt for Hans egne synder, og det ville ikke vært 
mulig å gjenoppvekke Han. Det ville ha latt tilbake bare en Gud 
og ingen Frelser—ingen familie, ingen framtid for menneskene!

Det kan veldig godt være grunnen til at Gud gjorde det 
til Plan B—fordi det var så risikabelt! Forestill deg Gud, den 
ene som ble Faren, bli alene for all evighet i hele det uendelige 
universet—med to tredjedeler av englene, selvfølgelig, men 
ikke desto mindre uten Ordet, Hans eneste evige ledsager. 
Bare Gud og Ordet har ingen begynnelse av dager.

Selvfølgelig, det var ikke det som skjedde. Ordet—Jesus 
Kristus—kom til Jorda og lykkes.

F Ø R  B E G Y N N E L S E N

”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var med Gud, og Ordet var 
Gud.” Hva foregikk med Gud og Ordet før de skapte englene 
og universet? Det er et godt spørsmål, og et som Gud ikke gir 
et virkelig svar på i Bibelen. Vi vet alt om mysteriet om Gud 
og Bibelen, som det er åpnet opp i Tidenes Mysterium. Men 
hva med mysteriet før tidene?

Den kunnskapen vil uten tvil bli åpenbart etter at 
mennesker er født inn i Guds familie som åndsvesener. Det 
er fortsatt mye som vi ikke vet. Det er spennende å tenke på. 
Johannes kommer nærmere det svaret enn noen av de andre 
Bibelforfatterne. Tenk over dette: Kanskje ga Gud ham et 
glimt av hva det var likt, på grunn av det spesielle forholdet 
hans til Kristus. Store ting skjer når du er nær Gud. Gud 
ønsker et slikt forhold til oss alle.
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Hvor mye visste Johannes? Hvor mye fortalte Kristus ham, 
når Han snakket med ham? Kristus sa at Han elsket Johannes 
på en spesiell måte—han var ”den disippel som Jesus elsket” 
(Johannes 13:23; 20:2; 21:7, 20). Ikke at Kristus elsket han noe 
mer enn de andre, men kanskje kunne Han snakke med ham 
om dypere ting enn Han kunne med andre. Man kan undre seg 
over hvorfor ikke de andre evangelieforfatterne skrev om Ordet.

Johannes sier: ”I begynnelsen.” Vi trenger å fokusere 
oppmerksomheten vår på denne tida lenge før 1 Mosebok  1:1. 
Til og med da er ikke uttrykket ”i begynnelsen,” helt dekk-
ende. Det er bare for vår skyld. Gud har ingen begynnelse. 
Han innehar evighet (Jesaja 57:15). Det betyr at det ikke 
eksisterte tid—hvis du kan begripe det!

Hvorfor må vi prøve å fatte disse begrepene? Vel, hvis vi 
skal bli evige Gudsvesner, da må vi tenke på evigheten! Du 
trenger å ha Guds perspektiv; Gud tenker ikke på tid på samme 
måten som vi gjør (2 Peter 3:8). Gud trener oss opp gjennom 
Johannes’ åpningsuttalelse i Johannes 1:1, til å tenke uttrykt i 
evighet! For en inspirerende dybde vi må streve etter å fatte!

O R D E T— L O G O S

I ”begynnelsen” var Ordet—det greske ordet er Logos, som betyr 
Talsmann. Logos er Talsmannen for Gud. Derfor kom Han til 
Jorda med et budskap. Det første kapitlet i Johannes gjør dette 
unektelig klart. Likevel, hvor mange er det som forstår det?

Vennligst prøv å fatte dette: Talemåten ”Ordet var med 
Gud” viser ikke til sted eller plass; det betyr at Han var 
med Ham åndelig. Han var med Ham i enighet. Han var 
underordnet Gud i all evighet. Han satte et eksempel for alle 
mennesker om hvordan man skal underordne seg den ene, 
som nå blir kalt Faren!

Vi forstår at det er to vesener, men et absolutt Gudsoverhode. 
To vesener, der den ene er underordnet den andre. Det har 
fungert på denne måten i all evighet. Gud ønsket da å utvide 
denne måten å leve på til å inkludere andre åndevesener.

Så Gud skapte englene og ga dem en mulighet til å gjøre 
et forbløffende, vidunderlig arbeid. Men en tredjedel av 
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englene gjorde opprør. Lucifer og disse englene erklærte krig 
mot Skaperen sin (Jesaja 14:12-14; Åpenbaringen 12:3-4). Noe 
slik hadde aldri skjedd før!

Satan trodde virkelig at han kunne få en annen vei enn 
Guds vei, til å fungere suksessfullt—at han på en eller annen 
måte kunne gjøre opprør mot Gud, og få veien sin med 
konkurranse til å fungere. Se på resultatet i 1 Mosebok 1:2: 

”Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp”—
ødeleggelse! De andre to tredjedelene av englene var i stand 
til å se ødeleggelsen, og se på fruktene av Lucifers opprør at 
veien hans ikke virket.

Vi må også lære disse leksjonene! Sammenlign dette med 
det som skjer i Guds Kirke i dag. Mange har blitt laodikeiske, 
eller lunkne, og det vil ikke fungere. De burde vite det. De ble 
lært at det ikke ville fungere, men de fleste av dem tror ikke 
på det. Bevisene er rundt dem på alle kanter—de kan ikke 
gjøre Guds arbeid, fordi de har en opprørsk holdning.

På tross av engleopprøret, ønsket Gud fortsatt å utvide den 
vakre måten Sin å leve på. Gud så at englene ikke var i stand til 
å styre denne Jorda og universet. Den eneste veien Gud kunne 
nå dette målet var å gjenskape Seg Selv i mennesker. Etter at 
Lucifer ble Guds fiende, kom Gud i menneskelig skikkelse og 
snakket til Johannes og de andre disiplene om Faren og Sønnen. 
Det var ikke lenger bare Gud og Ordet, selv om de fortsatt også 
oppfyller disse to rollene. Sønnen er fortsatt Talsmannen. Det 
er, imidlertid et Far/Sønn forhold nå—et familieforhold!

Hvorfor denne forandringen? Hvorfor ville Gud at vi 
skulle tenke på Ham i familiebetegnelser? Ikke bare som Gud, 
men som Far og Sønn? Grunnen, som du vil se gjennom hele 
denne boka, er dyp: Det er fordi Han nå åpner opp familien 
Sin for menneskevesener!

Dette er veldig dypt, og du vil virkelig måtte konsentrere 
deg for å fatte denne utrolige sannheten!

Englene ble aldri gitt muligheten å bli medlemmer av 
Gudsfamilien. Som det står i Hebreerne 1, kalte Gud aldri 
englene for sønnene Sine. Men når Han refererer til mennesket, 
bruker Han uttrykk som Far, Sønn, familie, barn, Guds sønner, 
Kristus’ brud. Dette er noe dramatisk nytt og vidunderlig!

5

T a l s m a n n e n  i  G u d s f a m i l i e n



Tenk på denne muligheten! Gud og Ordet ble Far og 
Sønn—og Gudsfamilien er nå åpnet opp for hele menneske-
heten! Det er noe som er umulig å forestille seg uten Guds 
hjelp! Det er altfor ærefryktinngytende, altfor vidunderlig, til 
å forstå med mindre Gud hjelper deg.

Johannes brukte Ordet fire ganger i skriftene sine: 
Johannes 1:1, 14; 1 Johannes 1:1; Åpenbaringen 19:13. La oss se 
på de tre gjenværende versene.

L O G O S  B L I R  K J Ø D

Johannes forsto hvilken forunderlig ting som hadde skjedd 
med Kristus’ liv; han var full av ærefrykt. Johannes 1:14 
uttaler: ”Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så 
hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har 
fra sin Far, full av nåde og sannhet.” Ordet var den eneste 
Gud som noensinne kom ned på Jorda, ble unnfanget av 
Gud i en kvinne og født som et menneskebarn. Det var en 
tid for Gud da Ordet var borte—Han dro av sted for å bli 
til en enslig celle i en kvinne, senere et foster og deretter et 
barn!

Gud—den ene som ble Faren—skapte oss gjennom Ordet 
(Efeserne 3:9; Johannes 1:3). Et av disse udødelige vesenene 
ga opp all denne makta! Hvorfor? Ut av kjærlighet for en 
familie—selv om det betydde å risikere alt.

Det er grunnen til at Johannes var så full av ærefrykt. 
Du kan ikke begripe dette konseptet med mindre du ber 
veldig mye! Hvis du ikke forstår denne visjonen, vil du være 
i problem åndelig. Det er grunnen til at det er en laodikeisk 
Kirke i dag. Åpenbaringen 3:20 viser at medlemmer av Guds 
egen Kirke i denne endetiden har mistet denne visjonen—
familievisjonen. De husker ikke Ordet, heller ikke husker de 
hva Han gjorde for dem og hvor mye Gud elsker dem.

K L E D N I N G  DY P P E T  I  B L O D 

Legg merke til Åpenbaringen 19:13. ”Han er iført en kledning 
som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord.” Ordet kom 
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ned på Jorda og bodde blant mennesker, og menneskene 
drepte Ham.

Selvfølgelig planla Han det på denne måten. Han var 
Skaperen av hele menneskeheten, og siden Skaperens liv er 
mer verdt enn hele skapelsen Hans, kunne døden Hans betale 
straffen til hele menneskeheten når de angret og omvendte 
seg. Det er hva det tok for å få et menneske, eller en million 
mennesker, eller et hundre milliarder mennesker inn i Guds 
familie! Det var ingen annen måte. Det var en lov, og Gud 
måtte dø—ikke en mann, ikke ei geit, ikke en okse, som det 
sies i Hebreerne 10:1-4—men Gud.

Innse at alt dette ble gjort for å gjøre det mulig for deg å bli 
medlem av Guds familie! Du vil aldri forstå dette med mindre 
du kneler, og ofte ber om det, og studerer dypt inn i denne utro-
lige sannheten—at en Gud måtte dø for å gjøre alt dette mulig!

Dette store Ordet har alltid underordnet Seg Gud—i all 
evighet. Det er en utrolig sannhet. Men enda mer bemerkelse-
sverdig, er det imidlertid det faktumet at dette evige, perfekte, 
strålende Vesenet døde for deg.

Men den ærefryktinngytende dybden av denne Logos 
visjonen ender ikke med offeret Hans. Legg merke til 
Åpenbaringen 19:7: ”La oss glede oss og fryde oss og gi ham 
æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har 
gjort seg rede.” Disse som er kalt inn i Guds Kirke før Kristus’ 
andre komme, har ikke bare alle disse andre velsignelsene, 
men de har æren og muligheten til å bli bruden til Ordet! Den 
Gud kom og døde, kledningen Hans var dyppet i blod, og nå 
vil Han gifte Seg med de som har motet og visjonen til å se 
hva Han gjør i dag. 

Dette Ordet, eller Kristus—den ene som dyppet kled-
ningen Sin i blod—er leddet mellom Faren og menneske! 
Uten Ham ville vi ikke ha adgang til Faren, ikke noen tilgi-
velse for syndene våre, og ikke noe potensial om å bli gjen-
oppvekket en gang, som Kristus ble, inn i Guds familie som 
evige Gudsvesner. Men på grunn av Ham, og på grunn av 
Hans bunnløse kjærlighet for oss, skapelsen Hans, er alt dette 
mulig. Det er en spesiell slags kjærlighet som Johannes prøver 
å få oss til å forstå.
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F R A  B E G Y N N E L S E N

Det andre stedet Johannes nevner Ordet er i 1 Johannes 1:1. 
”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.” Den tidlige nye testamentlige 
Kirken hadde sett Ham, snakket med Ham. De hadde klemt 
Ham, klappet Han på skulderen.

Johannes driver hjem poenget at den mannen som de 
kjente som Kristus, var Ordet—Logos—som var med Gud 
fra begynnelsen! Han tar dem med tilbake til den evige 
historien til Talsmannen. Johannes undret seg på hvordan 
disse menneskene i den første æraen av Guds Kirke kunne 
vende seg vekk fra dette store Ordet, når Han så nylig akkurat 
hadde vært med dem! De fleste av disse menneskene falt bort 
fordi de nektet å forstå. Hvor tragisk!

Johannes skrev dette brevet midt i en fryktelig tid. Han 
var mest sannsynlig på øya Patmos, hvor han hadde blitt 
landsforvist. Mens han var fanget der, var det noen prester 
som hadde gjort opprør mot det de hadde blitt lært. De 
begynte å gjøre noen crazy ting da Johannes ikke var der, 
fordi de hadde mistet denne oversanselige visjonen. De som 
er i Guds Kirke i dag, har opplevd noen slående lignende 
problemer. Johannes levde i en tid som var et forbilde på 
denne nyere tid. Det er grunnen til at det er så viktig for oss å 
få en dyp forståelse av skriftene hans.

Legg merke til vers 2: ”—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—” Johannes spurte dem, 
er dere klar over at dette Ordet som vi kjente, var med Faren og 
kom ned hit til denne Jorda? Det var det store Vesenet som ble 
til et vanlig menneske, og hadde kledningen Sin dyppet i blod. 
Det var Ordet! Det var Gud i kjøtt og blod. Kan dere fatte dette?

Leddet mellom Faren og deg er dette Ordet. Vi er alle 
syndere (Romerne 3:23; 5:12), og derfor trenger alle blodet 
Hans til å dekke over de fryktelige syndene våre. For en kjær-
lighetshandling fra Hans side! Hvordan kan du så mye som 
beskrive kjærligheten Gud har for menneskene? For en plan!
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”Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for 
dere, for at også dere kan ha samfunn med oss. Og vårt 
samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus” 
(1 Johannes  1:3). De så Ham; de hørte Ham. Det er hva 
Johannes forkynner. Og det var frustrerende bakenfor ord for 
Johannes at så mange av dem ikke forsto det.

”Mine kjære! Det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, 
men et gammelt, et bud dere har hatt fra begynnelsen av” 
(1 Johannes 2:7). Johannes fortsetter å bruke frasen fra begyn-
nelsen når han skriver til Kirken i det første århundret—for 
slik å prøve å få dem til å forstå hva de hadde del i.

Gud lovet at Han ville sende Elias for å gjenopprette alle 
ting (Matteus 17:10-11). Johannes Døperen oppfylte denne 
rollen som et forbilde (versene 12-13), men det var også en 
oppfyllelse i endetiden, i Filadelfia æraen av Guds nytesta-
mentlige Kirke (Åpenbaringen 3:7-8). Når Johannes brukte 
talemåten ”fra begynnelsen,” snakket han om Logos. På 
samme måten skulle vi gå tilbake til endetids-Elias—som 
lærte oss om Logos! Ingen snakket om Logos slik som herr 
Armstrong gjorde! På grunn av Ham, hørte Guds folk alt om 
det fra begynnelsen av Filadelfia æraen.

”Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere kjenner ham som 
er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har 
seiret over den onde. Jeg har skrevet til dere barn, fordi 
dere kjenner Faderen” (1 Johannes 2:13-14). Det var dette 
som knuste Johannes’ hjerte. De kjente Ordet som ble til et 
menneske. De visste dette fra begynnelsen—det omskapte 
Ordet som de hadde berørt, snakket med og elsket. Men så 
begynte de å komme bort fra budskapet Hans. De mistet den 
store visjonen om Logos!

Vers 24: ”La det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i 
dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen, blir i dere, da 
skal også dere bli i Sønnen og i Faderen.”

Dette er også en profeti for denne endetiden. Hva vi enn 
har hørt fra begynnelsen av kallet vårt og omvendelsen vår, 
må det bli i oss. Vi blir holdt ansvarlige for det, fordi vi hørte 
det fra begynnelsen, fra endetids-Elias som gjenopprettet 
alle ting.
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2 Johannes 5 uttaler: ”Og nå ber jeg deg, frue, ikke som 
om jeg skrev et nytt bud til deg, men det er det vi har hatt 
fra begynnelsen: at vi skal elske hverandre.” De mistet det 
de hadde fra begynnelsen. Det er veldig lett—og vanlig—å 
ikke forbli trofaste mot Gud og sannheten Hans. Historien 
demonstrerer det faktumet. Det gjør og mange profetier om 
Guds folk i denne endetiden.

Vers 6: ”Og dette er kjærligheten at vi vandrer etter hans 
bud. Dette er budet, slik som dere hørte det fra begynnelsen, at 
dere skal vandre etter det.” Johannes viser dem tilbake til Logos 
gjentatte ganger. Han fortalte dem om opplevelsene sine med 
Logos. Han bønnfalte dem følelsesmessig fordi han tilbrakte 
så mye tid med denne evige Gud som kom i kjød. (For mer 
informasjon, skriv etter det gratis heftet vårt Fra Begynnelsen.)

D I O T R E F E S

Legg merke til hva Johannes skrev i den tredje epistelen sin, 
mens han antageligvis fortsatt var på Patmos: ”Jeg har skrevet 
noe til menigheten [han kunne ikke dra dit]. Men Diotrefes, som 
gjerne vil være den fremste blant dem, tar ikke imot oss. Derfor 
vil jeg minne om de gjerninger han gjør, når jeg kommer. Han 
baktaler oss med onde ord. Og han nøyer seg ikke med det: Selv 
tar han ikke imot brødrene, og dem som vil gjøre det, hindrer 
han i det og støter dem ut av menigheten” (3 Johannes 9-10).

Hva annet enn fengsel kunne holde Johannes fra 
personlig å ta seg av en slik alvorlig Kirkekrise?

Har det skjedd noe slik i denne endetiden? Ja, for visst! 
Det er en endetids-Diotrefes som kaster folk ut av Guds Kirke. 
De fleste av Guds folk i denne endetiden vender seg bort fra 
Gud, fordi de blindt har fulgt feilaktige ledere. Vi må lære å 
følge etter Logos—ikke noe menneske.

Paulus, som arbeidet sammen med Johannes (se 
Apostlene 15), hadde et lignende problem. I Kolosserne 2, 
skrev han til kolosserne og laodikeerne i løpet av Efesus 
æraen. Laodikeerne, ikke kolosserne vendte seg bort, akkurat 
slik som i denne endetiden. Det laodikeiske opprøret i 
det første århundret er et forbilde på opprøret i det siste 
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århundret. Å være laodikeisk er den samme sykdommen i 
enhver tidsalder. Det gjør disse bøkene som diskuterer dette 
(Kolosserne; 1, 2 og 3 Johannes) profetiske!

Efesus æraen vendte seg bort (Åpenbaringen 2:1-7) og 
mistet den første kjærligheten sin, og noen av dem ble laodike-
iske. Hver æra har sine hovedsynder, men er også skyldige i 
noen av syndene til alle de sju æraene. Johannes hadde også 
noen som var laodikeiske. De bare vendte seg bort fra ham—og 
fra Gud og Logos. De vendte seg bort fra Gud som kom i kjød, 
dyppet kledningen Sin i blod for dem, og tilbød dem en posi-
sjon som Hans brud! De vendte seg til ting, fornøyelser, under-
holdning og denne verdens begjær. De foretrakk det, heller enn 
det Logos tilbød dem! For en avskyelig, skammelig synd!

Noen perioder i Guds Kirke er ikke veldig positive—
spesielt det første og siste århundret.

De fleste av Guds folk har vendt seg bort i denne ende-
tiden. Vår jobb er den samme som Johannes’: ”det som vi har 
sett og hørt, det forkynner vi for dere.” Hvis vi forstår denne 
dypsindige sannheten om Ordet, da sier Gud at det er best 
for oss at vi forkynner dette, ellers vil deres blod være på våre 
hoder! (Esekiel 33).

”Dette skriver vi til dere for at deres glede kan være 
fullkommen” (1 Johannes 1:4). Navnet Johannes betyr ”Gud 
er barmhjertig.” Gud er en barmhjertig Gud. Han er ikke 
grusom, som mange i verden ser Ham. Han ønsker at vi skal 
ha fullkommen glede—å være virkelig lykkelige. Vi vil bli det, 
hvis vi forstår dette. Det er en garanti fra Gud.

S K A P E  E N  F A M I L I E

Når en ektemann og hustru starter en familie, slår det dem 
nesten ut følelsesmessig. Plutselig ser de et lite barn som 
kommer ut av moren, og der er liv! Et menneskeliv som ikke 
var der tidligere!

Likevel vil noen foreldre som har mistet den naturlige 
kjærligheten Gud skapte i foreldre, forlate sine egne barn—
sitt eget kjøtt og blod! Jesus Kristus gjør akkurat det motsatte. 
Han kom og døde for Guds Sønner. Det er så langt Han vil gå 
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for å redde barn. Hvor mange mennesker er slik? Det er en 
kjærlighet vi ikke forstår, unntatt hvis Gud åpenbarer det for 
oss. Jobben vår er å følge Ordets eksempel (1 Peter 2:21).

Ordet representerer en stor visjon. Han snakker for Faren. 
Ordet har en imponerende rekord med aldri noensinne å ha 
gjort opprør mot Faren. Det er den eneste måten Han kunne dø 
for deg. En synd mens Han var her på denne Jorda, og det ville 
ha vært over for Han og oss for alltid! Det ville aldri ha vært 
mulig hvis Han ikke hadde vært så perfekt lydig mot Gud Faren. 
Det er det perfekte eksemplet som vi må streve etter å følge.

Husk 1 Mosebok 1:26: ”Da sa Gud: La oss gjøre mennesker 
i vårt bilde, etter vår liknelse.” Vi ser ut som Gud, ikke som 
dyr. Gud skapte dyra etter dyre slaget. Mennesker er etter Gud 
slaget. Vi ser ut som Gud i utseendet, og vi skal også bli lik 
Ham i Hans bilde—Hans karakter. Han ønsker at vi skal ha 
Hans karakter. Det er den slags sønner Han ønsker Seg.

Når et barn kommer ut av morens skjød, ligner det 
på moren og faren sin, fordi de hjalp til med å skape det, 
gjennom Guds velsignelse. På den samme måten er vi skapt 
ved Ordet og derfor ligner vi på Skaperen vår, selv om vi ennå 
ikke matcher Ham i karakteren vår.

I tillegg til alle disse andre fantastiske velsignelsene, får 
vi gifte oss med Ham—hvis vi kan stige til brudenivået i 
karakter. For en betagende ære!

Logos, et medlem av Gud, utspilte blodet Sitt for oss. Nå 
tilbyr Han førstegrøden Hånden Sin i ekteskap! Det mer jeg 
tenker på dette, det mer blir jeg inspirert til å ønske å tenke 
enda mer på det. Du kan meditere på dette resten av livet ditt, 
og fortsatt få mer dybde ut av det! Dette er sannelig Guds 
sinn som Johannes forsøkte så hardt å få folk til å forstå.

Jeg håper at du vil tenke og be om dette emnet mye mer. 
Hvis du gjør det, vil du finne at det bringer mye inspirasjon 
inn i livet ditt. Jeg garanterer det!

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

Legg merke til bønnen til Kristus natta før Han ble kors-
festet: ”Og nå, herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den 
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herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til” (Johannes 17:5). 
For en herlighet de hadde! Ordet var med Gud, og de sloss 
ikke—de kom overens med hverandre, og det fungerte 
perfekt i all evighet. Bare Guds kjærlighet kan produsere slik 
samhold og herlighet. For en vidunderlig leksjon og eksempel 
for hele menneskeheten. Kristus ønsker at vi skal ha den 
samme herligheten.

Igjen, Johannes var den eneste forfatteren som kanoni-
serte denne bønnen i evangeliebudskapene. Er ikke det inter-
essant? Kanskje han bare visste mer om det eller hørte mer 
om det; kanskje Kristus forklarte det mer til ham personlig. 
Jeg mistenker at det hadde noe å gjøre med Johannes’ dybde 
av forståelse. Han var ikke den som hadde ledelsen—Peter var 
over alle apostlene—men han måtte ha studert så mye inn i 
dette at han hadde blitt gitt veldig dyp forståelse av Gud.

Mens de andre evangeliene egentlig startet med Kristus’ 
fødsel, gikk Johannes tilbake lenge før dette—da det bare 
fantes Gud og Ordet. Hvorfor, spør jeg igjen, inspirerte Gud 
Johannes til å begynne her? Jo, absolutt fordi Gud ønsker at vi 
skal tenke på og forstå evighet, og ha evige mål! Ingenting vil 
forandre livet ditt mer enn å ha denne forståelsen og denne 
visjonen i sinnet ditt! Det vil få deg til å stå opp og møte 
enhver vanskelighet, enhver prøvelse, hvis du forstår dette fra 
Guds perspektiv. Hvor mye tenker du på samme måten som 
Gud? Filipperne 2:5 uttaler: ”La dette sinn være i dere, som og 
var i Jesus Kristus”—det samme sinnet!

1 Mosebok 1:1 viser til fysisk skapelse. Men Johannes 1:1 
snakker om Åndelig skapelse. Det som skjer i livene til de 
utvalgte i dag, er en åndelig skapelse. Gud gjenskaper Seg Selv. 
Det skjer akkurat nå! Kristus gjør bruden Sin klar.

B L I T T  T I L  G J E N N O M  H A M

”Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt 
som er til” (Johannes 1:3). Gud lagde universet, og Han holder 
det i gang. Hvis du ville lage en bil eller et tog, noe måtte 
fortsette å få dem til å bevege seg. På samme måten er Gud 
Opprettholderen av liv og av universet.
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Uttrykket ”alt er blitt til ved ham” er en unøyaktig over-
settelse. Langes Kommentar oversetter ved som gjennom, som 
flere andre oversettelser gjør. Det forandrer alt; det setter alt i 
perspektiv. Alt ble skapt gjennom ham.” Det betyr at noen var 
på den andre siden. Kristus er forbindelsen til Faren, som gjør 
dette arbeidet gjennom Ham.

Det greske ordet for ved eller gjennom er dia, som er hvor 
vi får den første delen av ordet vårt diameter—som betyr 

”gjennom.” Companion Bibelen leser: ”Dia styrer to tilfeller: 1) 
med genitiven har det en alminnelig betydning gjennom, som 
gjennom å dele en overflate i to ved en gjennomskjærende 
linje, eller det betyr å passere gjennom uansett hva som er satt 
imellom begynnelsen og slutten på en slik handling.” Det er 
et vesen i den andre enden—Faren.

Langes har betydelig innsikt i dette (mine uthevelser): 
”SØnnen arbeider aldri av Seg selv, men alltid som 
Åpenbareren for Faren og fullbyrderen av Fans vilje.” 
Det er en dyp forståelse—og det er akkurat det Bibelen sier. 
Det er imidlertid ikke det budskapet som kommer fra de fleste 
religiøse mennesker i dag. Til og med denne lærde kunne se at 
de fleste av oversetterne tok feil med hensyn til dette verset.

Efeserne 3:9 viser også hvordan Gud skapte universet 
gjennom Jesus Kristus, Ordet. Alt ble gjort ved Faren gjennom 
Sønnen, fordi—jeg gjentar—Sønnen underordner Seg. Han 
har aldri vært noe annet enn lydig ovenfor Faren Sin. Han er 
eksempelet vårt. Ektemannen vår ønsker hustruen Sin til å 
handle slik Han gjør. For et kall—for et ansvar!

M E N N E S K E N E S  LY S

”I ham var liv, og livet var menneskenes lys” (Johannes 1:4). 
Salmene 36:10 uttaler: ”For hos deg er livets kilde. I ditt lys 
ser vi lys.” Hvis du blir i Guds lys, vil du se lys, og andre vil se 
lyset i deg. Vi kan bare ha det lyset hvis vi blir i livets kilde.

Ordet er dette lyset. ”Og lyset skinner [presens] i mørket, 
og mørket tok ikke imot det” (Johannes 1:5). Lyset skinner 
når noen gjør Guds arbeid. Lyset skinte klart gjennom Guds 
endetids-apostel, Herbert W. Armstrong. Det fortsetter å 
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skinne gjennom Guds Filadelfiakirke i dag. Det vil fortsette å 
skinne hvis vi gjør vår del.

Akkurat slik det tar energi og kraft for å få et elektrisk 
lys til å skinne, tar det åndelig energi, Guds kraft og virkelig 
anstrengelse, for å få dette åndelige lyset til å skinne i livet 
ditt! Vi vet også at vi er kalt, for å være et lys for verden.

Lucifer, som var en lysbringer til denne verden, vendte 
seg til mørke. Deretter brukte han alle kreftene og ener-
gien sin til å bringe denne verden inn i mørket. Den mørke 
påvirkningen hans har vunnet fram gjennom menneskenes 
historie. Kristus—lyset—kom rett inn i midten av det. ”Og 
lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.” Tok imot 
kan bli oversatt komme over, som i Johannes 12:35: ”for at ikke 
mørket skal komme over dere.” Mørket kom ikke over Kristus’ 
lys. Hvis lyset skinner i mørket—hvis vi gjør Guds arbeid og 
får lyset Hans ut til verden—kan ikke mørket komme over oss.

Å få Tidenes Mysterium ut til så mange som mulig, er en 
hovedmåte vi kan la lyset vårt skinne på—eller, om nødvendig, 
å kjempe i retten for å bli i stand til å gjøre det. Hvis du utøser 
ditt hjerte i det, vil ikke mørket—kan det ikke—komme over 
deg! Men hvis du ikke lar lyset ditt skinne ved å gjøre dette 
arbeidet, da har lyset blitt overkommet av mørket.

Jesus Kristus sa: ”Min mat [eller glede] er å gjøre 
hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning” 
(Johannes 4:34). Det var slik Han lot lyset Sitt skinne. Det var 
Hans glede—å gjøre det som Faren ønsket gjort. Det er det 
som gjorde Han stor. Han støttet Faren og satte et eksempel 
for bruden Sin og for verden.

Johannes 1:5 sier at lyset ”skinner”—nåtid. Langes 
kommenterer om dette ordet: ”Presens, antyder uavbrutt 
aktivitet fra begynnelsen til nå.” Daniel kalte Guds arbeid det 
daglige, eller stadige. Det er akkurat hva Johannes 1:5 betyr. Vi 
må fortsette å la lyset skinne!

Hvor kom dette lyset fra? Det kom fra Gud gjennom Logos. 
Hvordan ble ilden, eller lyset, startet for ofringene i Det gamle 
testamentet—som i virkeligheten er et forbilde på det åndelige 
stadige i dag? 3 Mosebok 9 gir svaret: ”Deretter gikk Moses 
og Aron inn i sammenkomstens telt. Og da de kom ut igjen, 
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velsignet de folket. Da åpenbarte Herrens herlighet seg for hele 
folket. Det gikk ild ut fra Herrens åsyn og fortærte brennofferet 
og fettstykkene på alteret. Og hele folket så det, og de ropte 
høyt av glede og falt ned på sitt ansikt” (versene 23-24). Hvor 
imponerende! Denne ilden kom som et lyn fra klar himmel og 
fortærte offeret!

Så hvordan startet da denne åndelige ilden i dag? Den 
ble startet av Logos—av Gud. Det er det Johannes fortalte 
til folkene. Jesus Kristus, Logos, sa at Han ville bygge 
Menigheten [Kirken] Sin (Matteus 16:18). Han startet Kirke 
ilden (etter at Faren kalte eller unnfanget sønnene Sine—
Johannes 6:44). Han sa at dødsrikets porter, eller graven, ikke 
ville vinne over den! Han var det samme Vesenet, Logos, som 
startet ilden i 3 Mosebok!

I endetiden sendte Han en Elias for å gjenopprette alle 
ting. Han startet en stor åndelig ild ved å gjenopprette alle 
ting gjennom den mannen. Den store tragedien er, de fleste 
av Guds folk tror ikke at Elias har kommet ennå!

Vi har adgang til alle ting—alle doktrinene til Gud. Hvor 
kom de fra? Etter å ha skrevet Tidenes Mysterium, sa herr 
Armstrong at han følte at han ikke skrev den boka, men at 
han var som en skriver, som Gud øste tankene inn i sinnet til. 
Hvor kom disse tankene fra? De kom fra Gud, gjennom Logos! 
Han var opphavet til den boka. Han var opphavet til disse 
gjenopprettede sannhetene.

E T  V I T N E  O M  LY S E T

”En mann sto fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes. 
Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle 
skulle komme til tro ved ham” (Johannes 1:6-7). Johannes 
Døperens hensikt var å være et vitne.

Guds folk i dag tjener den samme hensikten. Ethvert 
menneske på Jorda vil måtte motta budskapet om Logos.

Husk, Johannes betyr ”Gud er barmhjertig.” Det var Gud 
som ga Johannes Døperen navnet hans (Lukas 1:13). Når vi 
synder, hvor barmhjertig Gud er ved å dekke disse feilene 
med Kristus’ blod og tilgi oss. Han ønsker at vi reiser oss og 

16

G U D S  F A M I L I E V I S J O N



fortsetter—å gå framover, legge synden bak oss og bli et bedre 
vitne om lyset!

Det vitnet kan være mektigere enn forkynning, fordi det 
er en person som lar Kristus leve i dem, og lar lyset skinne 
ved dette! Det er et slikt vitne Johannes var—”at alle skulle 
komme til tro ved ham.” Selv om noen ikke vil tro det ennå, 
vil vitnesbyrdet vårt med tida ha mer innvirkning på folk. Det 
er det mektigste budskapet av alt.

Ordet vitne er grovt misforstått innen religion i dag. Hva 
det virkelig betyr er å ha Logos som lever i deg—å ha sinnet 
til Jesus Kristus, Ordet, i deg så dette lyset skinner! Kristus 
prøver å få dette lyset inn i oss—dette Ordet inn i oss—så vi 
alle vil være et vitne, og vi alle vil leve som Logos! Det er hva 
vi må gjøre—leve slik Kristus gjorde da Han var på Jorda. 
Han var perfekt. Han fulgte eksempelet til Faren Sin. Han sa: 

”Den som har sett meg, har sett Faderen” (Johannes 14:9). Han 
var en gjører av De Ti Bud og Guds skrevne Ord, Bibelen. Han 
ikke bare etterplapret tomme, sirup søte ord om å elske Gud.

Hvis du har en ektefelle som ikke tror, som du gjør, 
kan ditt eksempel bli et vidunderlig lys og ha en dramatisk 
innflytelse på livet til denne personen. Bibelen sier at det 
til og med kunne forandre dem, og bringe dem inn i Guds 
familie (1 Korinterne 7:16; 1 Peter 3:1-2). Det er hvor mektig 
dette eksemplet—dette lyset—kan være!

”Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det 
sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å 
komme til verden” (Johannes 1:8-9). Hver eneste person som 
noen gang har levd, vil før eller senere måtte bli opplyst av 
dette Lyset, ellers har han ingen framtid; han vil gå inn i 
mørket for alltid. Det er ikke noe annet håp, ikke noen annen 
måte å leve på, ikke noe annet lys. Det er bare et lys. Det vil 
ikke være noe annet for all evighet.

”Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og 
verden kjente ham ikke” (vers 10). Kristus skapte menneskene, 
og menneskene drepte Skaperen sin. ”Han kom til sitt eget 
[jødene], og hans egne tok ikke imot ham” (vers 11). Til og 
med jødene, som burde ha gjenkjent Ham ved profetiene som 
Han oppfylte, fornektet Ham.
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Likevel utholdt Kristus tukten fra forførte mennesker, for 
en veldig mektig hensikt. ”Men alle dem som tok imot ham, 
dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 
De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke 
av manns vilje, men av Gud” (versene 12-13). Det var alt for 
hensikten med å bringe mennesker, etter anger og omven-
delse, inn i Guds egen familie!

I Johannes 3:16 står det: ”For så har Gud elsket verden at 
han gav sin Sønn, den enbårne …” Du har hørt det så mange 
ganger. Gud Far elsker denne verden, og Han elsker deg. Han 
elsker oss alle—og Han har bevist dette ved å gi Sin eneste 
unnfangede Sønn, som også var Gud. Vi slaktet Ham gjennom 
syndene våre. Noe er tragisk galt med menneskene. Hvis vi 
erkjenner at dette inkluderer oss selv, og angrer bittert overfor 
Gud, vil Han hjelpe oss å korrigere problemet. Han vil oppdra 
oss, i kjærlighet, som Sine egne barn!

”Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans 
herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin 
Far, full av nåde og sannhet” (Johannes 1:14). Han måtte være 
full av nåde og sannhet ellers ville Han ikke ha latt mennesker 
piske Han inntil Han ikke lengre så ut som et menneske, før 
de drepte Han, slik at vi kan bli helbredet av stripene Hans 
(1 Peter 2:24; Jesaja 53:5). 

Elsket Gud verden? Trenger vi mer bevis? Nå er tida inne 
for oss å elske Gud og Ordet—Faren og Sønnen—og tre inn i 
familien deres.

”Johannes vitner om ham og roper: Det var om ham jeg 
sa: Han som kommer etter meg, er kommet foran meg, fordi 
han var før meg. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde 
over nåde” (Johannes 1:15-16). Vi har alle adgang til nåde på 
toppen av nåde, kjærlighet på toppen av kjærlighet! På grunn 
av det Kristus gjorde, kan vi ha den nåden—og sannheten 
(vers 17).

F O R K L A R E  F A R E N

Nå vers 18: ”Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne Sønn, 
som er i Faderens favn, Han har forklart Ham.” For et 
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vidunderlig, vidunderlig vers. Ordet åpenbarte Faren! Han 
var den eneste som var kvalifisert til å gjøre det, for Han var i 
Farens favn—det næreste, mest intime forhold som de kunne 
ha. SØnnen kom til denne jorda, og viste den evige kjÆr-
ligheten Han og Faren Hans hadde delt i all evighet.

Kristus forklarte ikke Seg Selv, som så mange tror; Han 
forklarte Faren—og slik erklærte Han den vidunderlige fami-
lievisjonen som menneskene kan bli en del av!

Dette er Plan B, og den er langt overordnet Plan A. Men 
husk alltid på den utrolige risikoen som var involvert i denne 
planen! For en brutal lidelse Sønnen måtte holde ut. Natta til 
denne korsfestelsen, ropte Han ut til Faren Sin og spurte Ham 
om å ta vekk dette begeret, fordi Han var i slik dødsangst—
Han svettet blod før Han utgytte Sitt blod (Lukas  22:42-44, 
dnb-1978; Hebreerne 12:3-4). Likevel sa Han: ”Men la ikke 
min vilje skje, bare din” (Lukas 22:42). For en Sønn! For et 
vidunderlig, inspirerende budskap; og vi må forstå dette så 
dypt—at det vil være med oss for alltid—fordi det vil komme 
til å forandre hele verden! Deretter, rett etter det, vil det 
forandre hele universet!

Dette er budskapet i Johannes 1:18. Kristus, Sønnen, er 
i Farens favn! Det sier ikke at Han var i Farens favn igjen, 
som var hva det ville ha sagt, hvis Han hadde vært i favnen 
til Faren før, som Ordet. Hvorfor? Fordi det nå er en utvidet 
familievisjon! Milliarder av mennesker kan nå bli brakt inn 
i Gudsfamilien. Jesus Kristus har omfavnet familieforholdet 
fullstendig. Han går ikke av sted på Egen hånd, gjør Sine egne 
ting. Han har allerede bevist Seg Selv for all evighet at Han vil 
være lojal overfor Gud.

Jo mer du studerer dette, desto vanskeligere vil det bli for 
deg å forholde deg rolig!

Hvorfor ville mennesker ødelegge denne visjonen? Fordi 
de ikke forstår den. De vet ikke hva de gjør. Dette er familie-
visjonen; dette er hva Bibelen handler om. Det handler om å 
bringe menneskene inn i Guds familie!

Ingen kjente Faren, sier vers 18, før Ordet kom i kjød og 
åpenbarte Faren. For en åpenbaring det er! Han kom for å 
forklare—eller åpenbare—Faren. Så mange ønsker å sette 
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Kristus i spotlyset. Hvem er det i det hele tatt som kjenner til 
Faren? Det viser bare at denne verden ikke virkelig kjenner 
Kristus, Ordet som kom for å forklare Faren. For en Sønn—
og for en Far! For en familie!

Gud ønsker oss i familien Sin. Han kom til denne Jorda 
for å åpne opp Gudsfamilien for mennesker—for å invitere 
menneskene inn i familien Sin. Det er en radikal forskjell på 
hva Han noen sinne gjorde med englene—men dette var nÅ 
DEN ENDELIGE og YTTERSTE planen til Gud—en plan 
som ikke en gang Gud kunne overgÅ i storhet. Planen 
med å gjenskape Seg Selv!

Hvem kunne skrive en slik forbløffende sannhet? Det 
ville måtte være noen lik Johannes, som virkelig lærte å 
kjenne Logos, mens Han var her på Jorda, på en måte som de 
andre disiplene ikke riktig forsto, og målte opp til.

Det er antageligvis ikke et mer meningsfylt vers enn 
Johannes 1:1 i hele Bibelen: ”I begynnelsen var Ordet, og 
Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.”
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NÅ trenger vi å se på en av de mest inspi-
rerende eksemplene i Det gamle testa-
mentet. Det bør bli etset inn i minnene 

våre for alltid. ”Og han kan sende den Messias som forut er 
utkåret for dere, Jesus, ham som himmelen skal huse inntil 
de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved 
sine profeters munn fra eldgamle dager av … Alle profetene fra 
Samuel av og senere, så mange som har talt, har også forkynt 
om disse dager” (Apostlenes gjerninger 3:20-21, 24). Her snakker 
Gud om gjenopprettelsen av alle ting til verden. Jesus Kristus er i 
ferd med å komme tilbake på denne Jorda for å fullbyrde denne 
profetien. Og i dette avsnittet blir Samuel pekt ut. Han må ha 
hatt noe viktig å si om gjenopprettelsen av alle ting til verden.

Samuel blir klassifisert som en av de tidligere profetene, 
og minst 90 prosent av Bibel profetien er for denne endetiden.

Tradisjonen sier at Gud viste seg første gangen for Samuel, 
da han bare var 13 år gammel. Så dette er et budskap både for 
unge og gamle folk.

Apostlenes gjerninger 13:19-20 uttaler: ”Han utryddet sju 
folkeslag i Kana’ans land, og skiftet deres land ut til arv for 
dem. Og etter dette gav han dem dommere i omkring fire 
hundre og femti år, inntil profeten Samuel.” Inntil Samuel 
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kom, var det en fryktelig periode med dommere da alle 
gjorde det som var rett i deres egne øyne (Dommerne 21:25)—
noe som var grunnen til at Israel oftest ble styrt av filis-
terne. Det var Samuel som gjorde en stor forandring i Israel, 
gjennom Guds ledelse. Han hjalp til med å etablere monar-
kiet—Davids trone som Kristus vil sitte på når Han vender 
tilbake for å gjenopprette alle ting til verden.

David la grunnlaget for Israels største ære som en nasjon. 
Det var bare en liten forsmak på hvordan Kristus’ styre vil bli 
i Tusenårsriket og over universet for alltid!

”Deretter ba de om en konge, og Gud gav dem Saul, sønn 
av Kis, en mann av Benjamins stamme, i førti år. Etter at han 
hadde avsatt ham, oppreiste han David til konge for dem. Han 
gav ham dette vitnesbyrd: Jeg fant David, Isais sønn, en mann 
etter mitt hjerte. Han skal gjøre all min vilje” (Apostlene 13:21-
22). Samuel salvet David, mannen som oppfylte all Guds vilje. 
For en rik velsignelse David var for hele Israel.

Så Samuel hadde litt av et imponerende liv. La oss se på 
hvor det begynte.

E L K A N A S  H U S T R U E R

”Det var en mann fra Ramata’im-Sofim i Efra’im-fjellene. 
Han hette Elkana og var sønn av Jeroam, sønn av Elihu, sønn 
av Tohu, sønn av Suf, en efra’imitt” (1 Samuel 1:1). Det første 
ordet i denne boka i den engelske oversettelsen skulle vært og 
i stedet for nå, fordi den fortsetter historien fra den fryktelige 
perioden med dommerne. Det var rundt 1140 f. Kr, og det 
var litt av en negativ historie som ble nedtegnet (slik det er i 
denne endetiden, med Guds åndelige nasjon). Guds Ord var 
sjeldent. Israel mottok ikke mange åpenbaringer. Gud var 
ikke i stand til å arbeide så mye i det hele tatt med dem i løpet 
av perioden med dommerne, med få unntak.

”Elkana hadde to hustruer, den ene hette Hanna og den 
andre Peninna. Peninna hadde barn, men Hanna hadde ikke” 
(vers 2). Forholdet mellom disse tre var noe av det samme som 
Abraham og Sarah og tjenestepiken hennes, der tjenestepiken ble 
brakt inn for å få barn (se 1 Mosebok 16). Hanna kunne ikke få 
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barn, så Peninna ble brakt inn i ekteskapet, noe som var en feil-
takelse. Dette tjener fortsatt som en viktig lærepenge for oss i dag.

”Denne mannen drog år etter år opp fra sin by for å tilbe 
og ofre til Herren, hærskarenes Gud, i Silo. Der var Elis to 
sønner, Hofni og Pinehas, prester for Herren” (1 Samuel 1:3). Da 
Israel entret Det lovede land (omtrent tre århundrer tidligere), 
brukte Gud Josva til å etablere hovedkvarteret i Silo. Han 
ønsket at hele Israel ville se til Silo. Gud ønsker at alle foku-
serer på Silo, eller der hvor arken er—hvor Hovedkvarteret 
Hans er. Det er den slags regjering som skulle ha styrt Israels 
nasjoner, og som styrer åndelige Israel, Guds Kirke.

”Når dagen kom da Elkana bar fram sitt offer, gav han sin 
hustru Peninna og alle hennes sønner og hennes døtre hvert 
sitt stykke av offerkjøttet. Men Hanna gav han et dobbelt 
stykke. For han elsket Hanna, enda Herren hadde lukket 
hennes morsliv” (versene 4-5). Hanna var kjærligheten i 
Elkanas liv—ikke Peninna.

”Hennes [Hannas] rivalinne krenket og plaget henne for 
å egge henne til vrede, fordi Herren hadde lukket hennes 
morsliv. Slik gjorde han år etter år, så ofte som hun drog opp 
til Herrens hus. Og slik krenket Peninna henne, og Hanna 
gråt og ville ikke ete” (versene 6-7). Legg merke til at Gud 
hadde lukket morslivet til Hanna. Dette var en viktig prøvelse 
for Hanna, og hun sørget mye over den.

E K T E M A N N E N  K O M M E R  F Ø R S T

Legg merke til hvordan Elkana håndterte denne situasjonen. 
”Da sa Elkana, hennes mann, til henne: Hanna hvorfor gråter 
du, og hvorfor spiser du ikke? Hvorfor er du så sorgfull? Er 
ikke jeg mer for deg enn ti sønner?” (vers 8). Elkana lærte 
sin hustru en veldig viktig lekse. Er ikke en ektemann mer 
verdt enn ti sønner? For at et ekteskap skal fungere, må den 
største kjærligheten være mellom ektemannen og hustruen. Det 
oppstår alvorlige problemer i ekteskapet når en av foreldrene 
setter barna over den andre partneren.

Men dette eksemplet handler om mye mer enn et 
fysisk ekteskap—det handler i virkeligheten om det 
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Åndelige ekteskapet vÅrt. Jesus Kristus er Ektemannen 
vår, og Han ønsker å være sikker på at vi ikke ser til noe 
individ, noe menneske, mer enn Ham—at vi aldri vil opphøye 
et menneske eller ti mennesker over Jesus Kristus. Det er hva 
som skapte den laodikeiske tilstanden i dag! Vi er Kristus’ 
medhjelpere. Vi må elske Gud, Ektemannen vår, over medlem-
mene i Kirken. Det er livsviktig at vi forstår denne leksa.

Hvis vi elsker Ektemannen vår på den måten vi skulle 
gjøre det, da har vi den familiekjærligheten og familievi-
sjonen. Du må alltid ha familievisjon til Gud i minnet.

F O R S T Å  H V O R F O R  B A R N

Hanna ventet i mange år på et barn. Dette var en enorm 
prøvelse som hun strevde med. Men det var en viktig grunn til 
at Gud lot henne vente. Han utviklet en veldig, guddommelig 
karakter i denne kvinnen. Etter å ha vært ufruktbar i mange år, 
hadde Hanna kommet fram til et helt annet syn pÅ barn.

Et år da familien dro til Silo, ba Hanna en spesiell bønn i 
tempelet. ”Og i sin hjertesorg bad hun til Herren og gråt sårt. 
Og hun gjorde et løfte og sa: Herre, hærskarenes Gud! Dersom 
du vil se til din tjenestekvinne i hennes nød og komme meg i hu, 
og ikke glemme din tjenestekvinne, men la din tjenestekvinne 
få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og 
det skal ikke komme rakekniv på hodet hans” (versene 10-11). 
Hun ga et lØfte til Gud at, hvis Han ville gi henne en 
sØnn, ville hun gi ham til Gud for alltid. Det er riktig—
for alltid. Hun forsto hva hun måtte gjøre med den sønnen. I de 
åra som Gud lot henne vente, hadde hun lært dette.

Hvor mange er det, til og med i Guds Kirke, som forstår 
dette så dypt som de skulle? Barneoppdragelse skulle, på det 
viset, starte lenge før barnet blir født. Foreldrene må først 
forstå hvorfor Gud gir barn. Hanna lært dette. På den tida 
som sønnen hennes kom på scenen, var hun klar til å vie ham 
til Gud. Hun var klar før barnet kom! Det er den slags forstå-
else som kreves for å bli en passende forelder Guds måte.

Vi må være forberedt på å få barn. Når tida har kommet 
for ekteskapet, vil Jesus Kristus’ hustru ha gjort seg selv rede 
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(Åpenbaringen 19:7). Vi må bli forberedt før barna er der. Hva 
Gud Ønsker at vi skal gjØre, er Å bli rede til Å oppdra 
og lÆre millioner av mennesker. Det er hensikten til 
hustruen: å hjelpe alle disse som vil bli kalt inn i Guds familie 
i framtida. På det viset er de våre åndelige barn: De må 
komme gjennom Kristus og bruden Hans for å komme til 
Faren, som unnfanget dem (Johannes 6:44).

Jobben vår er å hjelpe til med å bygge Farens familie. Alle 
vil ha den samme Faren og den samme familien—eller ingen 
familie i det hele tatt!

Faren styrer familien Sin. Han regjerer suverent.
Å ha fysiske barn hjelper å forberede førstegrøden til å 

bli klar til å ha millioner av barn i Morgendagens verden. 
De som blir omvendt i Tusenårsriket, er sammenlignet med 
barna til Ektemannen (Kristus) og Hans hustru (Kirken). Å 
oppdra fysiske barn er et forbilde på hva vi vil gjøre åndelig 
i Morgendagens verden! Vi er kalt for å hjelpe Kristus med 
denne jobben—å være medhjelperne Hans. Gud ønsker at 
vi skal fokusere på alle barna som vil komme på scenen i 
framtida, og være klare til å oppdra dem og tilegne dem alle 
til Faren, på den måten som Hanna gjorde det med sin sønn.

Å oppdra barn er en prøvelse og en test. Det er strev 
involvert. Vi må arbeide hardt med å lære barna våre. På 
samme måten vil det bli hardt arbeid å lære alle de åndelige 
barna i framtida. Så Gud lar oss begynne smått, å lære mange 
vidunderlige leksjoner med noen få fysiske barn. Selv om du 
ikke har barn, kan du likevel lære denne viktigste leksjonen 
ved å studere Guds Ord, og ved å observere andre familier.

Er du klar til å oppdra og trene millioner av åndelige 
barn? Det er grunnen til at vi er i Guds Kirke i dag. Vi må bli 
klar for dette ærefryktinngytende ansvaret. ”Å dyp av rikdom 
og visdom og kunnskap hos Gud!” (Romerne 11:33).

D E D I S E R E  S A M U E L

Gud hørte bønnen til Hanna, og tillot at hun ble gravid med 
en gang de hadde kommet hjem igjen. ”Morgenen etter stod 
de tidlig opp og tilbad for Herrens åsyn. Så vendte de tilbake 
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og kom hjem igjen til Rama. Og Elkana holdt seg til Hanna, 
sin hustru, og Herren kom henne i hu. Innen året var omme, 
ble Hanna med barn og fødte en sønn. Hun kalte ham Samuel, 
for jeg har bedt Herren om ham, sa hun” (1 Samuel 1:19-20). 
Gud ga denne bemerkelsesverdige kvinnen en sønn. Samuel 
betyr hørt av Gud.

Hanna var engasjert i dette barnet. Samuel var oppdratt 
på rett vis. Hanna hadde fullt ut til hensikt å følge opp løftet 
hun ga til Gud. Hun brukte de få første åra til å forberede 
ham på å bli brakt til Silo, hvor tabernaklet var. Hun visste 
at når tida kom for å bringe ham til Silo, ville det bli perma-
nent. ”Da vil jeg ta ham med meg, så han kan stilles fram 
for Herrens åsyn og bli der for alltid” (vers 22). Vi vet ikke 
nøyaktig hvordan alt dette skjedde. Men ektemannen hennes 
var veldig medfølende og støttet sin hustru.

Endelig brakte Hanna Samuel til Silo, sammen med en 
betydelig ofring. Hun presenterte han til Eli, presten, som 
hadde hørt bønnen hennes i tempelet noen år tidligere. Hun 
fortalte ham: ”denne gutten var det jeg bad om, og Herren 
har gitt meg det jeg bad ham om. Nå gir jeg ham tilbake til 
Herren for hele hans levetid. Det var for Herrens skyld jeg bad 
om ham. Og de tilbad Herren der” (versene 27-28).

Hanna sa at hun ville gi barnet sitt til Gud så lenge han 
levde. Det mest forbløffende med dette er at verken nasareerne 
eller levittene noen sinne dediserte barna sine til Gud på samme 
måten som Hanna dediserte Samuel! Hun hadde en fantastisk 
holdning. Hvor bra lærer vi barna våre å ære og behage Gud?

Dediserte Hanna barnet sitt til Gud? Det er sikkert! Hun 
fødte og oppdro en profet!

H A N N A  P R O F E T E R E R

Det skulle ikke ha vært kapittelavbrekk på slutten av det 
første kapitlet. I Samuel 2 er det en profeti om Basunenes 
Høytid, som er et bilde på Kristus’ tilbakekomst. Jødene leser 
fortsatt dette kapitlet på Rosh Hashanah til og med i dag. 
Legg merke til hva Hanna begynner å profetere, etter at hun 
hadde fått dette barnet. ”Og Hanna bad og sa: Mitt hjerte 
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fryder seg i Herren! Høyt er mitt horn i Herren, vidt opplatt 
er min munn mot mine fiender, for jeg gleder meg over din 
frelse” (1 Samuel 2:1). Et horn er et symbol på styrke og kraft. 
Litt senere skal vi se hva Hanna mente med dette.

”Ingen er hellig som Herren. For det er ingen foruten 
deg, det er ingen klippe som vår Gud” (vers 2). Det hebraiske 
ordet for Gud er her Elohim, som viser til Gudsfamilien. 
Hun forsto så mye om Gudsfamilien. Antageligvis forsto 
hun Guds familieplan mye dypere enn de f leste rettferdige 
kvinnene i Bibelen—og det er før Gud ga henne et barn. NÅr 
du forstÅr potensialet deres, vet du at disse elskede 
barna er gaver fra Gud.

Gud brukte Samuel til å befri Israel i gammel tid, slik Han 
vil bruke førstegrøden for å befri Israel og hele verden i fram-
tida. Vi vil gi dem en visjon om Klippen—Ektemannen vår.

”Tal ikke så mange høye ord! La ikke frekke ord gå ut 
av deres munn! For en allvitende Gud er Herren, og han 
prøver alle gjerninger” (vers 3). Gud vokter alle ordene og 
gjerningene våre. Når Kristus vender tilbake, vil alle bli 
dømt (Matteus 12:36). Nå er tida for å bli kvitt forfengelighet 
og arroganse. Vi blir gjort klare for å styre verden og senere 
universet sammen med Jesus Kristus.

”Kjempenes bue blir brutt, og de som snubler ombinder 
seg med kraft. De mette lar seg leie for brød, og de hungrige 
hører opp å hungre. Hun som var ufruktbar føder sju barn, 
mens den som er rik på sønner, visner bort” (1 Samuel 2:3-4). 
Husk, dette er en profeti for endetiden.

De andre og tredje kapitlene i Åpenbaringen beskriver sju 
etterfølgende æraer av Guds sanne Kirke fra Kristus’ første 
komme inntil Hans andre komme. (Det gratis heftet vårt den 
Kongelige Boka med Åpenbaring vil forklare dette for deg.) 
Denne siste æraen, den laodikeiske (Åpenbaringen 3:14-22), 
er en kolossal fiasko. Det er den nåværende æraen på scenen. 
Se åndelig på dette. Laodikeerne er ”rike”; de har overflod 
og lider ingen nød (Åpenbaringen 3:17). De har mistet denne 
ærefryktinngytende, storslåtte visjonen som Gud ga dem 
gjennom endetids-Elias, Herbert W. Armstrong, i løpet av 
Filadelfia æraen (Åpenbaringen 3:7-13).
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Legg merke til frasen ”den hungrige hører opp å hungre” 
i 1 Samuel 2:5. Det er noe som er utestengt når en mann 
slik som endetids-Elias dukker opp. Mens herr Armstrong 
forkynte Guds sannhet, ville folk som hungret og tørstet 
åndelig, dukke opp for å oppstå og vokse som medlemmer 
av Guds familie. Det var potensielle, framtidige medlemmer, 
donatorer, folk som bare hadde en veldig liten interesse i 
Guds arbeid. Men så, plutselig, var det slutt på at de som 
hungret, ble ernært. Da ”de som var rike” vendte seg bort fra 
Gud, betydde det katastrofe for de mange menneskene som 
hadde blitt ernært åndelig!

Hvis Guds folk—de som Han kalte ut av denne verden og 
ga denne visjonen til—ikke går ut og proklamerer budskapet 
Hans til verden, vil de miste sitt eget blod (Esekiel 33:7-9). 
Så viktig er Guds budskap. Men på toppen av dette vil de 
også bli skyldige i blodet til dem som de skulle ha gitt dette 
budskapet—hele verden! Dette er alt der er. Dette er hvorfor 
mennesket. Dette er hvorfor Gud gir oss fysiske barn. Når folk 
vender seg bort fra dette, vender de seg bort fra Gud.

Men likevel vil Guds arbeid alltid fortsette. Vi kan ikke 
slippe unna det ansvaret Gud har gitt oss. Det er opp til oss å 
gjøre arbeidet. Denne verden trenger desperat det budskapet 
Gud har gitt oss å levere. Det er så mye bedrøvelse i denne 
verden. Hanna sa at kvinnen med mange barn ville visne bort. 
På hebraisk betyr det å henge eller henge ned med hodet, eller 
et motløst hjerte. Etter som krisene i denne verden øker, vil en 
mor med mange barn, som ikke kjenner til Elohim, bli forlatt. 
Se på hva som skjer med barna våre i dag, med narkotika og 
vold på skolene. Ja, mange kvinner henger med hodene sine. 
Selv om de har mange barn, er det noe som mangler. Kjenner 
de til Elohim? Kjenner de til Gudsfamilien? Hvis de gjør, 
handler de på det Elohim sier så de kan bli en del av familien 
Hans? Dette er budskapet som Gud har lært helt fra begyn-
nelsen—hele veien tilbake til Samuel og til og med tidligere, 
helt til den første mannen og kvinnen.

På den annen side, Hanna sa at hvis du er ufruktbar, og 
du går til Gud og prøver å forstå dette, vil Han gi deg sju 
barn! Gleden din vil bli mangedoblet.
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Denne verdens kvinner tenker ikke slik Hanna gjorde!
”Herren døder og gjør levende, han fører ned i dødsriket 

og fører opp derfra” (1 Samuel 2:6). Gud dreper, og Han gjør 
levende—Han gjenoppliver! Han vil til og med gjøre det med 
folk i Sin egen Kirke. Mange av dem vil bli drept og brakt til 
livet kort tid etter. Laodikeerne som er rike og ikke trenger 
Gud, vil snart stå ovenfor døden. Fordi de har leid seg ut for 
brød, byttet denne visjonen om Gudsfamilien mot det onde 
i denne verden, må de angre før Gud vil gjenoppreise dem 
til en plass i familien Hans. Ellers vil Gud ”føre dem ned i 
dødsriket”—for alltid!

J O R D A S  S T Ø T T E R

”Herren gjør fattig og han gjør rik. Han nedtrykker og han 
opphøyer. Han reiser den ringe av støvet. Han løfter den 
fattige opp av smusset for å sette ham hos fyrster og gi ham et 
ærefullt sete. Jordens støtter hører Herren til, på dem har han 
bygd jorderike” (versene 7-8). Hanna profeterer om den første 
oppstandelsen, når Gud vil oppreise førstegrøden Sin fra 
støvet. Han vil oppreise dem fra gjødselhaugen og gjøre dem 
til konglige personer. Han vil gjøre dem til støtter og sette hele 
verden på skuldrene deres.

Disse versene viser en tid når Samuel, Hanna, Elkana 
og mange andre vil bli oppreist som støtter i hovedkvar-
teret—støtter som Gud kan sette verdensregjeringen på. 
Åpenbaringen 3:12 er et følgevers, som viser at Gud vil gjøre 
filadelfierne til støtter.

Hanna snakker også om at de arver ”et ærefullt sete”—
Davids trone. I Åpenbaringen 3:21, lover Jesus Kristus 
Filadelfia bruden Sin at de vil dele denne tronen! I tillegg til å 
være støtter, vil vi styre verden. Vi vil være med Kristus, styre 
under Ham, under vår Far. Det er visjonen om Gudsfamilien.

Dette er det Hanna så! Hun så at hun kunne ha en sønn, 
og Gud ville gjøre ham til en førstegrøde støtte—og Gud ville 
vekke ham opp og sette hele verden på skuldrene hans. Dette 
er ingen fantasi—det vil for visst skje! Det er hva Gud vil 
gjøre: reise folk rett ut av smusset—disse som verden håner 
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og hater. De vil bli støtter. De f leste av kommentarene sier 
at Hanna bare var poetisk. Nei, det var hun ikke! Gud vil 
sette hele verden på disse støttene—disse filadelfierne som 
forblir trofaste i denne endetiden. De vil bli støtter i hoved-
kvarteret, og Gud vil sette hele verden pÅ dem! Selve 
hensikten med kallet vårt i dag er å lære å styre hele Jorda i 
nær framtid—og etter det, universet. Dette er det utrolige 
potensialet til mennesker som er førstegrøde i dag!

Dette er et stort ansvar. Hvis Gud skal gi oss en slik ære, 
må Han prøve og teste oss for å forberede oss.

Men legg merke til dette: ”Han verner sine frommes føtter, 
men ugudelige går til grunne i mørket. For ikke ved egen 
kraft er mannen sterk” (1 Samuel 2:9). Vi kan ikke komme 
gjennom dette ved menneskelig vilje. Gud må holde føttene 
våre fra å feile. Så ikke vær bekymret for prøvelsene og 
testene dine. Du er Kristus’ brud! Han vil ikke la deg feile. 
Han vil ikke la deg falle.

S I N  S A LV E D E S  H O R N

”Hver den som strider mot Herren, skal bli forferdet, han lar 
det tordne i himmelen over ham. Herren dømmer jordens 
ender. Han vil gi sin konge styrke og opphøye sin salvedes 
horn” (vers 10). Dette er en profeti om David.

Husk, Hanna snakker om å dedisere sønnen sin til Guds 
plan. Samuel endte opp med å salve David til å sitte på den 
tronen og bli Guds salvede. Hun må ha forstått den profetien 
svært bra. Husk vers 1. Hanna visste at hornet hennes ville bli 
opphøyet. Og det ble det så visst: Hun fødte denne profeten.

Gjør dette personlig, damer. Innse at hvis du følger 
Hannas eksempel, vil hornet ditt bli opphøyet! Du vil bli 
en del av Davids trone, akkurat slik som Hanna og sønnen 
hennes ble.

Hanna kjente til profetien som senere ble nedskrevet i 
Lukas 1: ”Han skal være stor og kalles Den Høyestes [Farens] 
Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og 
han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal 
ikke være ende på hans kongedømme” (versene 32-33). Dette 
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handler om en evig familie, og det har å gjøre med Davids 
kongelige familietrone. Det handler om en evig familie—en 
visjon om den kongelig Gudsfamilien.

Igjen, Samuel hjalp virkelig til med å grunnlegge denne 
tronen. Denne tronen er fortsatt på denne Jorda etter som 
Hannas profeti fortsetter å bli oppfylt—og du kan se det med 
dine egne øyne! Den er lokalisert i Westminster Abbey i 
London, England. Det er selve tronen som Jesus Kristus, Den 
Høyestes Sønn, vil sitte på når Han vender tilbake. Han vil 
styre med bruden sin for å ekspandere Guds familie over hele 
denne Jorda, og Han vil gjenopprette alle ting.

Dette handler om deg! Gud vil opphøye hornet ditt på 
den tida. Vi skal bli kongene Hans! Han vil gi styrke til 
kongene og prestene Sine! Jesus Kristus vil snart tordne ut fra 
himlene for å innlede Riket Sitt med å gjenopprette alle ting 
på denne Jorda!

Å N D E L I G  V I S J O N

Kan du forstille deg å ha en slik visjon like etter at du har 
født et barn? Hun var desperat ulykkelig en tid; men det var 
på grunn av denne ulykkelige tilstanden at Gud kunne lære 
henne denne dype åndelige leksjonen.

Nå, tenk langt framover. Tenk forbi Tusenårsriket, forbi 
Den Store Hvite Trones Dom—når resten av menneskeheten 
vil ha blitt oppvekket og brakt inn i Guds familie. Da vil de 
forberedes til å styre universet. Hva vil bli tilbake av mennes-
keliv? Det vil ikke bli noe menneskeliv—bare sønner av Gud, 
en familie med Gudsvesener! Det er det som Hanna så.

Hun så at hvis hun hadde en sønn, ville det være full-
stendig bortkastet å oppdra ham uten Guds sannhet, og la 
djevelen ha ham. Hanna innså at Gud gir deg et barn som 
en gave, så du kan gi barnet tilbake til Ham åndelig! Hvis vi 
ikke dediserer barna våre til Gud slik Hanna gjorde, vil vi 
henge med hodet når vi ser hva som skjer med familien vår. 
Selvfølgelig har også barna selv et ansvar.

Kan vi se den åndelige forbindelsen? Hvis du har en sønn, 
kan du se ham inn i øynene og begynne å undervise ham om 
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oppstandelsen og visjonen om Gudsfamilien? Kan du virkelig 
hjelpe ham til å se hvorfor han er i live? Kan du se det slik 
Hanna så?

For en vidunderlig og dyrebar sannhet dette er!

Ø N S K E  Å N D E L I G E  B A R N

Nå, tenk på denne inspirerende parallellen. Det er naturlig 
for oss å ønske oss fysiske barn. Det er et faktum at noen 
kvinner har en slik sterk morsfølelse, at de har barn selv om 
de er hardt rammet av groteske helseproblemer. Likevel har 
de barn, fordi det ønsket er så sterkt i dem.

Hva med å ha åndelige barn? Det er ikke naturlig for oss 
å ønske oss åndelige barn. Det er et unaturlig ønske. Hvor 
mye tid bruker du til å tenke på alle disse vidunderlige barna 
som du kommer til å ha med Jesus Kristus, Ektemannen din? 
Hvor mye lengter du etter sønner og døtre i Guds familie? 
Ønsker du med all din lidenskap å ha barn i Gudsfamilien? Vi 
må bygge opp denne lengselen etter en åndelig familie.

Det er så unaturlig at Guds Ånd trenges for å virkelig lengte 
etter det; likevel er det den hensikten Kristus’ brud vil oppfylle!

Hvis du virkelig forstår dette, kan du forstå hvorfor vi er 
så opptatt av laodikeerne. Etter det, kan du forstå hvorfor vi 
er så opptatt av verden—fordi de er Guds potensielle familie! 
Mediter over det, be om det, studer det, fordi det er unaturlig 
å virkelig lengte etter at verden vil være i Guds familie! Vi 
bruker på langt nær nok tid til å tenke på dette på den måten 
Hanna gjorde det. Gud lot henne gjennomgå en prøvelse så 
hun kunne innse denne forbløffende parallellen!

Kristus’ Brud mÅ bygge opp en naturlig lengsel, 
et naturlig Ønske, etter Å ha Åndelige barn! Det 
ønsket må imidlertid komme fra Gud. Husk, vi er kvinnen 
åndelig; vi må bygge opp denne åndelige lengselen i oss, så 
vi føler at vi må ha åndelige barn. Den virkelige familien er 
Gudsfamilien! Det er familien som Gud ønsker at vi virkelig 
blir lidenskapelige over.

Den fysiske familien er bare her for å hjelpe oss til å 
komme inn i den åndelige familien.
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Denne visjonen om Gudsfamilien strekker virkelig 
sinnet vÅrt. Det er unaturlig for oss, men det er slik 
Kristus, Ektemannen vÅr, tenker! Vi mÅ ogsÅ tenke 
slik hvis vi skal gifte oss med Ham! (Filipperne 2:5).

Forestill deg hva Kristus ville si hvis vi giftet oss med 
Ham og deretter fortalte Ham at vi egentlig ikke ønsket oss 
barn. Dette er selvfølgelig hypotetisk; vi ville ikke engang 
være Kristus’ hustru hvis vi tenkte på denne måten. Hvis vi 
ikke ønsker oss barn, da er vi i feil åndelig familie! Og vi vil 
ikke bli Kristus’ brud.

Kristus fastslår nå om du ønsker å ha en mengde barn; 
og med en mengde, mener Han hele menneskeheten. Mange 
milliarder av mennesker vil bli gitt muligheten til å bli en del 
av Gudsfamilien før dette er over.

Det er leksjonen som Gud lærte Hanna da Han lukket 
morslivet hennes. Vi har våre prøvelser og tester så vi kan 
bli forberedt for Guds familie. Vi må være klar; vi må 
komme til å tenke som Jesus Kristus’ hustru. Hanna var 
ufruktbar, og Gud hadde antageligvis latt henne forbli slik 
hvis hun ikke hadde ønsket så inderlig å dedisere sønnen sin 
til Ham.

Gud lærer oss at vi må forstå hensikten vår med å bli 
skapt, ellers er livet vårt skamfullt bortkastet. Det er det 
denne verden lærer nå gjennom uutholdelige opplevelser!

B A R N E O P P D R A G E L S E

Når du planlegger å ha et barn, tenker du på det fra Guds 
perspektiv? Tenker du på det med denne visjonen? Det er 
virkelig ikke noe annet eksempel akkurat slik som 
Hannas i hele Bibelen. Mary, Sarah og andre kvinner i 
Bibelen var uten tvil større enn Hanna i noen henseende. 
Jeg kan imidlertid ikke se noen kvinner som lik Hanna 
hadde en slik transcendent visjon om hvorfor Gud gir oss 
fysiske barn.

For en ærefryktinngytende visjon hun hadde! Hun hadde 
barnet sitt og begynte å profetere om Basunenes Høytid og 
Løvhyttefesten.
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Se på alle festdagene til Gud—spesielt Pinse, Basunenes 
Høytid, Løvhyttefesten, Den Siste Store Dagen. Hva handler 
de om? Om Guds Sønner, som blir født inn i Guds familie!

Noen kvinner finner det kjedelig og er kanskje fiendtlige 
overfor ideen om å være en hjemmeværende kvinne og mor. 
Noen kvinner ønsker å etablere en karriere i arbeidslivet. Men 
se på visjonen i Hannas hjem! Se på det som Hanna så. Hun 
ønsket ikke en annen karriere. Hun visste at hun hadde den 
største karrieren som Gud kunne tilby. Jobben hennes var 
å gjøre sønnen sin klar til å bli født inn i Guds familie. Og 
hun fødte en profet! Hun visste virkelig hvordan hun skulle 
oppdra barn. Hun innså hvilken vidunderlig karriere det 
var. Men til og med kvinner i Guds Kirke kan miste den 
visjonen—og hva skjer med barna da? For en forferdelig synd 
det er å ofre barna våre til verden og til djevelen!

Å fÅ barn handler om Å bringe hele verden i 
harmoni med Gud—et barn av gangen! Vi støtter Kristus 
med den anstrengelsen. Hvorfor bringer vi dem i harmoni med 
Gud? Så de også kan bli medlemmer av Gudsfamilien. Det er 
den eneste grunnen. Kan vi se forbindelsen han eller henne har 
til Guds familievisjon når vi ser et lite barn? Jeg tror fortsatt at 
barn av omvendte medlemmer i Guds Kirke, selv om de ikke 
er døpt når Jesus Kristus vender tilbake, likevel vil være en del 
av gruppen av førstegrøden, fordi de var helliget før Kristus’ 
tilbakekomst. Barna våre har slik en vidunderlig framtid!

Hvis vi gjør oppgaven vår som foreldre, vil vi generelt 
ha f lotte unge mennesker som lengter etter å bli lært om 
Guds familievisjon, og hva det betyr for framtida deres. 
Hvilken annen visjon vil få dem til å klare seg mot denne 
onde verden? Denne visjonen gjør det virkelig, i sinnene deres. 
Hvor hjerteskjærende er det når du ser foreldre, som ikke vil 
dedisere barna sine til Gud, og ikke vil lære dem om Guds 
familievisjon. I noen tilfeller må de gjennomgå prøvelser 
verre enn Hannas for å lære den leksjonen.

Som fiende, har også Satan et budskap for unge 
mennesker. Han kan også lære bort veien sin effektivt. Hvor 
raskt han kan vende dem bort hvis de ikke er grunnfestet og 
etablert i denne visjonen! Det er så enkelt for ham.
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Som foreldre, skulle vi gjøre det umulig for Satan å 
gjøre det mot barna våre. Bare det å være foreldre bringer et 
stort ansvar. Hvis vi forstår Guds plan—den mest strålende 
visjonen som du noensinne kunne høre—plasserer det et stort 
ansvar på skuldrene dine.
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3 

Hanna ga oss et fantastisk eksempel 
på barneoppdragelse. Fokuset hennes 
var først og fremst på Gudsfamilien. 

Omvendt, Eli viste oss hvordan vi ikke må oppdra barn. Han 
satte den menneskelige familien foran Guds familie. Og 
sluttresultatet var redselsvekkende. Jeg tror at du blir sjokkert 
og forhåpentligvis inspirert, over hvor spesifikk Gud blir.

Da Josva og Israels barn entret Det Lovede Land, 
etablerte Josva tabernakel i Gilgal. Etter at de hadde over-
vunnet landet fullstendig, flyttet han det til Silo. Det er også 
der hvor arken var. Silo er stedet Gud hadde hele Israel til 
å se til—til hovedkvarteret, til tabernaklet, til arken. Det er 
slik Gud vil styre verden i Tusenårsriket. Han vil ha folk til å 
fokusere på hovedkvarteret.

Disse som arbeider for Gud ved hovedkvarteret blir dømt 
strengere. I 1 Samuel, ser vi at dette var tilfellet for Eli og fami-
lien hans, som tjente ved tabernaklet i Silo. Eli satte familien sin 
over Gud og brakte katastrofe over nasjonen. Han og sønnene 
hans hadde Israel til å fokusere på dem selv i stedet for på Gud. 
Gud dømte dem i henhold til de dødelige syndene deres.

Som vi har sett i de foregående kapitlene, er dette eksem-
plet profetisk. Guds laodikeiske Kirke i endetiden gjør det 

Yppersteprestens  
Opprørske Sønner
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samme feiltrinnet som Eli gjorde; de opphøyer mennesker 
over Gud. Resultatene har blitt katastrofale!

Satan beveger seg raskt i denne endetiden. Men det 
gjør Gud også. Lag en liste over all åpenbaringen Guds 
Filadelfiakirke har mottatt i sin korte eksistens, og du kan 
se at Gud beveger seg med lynets hastighet, med å prøve å 
utdanne oss. Dette er noe av den endelige instruksjonen vi 
vil motta før vi entrer Gudsfamilien. Det er ansvaret vårt å 
motta denne opplæringa, ellers vil vi dø åndelig! Vi må se 
hvor fantastisk og vidunderlig det er å være sammen med Far 
og Ektemannen vår, Jesus Kristus. Alle trenger vi å bli dypere 
utdannet i visjonen om Gudsfamilien.

Dette er alvorlige forretninger. De f leste av Guds folk 
dør fordi de mangler denne visjonen om Gudsfamilien! 
(2 Tessalonikerne 2:10). Alt dreier seg rundt denne visjonen!

O N D E  M E N N

Legg merke til Elis historie i 1 Samuel 2. ”Men Elis sønner 
var onde menn, de kjente ikke Herren” (vers 12), eller, som 
det står på hebraisk, de var verdiløse. De kjente ikke Gud. 
Navnene deres, Hofni og Pinehas, var egyptiske. Kanskje var 
de aldri omvendte.

Versene 13-14 åpenbarer at, mens de utførte de prestelige 
pliktene sine, tok Elis sønner mer av folks ofringer enn 
det som var delen deres. Og til og med verre: ”Enda før de 
hadde brent fettet, kom prestens tjener og sa til mannen 
som ofret: Kom hit med kjøtt til å steke for presten! Han 
tar ikke imot kokt kjøtt fra deg, bare rått” (vers 15). Enda 
betyr også til og med. Så de tok til og med fra Guds alter! 
Gud setter ordene til og med der for å vise uhyrligheten av 
synden deres.

Elis sønner var ikke redde for Gud, akkurat slik laodike-
erne ikke frykter Gud slik Levi gjorde (Malakias 2:4-5). De 
var ikke redde for å forstyrre Guds arbeid og Guds ofringer. 
Gud sier at de har robbet Ham (Malakias 3:8). De har tatt 
folks tiende og ofringer som skulle ha blitt brukt til å advare 
verden, og har brukt dem til forfengelige formål.
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Elis sønner, på samme måte som de laodikeiske prestene i 
dag, har stjålet fra Guds folk—og fra Gud. Og å stjele fra Gud 
er veldig mye alvorligere.

”Så sa mannen til ham: Først må fettet brennes, siden kan du 
ta for deg ettersom du har lyst til. Da svarte han: Nei, nå straks 
skal du gi meg det, ellers tar jeg det med makt” (1 Samuel 2:16). 
Elis sønner var brutale mot Guds folk. Folkene ønsket å tjene 
Gud. Men prestene tok mer enn sin egen del—med makt.

Dette er profeti for i dag. Når vi ser åndelig på denne histo-
rien, er det mange leksjoner for Guds Kirke i dag. Hva gjør vi 
når vi ser dette skjer åndelig i Guds Kirke? Blir vi motløse og 
faller fra? Nei! Gud lover å utarbeide noe. Gud hadde en plan. 
Vi må ofte vente for å se hva Gud gjør. ”Den synd som de unge 
menn gjorde, var meget stor for Guds åsyn, for de ringaktet 
Herrens offer” (vers 17). Hebraisk viser at menn ringaktet 
offeret til Herren fordi disse prestene forÅrsaket at folket 
ringaktet det! Har vi sett at dette har skjedd i Guds Kirke?

Malakias budskap er om prester som blir fordømt for å 
forårsake Guds Kirke å gå seg bort. Prester blir holdt mer 
ansvarlige. Men fortsatt, vi må vente på at Gud korrigerer 
problemet—gjennom en mann som Han bruker, som Han 
gjorde med Samuel.

Prester har et alvorlig ansvar på skuldrene sine, og de vil 
bli holdt ansvarlig. Det er så mange måter de kan misbruke 
Guds arbeid og Guds folk på. Det er hva de laodikeiske 
prestene har gjort. De har spredt Guds folk, og forårsaket en 
veldig katastrofe i Guds Kirke! I Esekiel 34, sammenligner 
Gud dem med hyrder som ikke gir føde til flokken, og som 
tillater at de blir spredt.

P R O B L E M E R  PÅ  T O P P E N

”Eli var nå meget gammel, og når han hørte om alt det hans 
sønner gjorde mot hele Israel, og at de lå med kvinnene 
som gjorde tjeneste ved inngangen til sammenkomstens telt” 
(1 Samuel 2:22). Dette var ikke noen liten synd! Likevel brydde 
ikke sønnene til Eli seg om noen så dem. Og folk gjorde; og 
de snakket om det.
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Da Eli fant det ut, irettesatte han sønnene sine mildt og 
han sa til dem: ”Hvorfor gjør dere slikt? Jeg hører av hele 
folket her hvor ondt dere farer fram. Nei, mine sønner! Det er 
ikke noe godt rykte jeg hører om dere. Dere forfører Herrens 
folk” (versene 23-24).

Den største mannen i Israel på den tida hadde ikke mot 
til å bytte ut sønnene sine. ”Når en mann synder mot en 
annen mann, skal Gud være voldgiftsmann. Men når en 
mann synder mot Herren, hvem skal da be for ham?—Men 
de hørte ikke på det deres far sa, for det var Herrens vilje å la 
dem dø” (vers 25). Bare en mann—Eli kunne ha stoppet 
de to sØnnene sine. Og fordi han feilet, begynte hele 
nasjonen å falle sammen. Jesus Kristus forberedte Samuel til å 
erstatte Eli. Så Gud lot Eli og sønnene hans bli drept.

I gamle dager lot Gud folk bli drept fysisk. I dag dør folk 
åndelig og evig, hvis de begår den utilgivelige synden.

Her er en viktig lekse for Guds Kirke i dag. Jesus Kristus 
er det virkelige Overhodet til Guds Kirke. Hvis den fysiske 
lederen feiler, må vi vente på at Kristus korrigerer problemet.

Laodikeerne nekter å bli ledet av den mannen som Gud 
bruker i dag. Jobben vår er å advare dem. Men det er Kristus’ 
jobb å irettesette dem.

Noen kaller Guds regjering hard. Men det er gjennom 
regjering at Gud beskytter og redder Kirken Sin, og snart hele 
verden! Det er en regjering av ren kjærlighet!

Mennesker ser bare nåtida. Gud ser hele bildet. Vi må se 
gjennom Guds øyne. Med tida vil fruktene bli tydelige for alle.

Der hvor det står i vers 25 at ”skal Gud være vold-
giftsmann,” skulle det være Elohim skal dømme han. 
Gudsfamilien! Det er det Elohim betyr for oss, og det er hva 
det betydde for Eli. Han visste om Gudsfamilien. Eli visste 
at han ikke skulle sette sønnene sine før Gud. Når vi inngikk 
pakten vår med Gud, sa vi at vi ville gi opp den fysiske moren, 
faren, søsteren, broren vår og til og med vårt eget liv hvis det 
var nødvendig (Lukas 14:26). Eli inngikk den pakten, men 
han levde ikke opp til den.

Eli kunne ikke holde Guds familiestruktur i sin egen 
familie, på tross av den myndigheten Gud ga ham. Så Gud 
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sverget å drepe sønnene hans. Men det brakte fortsatt ikke Eli 
til omvendelse.

Hvis den fysiske lederen på toppen ikke vil korrigere 
prestene, da vil Gud handle med dem alle.

G U D S  F A M I L I E R E G J E R I N G

Selv om laodikeerne lener seg tilbake og kritiserer Guds fami-
lieregjering, er det en grunnleggende sannhet at uten denne 
regjeringen, vil fysiske og åndelige Israel falle fra hverandre!

Evangeliet er de gode nyhetene om den kommende 
Gudsfamilien, som vil administrere Guds regjering. Guds 
Kirke er dette vordende kongeriket. Den blir styrt av samme 
regjering som vil styre Jorda i Morgendagens verden. Hvor 
velsignet vi er som har del i en Kirke der Jesus Kristus er 
Overhodet.

Laodikeerne valgte å ikke administrere Guds regjering. 
Noen av dem vil dø for alltid på grunn av dette. Det er hvor 
alvorlig dette spørsmålet er.

Hvis jeg ikke utfører rollen min i Guds regjering, vet jeg 
hva framtida mi er.

Når folkene Hans går seg vill, gir Gud dem, av Sin barm-
hjertighet, enhver sjanse til å omvende seg. Som vi snart skal 
se, ga Gud Eli to enestående sjanser, likevel ville han ikke 
ta dem. Laodikeerne har blitt gitt alle slags muligheter til å 
omvende seg, og de vil ikke gjøre det. Tida renner ut. Vi har 
bare så lang tid til å bli rede for Guds Rike.

G U D S  L Ø S N I N G

Midt i disse problemene til Israels presteskap, forberedte Gud 
en løsning: ”Men gutten Samuel gikk fram i alder og i yndest 
både hos Herren og hos mennesker” (1 Samuel 2:26). Samuel 
ble brakt inn på scenen for å erstatte Eli.

”Det kom en Guds mann til Eli, og sa til ham: Så sier 
Herren: Har jeg ikke åpenbart meg for din fars hus, da de var 
i Egypt og måtte tjene Faraos hus?” (vers 27). Her kommer 
en navnløs profet til Eli—før Samuel kommer. Dette var den 
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første profeten i Israel siden Dommerne 6:8. Så Gud ga Israel 
en vidstrakt advarsel.

Den ulykkelige historien om Eli og sønnene hans står 
i sterk kontrast til den inspirerende historien om Hanna, 
moren til Samuel. Åpningskapitlene i 1 Samuel handler om to 
slags familier, akkurat som det er åndelig i dag. Mens Hanna 
hadde passende kjærlighet for sønnen sin, Samuel, hadde Eli 
en slags egoistisk kjærlighet som ble til en forbannelse for 
sønnene hans, og nasjonen.

Eli var ypperstepresten til hele Israel. Gud hadde hele Israel 
til å se til denne mannen. Hvert år, ville han ta på seg livkjor-
telen, og på Soningsdagen ville han gå inn i det aller helligste, 
der Guds trone var, og utføre mange hellige tjenester for Gud—
hvorfra Samuel ville hØre selve stemmen til Gud!

Kristus offer åpnet opp det aller helligste for alle helge-
nene til Gud. Vi er konger og prester i dag (Åpenbaringen 1:6). 
Vi har adgang til Guds trone daglig.

Som med ypperstepresten, er innsatsen veldig høy for oss. 
Evig liv står på spill for Guds folk i dag.

Eli var den fremste mannen i Israel, og han ville ikke iret-
tesette sønnene sine. Han ville ikke dedisere dem til Gud på 
den måten som Hanna gjorde med sin sønn, og Gud tok ikke 
lett på synden hans.

Eli ville ikke lytte til Gud. Han hørte på det som var 
populært og politisk korrekt i Israel. Hvis han hadde iret-
tesatt sønnene sine, ville kanskje folket ha sagt: ”Åh, du harde 
mann!” Så han bare lot dem gå, og Israel ville ha blitt ødelagt 
hvis Gud ikke hadde grepet inn. Hva er hardest?

E N  B R Y T E — I G J E N N O M  V I S J O N

1 Samuel 3:1 sier: ”Gutten Samuel tjente Herren under Elis 
tilsyn. Herrens ord var dyrt [skulle leses sjeldent] i de dager, 
av syner var det få.” På hebraisk står det at det var ”ingen 
bryte—igjennom visjon.”

Alt i Israel dreide seg rundt tabernaklet, som er et forbilde 
på Guds Kirke i dag. Alt arbeidet vårt dreier seg rundt hoved-
kvarteret.
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Nasjonen Israel ble motløse fordi Elis sønner syndet. 
Mange av folkene ville ikke engang komme opp til Silo hvor 
tabernaklet var.

Dette er i alt vesentlig det som skjedde, da de laodikeiske 
lederne gjorde opprør mot Gud i denne endetiden. Folkene 
våre så de veldig dårlige eksemplene til lederne. Guds arbeid 
begynte å vakle og feilet snart. 

Hvordan kan vi legge for stor vekt på viktigheten av 
rettferdighet og lojalitet i Guds ledere? 

Da herr Armstrong døde, begynte de laodikeiske lederne 
å forandre alle de største doktrinene til Kirken. Åpenbaringen 
Gud ga til herr Armstrong ble undertrykket, og medlemmene 
våre så ingen ny åpenbaring. Mer enn 95% av Guds folk 
vendte seg til slutt bort. Guds familie var spredt!

Men Gud hadde en løsning som Han åpenbarte i 
Malakias’ Budskap. (Hvis du ikke har en kopi, skriv etter 
en. Den er gratis.) Forestill deg hvordan det hadde vært hvis 
det ikke hadde vært noe Malakias’ Budskap som ville bryte 
igjennom det forvirrende morasset. Hva ville vi ha gjort? Vi 
ville ha vært i forvirring og mørke.

Laodikeerne er fryktelig delt nå, og det er fordi de ikke 
har noen bryte—igjennom visjon, som Gud gir til den lojale 
familien Sin. Vi er velsignet med å se det vi ser fordi Gud ga 
oss en visjon å bryte igjennom med.

Midt i disse problemene til oldtidas Israel, hvor var 
Gud? Hvorfor gjorde Han ikke noe? Vel, Han gjorde noe—
men ikke akkurat på den måten som folk forventet det. 
Mens det var kaos i presteskapet, hadde Gud arbeidet med 
Samuel hele tida. På samme måten hadde Gud åpenbart 
Malakias Budskap til meg i mange måneder, før noen 
andre visste om det. Gud gjorde noe. Han utarbeidet ting. 
Åpenbaringen var et gjennombrudd, selv om ingen andre 
visste om det.

Malakias Budskap bryter fortsatt igjennom. Det er flere 
etterligninger av denne boka, fordi Satan ønsker å ødelegge 
forbindelsen mellom Elias og Guds arbeid i dag. Hvis han kan 
gjøre det, kan han ødelegge Guds bryte—igjennom visjon og 
fordømme folk til blindhet.

42

G U D S  F A M I L I E V I S J O N



Da hovedkvarterets ledelse begynte å forandre det herr 
Armstrong lærte, var det en tid, imidlertid kort, da det ikke 
var noen visjon som brøt igjennom. Guds folk undret seg, hva 
er galt? Hvorfor er det ingen åpenbaringer? Hvor er Elias’ Gud? 
De sa i tankene sine, familien din faller fra hverandre, hvorfor 
gjør du ikke noe, Gud?

Da Gud åpenbarte Malakias’ Budskap til meg, visste 
jeg ikke hvor det ledet hen. Men jeg bestemte meg for å ha 
ukentlige bibelstudier med forsamlingen min i 1987 og 1988, 
slik hovedkvarteret hadde. (De f leste av feltforsamlingene 
hadde bibelstudier annen hver uke.) Jeg følte at jeg trengte det 
spesielt, fordi det var på den tida Gud åpenbarte mye til meg 
fra boka til Amos. Så det var en tid da jeg forberedte ukentlige 
bibelstudier og prekener. Utenom leilighetsvise budskap 
fra assistenten min, John Amos, foretok jeg mesteparten 
av prekinga selv. Gud forberedte meg til å gå dypere inn i 
Skriften. Det er der vi alle trenger å være når åndelige kriser 
inntreffer. Vi trenger å vite hva Gud sier vi skal gjøre, fordi vi 
ikke kan komme gjennom slike kriser hvis vi mangler nærhet 
til Gud. Han forberedte meg.

Hvis du er nær til Ham, vil Han forberede deg og arbeide 
stille bak scenen, for å forsikre at du er klar for krisene som 
du vil møte.

G U D S  L A M P E

”Så var det en dag mens Eli lå i sitt rom—hans øyne hadde 
begynt å bli sløve, så han kunne ikke se. Guds [Elohim] lampe 
var ennå ikke sloknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor 
Guds ark var” (1 Samuel 3:2-3). Det er en mengde symbolisme 
her som vi må forstå. Vi må fokusere på Gudsfamilien.

Lampa var i ferd med å gå ut i Guds endetidstempel, eller 
Kirke. Vi må holde lampa, Guds arbeid, gående med bønnene 
og ofringene våre. Dette handler om lampa og arken til 
Elohim—til Gudsfamilien. Jobben vår, som Guds familie, er å 
la Guds familielampe—Guds budskap—skinne ut til verden så 
klart som vi kan. Det er det eneste lyset som kaller folk ut av 
denne verden.
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Elohim er det vanligste ordet for Gud i Det gamle testa-
mentet. Gud lærte Israel at de var Hans familie—og refererte 
til nasjonen som en ”sønn” (5 Mosebok 8:5) og Seg Selv som en 
Far (Malakias 1:6; Jeremia 31:9).

Vi blir også lært om Faren og Sønnen i Det nye testa-
mentet (Lukas 1:30-33; Johannes 1).

Vi skal bli født inn i Gudsfamilien. Nå kan vi se bedre 
hvorfor det er ”lampa til Elohim”! Denne Gudsfamilien er 
verdens lys! Vi ble født for å bli medlemmer av Gudsfamilien! 
(1 Mosebok 1:26).

Ingen kan komme til Gud med mindre Ånden til Faren 
drar dem (Johannes 6:44). Dette familielyset begynner når en 
blir unnfanget av Faren. Ikke en gang Kristus kan unnfange 
eller kalle sønner inn i Gudsfamilien. Alle har en spesifikk 
jobb i Gudsfamilien.

Vi har også blitt lært om ”arken til Elohim.” Guds ark er 
et symbol på Guds familietrone. Den avbilder familiestyret 
til Gud.

På toppen av arken var det en kopi av Guds trone mellom 
to kjeruber; inni var mannaen, loven og staven til Aron 
(avbilder Guds regjering). Gud talte til oldtidas Israel fra 
arken, og i dag snakker Han til oss gjennom åpenbaringer og 
mater oss med åndelig manna! (Johannes 6:58).

Gud ønsker å gjøre omvendelsen vår dypere. Kunnskap er 
ikke omvendelse. Imidlertid må den bli brukt for å produsere 
omvendelse—å gjøre oss en del av Guds familieregjering.

Å  K J E N N E  G U D  I N T I M T

”Så var det en dag mens … Samuel lå i Herrens helligdom, 
hvor Guds ark var. Da ropte Herren på Samuel. Og han sa: 
Ja, her er jeg. Han løp til Eli og sa: Her er jeg, du ropte jo 
på meg. Men Eli sa: Jeg ropte ikke, min sønn. Gå og legg 
deg igjen! Og han gikk og la seg. Samuel kjente ennå ikke 
Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham” 
(1 Samuel 3:2-5, 7). Ordet kjente betyr å kjenne på en intim 
måte; på hebraisk blir det til og med brukt til å bety seksuelt 
forhold. Så Samuel lærte å kjenne Gud veldig intimt. Han 
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ville kjenne Gud gjennom åpenbaring, og ville deretter ta den 
åpenbaringen til Israel som en advarsel.

Dette har å gjøre med den mannen som Gud gir åpenba-
ringen til. Gud gir åpenbaringen til en mann, og har Kirken 
til å se til den mannen. Så Gud holder denne mannen svært 
ansvarlig. Fordi det er gjennom ham og åpenbaringen Gud gir 
ham, at vi blir intimt kjent med Gud.

Hvor godt kjenner du Gud? Hvor godt ønsker du å kjenne 
Gud?

Gud ga Samuel åpenbaring angående hva Han ville gjøre 
med Eli og sønnene hans. ”Da sa Herren til Samuel: Nå vil jeg 
gjøre noe i Israel som skal ringe for begge ørene på hver den 
som hører om det. Den dagen vil jeg la det komme over Eli, alt 
det jeg har talt om hans hus, fra først til sist” (versene 11-12). 

”Den dagen” som viser til endetiden, vil Gud oppfylle disse 
tingene! Det vil få det til å ringe i ørene til hele Israel! Dette 
er en profeti om en fysisk familie i Israel—de fysiske etterkom-
merne til Eli. Det som skjer med denne fysiske familien i 
Israel, vil til og med få det til å ringe i ørene på kjødelige folk!

Guds fordømmelse fortsetter: ”Derfor har jeg sverget denne 
ed om Elis ætt: Aldri i evighet skal Eli-ættens misgjerninger 
kunne sones med slaktoffer eller med offergaver” (vers 14). Det 
vil aldri bli sonet! Dette er noe Gud vil beholde i hjertet Sitt for 
alltid. Den familien er under en slags forbannelse for alltid, så 
lenge som de er fysiske.

T O  A DVA R S L E R

Folk som har ny åpenbaring fra Gud, er de som tilbringer tid i 
det helligste av det hellige—der Gud talte til Israel. God forteller 
oss, så tydelig, hva som vil skje i dag, fordi Han ønsker å redde 
oss fra fysisk—og åndelig—ødeleggelse. Det er Guds kjærlighet. 
Hvor er arken i dag? Hvor i dag, hører du en slik profeti som ble 
gitt til Samuel? Hvor på Jorda hører du åpenbaringenes Gud 
snakke til verden, til laodikeerne og til Hans utvalgte? Hvor er 
det helligste av det hellige i dag? Hvor er det indre tempelet?

Samuel var en ung tenåring da han fikk visjonen om Elis 
familie, og han fryktet for å fortelle Eli om den. Vi kunne 
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frykte å fortelle verden i dag om de øre-ringende hendelsene 
som kommer over dem. Men Eli var fortsatt så tilstedeværende 
at han ba Samuel fortelle ham hva Gud hadde vist ham, og sa 
at hvis Samuel ikke gjorde det, kunne disse tingene komme 
over Samuel. Og husk, Samuel var i virkeligheten den andre 
profeten som advarte Eli om problemene hans (1 Samuel 2:27).

På samme måte har det vært to budskap i denne ende-
tiden som har gått ut fra to forskjellige menn. Men Guds 
familie hører fortsatt ikke etter. Hva er det neste? Etter at de 
to første mennene har kommet på scenen, hva skjer deretter? 
Hva er den tredje hendelsen som skjer med Guds folk i dag? 
Det er den samme tingen som skjedde med Eli og sønnene 
hans, bare i en mer alvorlig åndelig sammenheng. Dette er 
Ordet til den levende Gud!

Det var en mann som kom og oppfylte profetien om ende-
tids-Elias, og nå er det et annet arbeid som har fulgt ham. I mer 
enn 60 år har nasjonene til Israel blitt advart av Gud gjentatte 
ganger, om hva Gud vil gjøre med Israel hvis de ikke omvender 
seg. Hvis de ikke begynner å forstå Guds familievisjon, vil de 
aldri vite den virkelige løsningen på problemene sine. Med 
Guds familievisjon, kunne de løse hver eneste en av dem.

Alt dette er knyttet til tilbakekomsten til Jesus Kristus, når 
Han vil gjenopprette alle ting til verden. Skjønt akkurat nå, gir 
det store arbeidet Hans mer åpenbaring til bruden Hans. For 
en framtid vi alle har. For en framtid hele Israel har.

E L I S  H U S

Elis familie var Israels ”førstefamilie.” Hvis Gud ville bruke 
de fysiske etterkommerne hans til å få ørene våre til å ringe, 
ville det uten tvil være en kjent familie i Israel. Denne fami-
lien ville antagelig være høyt oppe i rang i Israels regjering, 
slik Elis familie var. Gud bringer ikke katastrofe over denne 
ene familien for å vekke bare dem. Gud gjØr det for Å fÅ 
Ørene til alle i Israel til Å ringe. Han Ønsker Å vekke 
opp hele Israel!

Etter den tragiske døden til John Kennedy Jr. i 1999, viste 
en undersøkelse at 26,4 % av amerikanerne trodde at Kennedy 
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familien var under en forbannelse. Kunne Kennedy familien 
være under en forbannelse fordi de er etterkommerne til Eli? 
Jeg vet ikke. Men en slik forbannelse er profetert å ramme en 
familie i Israel i denne endetiden!

Hvilken annen familie har blitt rammet av så mange 
forbannelser? Jeg vet ingen.

Den 26te juli 1999, dekket Newsweek Kennedy døden 
med denne forsideoverskriften: ”Igjen!” Dette nummerets 
lederartikkel, med tittelen ”Sjarmerende, likevel forbannet,” 
listet alle tragediene som hadde rammet Kennedy familien. 
Her er noen få eksempler:

1944: Joseph Kennedy blir drept på et hemmelig bombe-
oppdrag med fly over England.

1948: Kathleen Kennedy-Hardington blir drept i et fransk 
flykrasj.

1963: President John F. Kennedy blir drept i et attentat.
1964: Ted Kennedy blir alvorlig såret i et privat flykrasj på 

vei til Massachusetts Demokratiske Statskonvensjon.
1968: Robert F. Kennedy blir drept i et attentat i Los 

Angeles etter at han har vunnet primærvalget i California.
1969: Teds bil krasjer på Chappaquiddick, og Mary Jo 

Kopechne blir drept og ødelegger Kennedys forhåpninger 
om å bli president. Han sa senere at det sÅ ut som om 
familien hans var under en slags forbannelse. 

1973: Teddy jr. må amputere det høyre benet sitt på grunn 
av kreft, når han er 12.

1973: Joe jr. har en jeepulykke som gjør at Pamela Kelly, en 
venninne, blir lam fra livet og ned.

1984: David, 28, dør av en overdose i et hotellrom i Palm 
Beach.

1997: Michael, 39, treffer et tre og dør, mens han spiller 
ski-fotball i et fjell i Aspen.

1999: John F. Kennedy jr., Caroline Besset-Kennedy og 
søsteren hennes, Lauren, krasjer med enmotors flyet sitt nær 
Marthas Vingård. Alle tre blir drept.

Gud Ønsker Å fÅ Israels Ører til Å ringe, fordi Han 
Ønsker Å redde dem! Bruker Han denne familieforban-
nelsen, og prØver Å vekke opp hele Israel til Å se de 
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nasjonale forbannelsene som er i ferd med Å ramme 
dem? Jeg tror at vi skulle tenke grundig på dette spørsmålet.

Ø D E L E G G E L S E N  AV  I S R A E L

Ordet ringe blir bare brukt to andre steder i Det gamle 
testamentet: 2 Kongebok 21:12 og Jeremia 19:3. Begge disse 
profetiske bøkene peker til Nebukadnesars ødeleggelse av 
Jerusalem. Den ødeleggelsen er bare et forbilde på det som 
kommer over hele Israel i disse siste dager, hvis folket vårt 
ikke omvender seg. Israels familie er i ferd med å bli ødelagt; 
det er mer enn bare en familie. Dette er den største krisa som 
noensinne vil skje i Israel!

Dette er budskapet som vi må levere til dem. Gud begynner 
det med ”den dagen” (1 Samuel 3:12-kjv), men Han sier også at 
Han vil også ”gjøre slutt” på det, eller Han vil stoppe det.

Hvilken som helst familie som er under en forbannelse, 
kunne stoppe forbannelsen hvis de i dyp anger ville vende seg 
til Gud. Men Israels nasjoner—spesielt Amerika, Britannia 
og Juda (den nasjonen som i dag blir kalt Israel)—er også 
under en forbannelse i dag! (Daniel 9:12-13; 3 Mosebok 26 og 
5 Mosebok 28).

I Jeremia profeterer Gud at hele Israel vil bli ødelagt. I 
Jeremia 31:15, gråter rakel, moren til Israels nasjoner, for fami-
lien sin og nekter å bli trøstet. Gud ønsker å advare Israel om 
denne forferdelige katastrofen mens det fortsatt er tid!

Jeg tror at Kennedy familiens forbannelse, er en advarsel 
fra Gud om hva som er i ferd med å ramme hele Israel. Det får 
det til å ringe for ørene. Det skulle også få oss til å omvende oss.

Det er en tifoldig advarsel til Guds egne prester i dag—
disse mennene som tjener i Elis tradisjon! Det er på tide at alle 
mennesker gir akt på Guds budskap. Har vi sunket så dypt inn 
i bedrag og lyst at vi ikke kan nåes av Guds advarsel?

Israel er i ferd med å komme til en slutt! Folk kan håne, 
men Gud vil bringe dem ned slik Han gjorde det med Eli og 
sønnene hans! Gud fortalte Eli og familien hans at Han ville 
knuse dem, og Han gjorde det. Det er det Han også har fortalt 
til Israel. Hvis de ikke omvender seg, vil Han gjøre det!
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Gud advarte Israel i mange år mens herr Armstrong var i 
live. Nå gir Han dem en siste advarsel, gjennom oss, før Han 
sender den skrekkelige trengselen. Vi kan ikke ta lett på dette 
budskapet. Vi må la Guds kraft arbeide i livene våre, så vi kan 
levere dette budskapet til Israel.

”For jeg har kunngjort ham at jeg vil dømme hans hus 
for alltid for den misgjernings skyld som han kjente til. 
Hans sønner førte forbannelse over seg, men likevel holdt han 
dem ikke i age” (1 Samuel 3:13). Eli visste. Det er det samme 
ordet som er brukt tidligere—å vite intimt. Eli visste om 
åpenbaringen til Elohim, likevel ville han ikke holde igjen 
sønnene sine. Av den grunnen, sa Gud at Han ville bringe 
en forbannelse over Elis familie for alltid. Dette gjelder både 
fysisk og åndelig. Laodikeerne visste det vi vet. De har et 
minne som verden mangler—minnet om hva herr Armstrong 
lærte dem. Likevel vandrer de tilbake inn i verden, etter at de 
har kjent den store Gud. For en tragedie! Og det kunne så fort 
skje med oss.

L E K S J O N E R  F R A  S I L O

”Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før: Samuel, 
Samuel! Og Samuel sa: tal, Herre, din tjener hører! … Samuel 
vokste opp. Og Herren var med ham og lot ikke noen av sine 
ord falle til jorden” (versene 10, 19). Vi må følge Samuels 
eksempel og aldri la Guds ord falle til jorda i våre personlige 
liv eller i dette arbeidet.

”Da skjønte hele Israel fra Dan til Be’er-seba at Samuel var 
betrodd å være profet for Herren. Og Herren ble ved å vise 
seg i Silo, fordi Herren åpenbarte seg for Samuel i Silo ved 
Herrens ord” (versene 20-21). Gud viste seg for Samuel i en 
eller annen form i vers 10—kanskje bare et glimt av Ham. Her, 
viser Gud seg for ham for andre gang. Disse versene gjør den 
virkeligheten at vi kommer nærmere og nærmere til vi vil se 
Gud, mer levende.

Denne andre gangen viste Gud seg i Silo. Gud bruker Silo 
for å lære oss noe i denne endetiden. I disse dager var hele 
nasjonen fokusert på Silo, akkurat slik Guds folk var fokusert 
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på Pasadena, California, hovedkvarteret til Guds verdensvide 
Kirke, mens herr Armstrong levde. Ordet Silo betyr ”hvile.” 
Pasadena var en hvileplass mens herr Armstrong var der. Det 
var der den åndelige arken og Guds hus var.

I dag, selv om det huset fortsatt står der, blir det ikke øst 
ut noen åndelig sannheter fra Pasadena slik det brukte å være. 
For en rystende synd disse prestene begikk. Er Gud hard når 
Han forholder seg til dem? Hvis Gud putter dem ut av preste-
skapet for all evighet, er det ille? Gud ønsker å bringe oss inn i 
evig herlighet, og Han gir oss enhver mulighet til å oppnå det 
målet. Men Han vil ikke ha noen opprørere sittende sammen 
med seg i hovedkvarteret.

I oldtidas Israel, da arken forlot Silo, vendte den aldri 
tilbake igjen til den byen. Jeremia 26 nevner Silo i en profeti 
om endetiden. Dette handler også om Guds Kirke og Israels 
nasjoner i de siste dager: ”så sier Herren: stå fram i forgården 
til Herrens hus. Tal til alle Judas byer, som kommer for å tilbe i 
Herrens hus, alle de ord jeg har befalt deg å tale til dem! utelat 
ikke et eneste ord! … Dersom dere ikke vil høre på meg, så 
dere følger den lov som jeg har gitt dere, så dere hører på mine 
tjenere profetenes ord, dem som jeg sender til dere både tidlig 
og sent, uten at dere hører, da vil jeg gjøre med dette huset [det 
laodikeiske huset] som med Silo, og denne byen [Jerusalem, et 
forbilde på hele Israel] vil jeg gjøre til en forbannelse for alle 
jordens folkeslag” (Jeremia 26:2-6). Hele boka til Jeremia ble 
skrevet spesielt for denne endetiden (Jeremia 30:1-3).

Hvis du besøker Silo i dag, legger du merke til at det 
er massive steinblokker strødd overalt. Du kan se at det en 
gang var storhet der—Gud viste seg for Samuel to ganger i 
Silo—men nå ligger det fullstendig i ruiner. Hvorfor? Fordi 
Gud ødela den. Og Han lover at Han vil gjøre den laodikeiske 
Kirken akkurat lik Silo! De er allerede slik nå, åndelig! Guds 
lov ble satt framfor dem av Herbert W. Armstrong. De hadde 
Guds regjering, men fornektet den. Nå har de ingen mann til 
å realisere Guds lov. De blir ikke matet åndelig mer.

Denne profetien gjelder også fysisk—til hele Israel. Akkurat 
nå er Israels nasjoner imponerende til verden på mange måter. 
Men snart vil de være i ruiner! Akkurat slik som Silo.
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”Hvorfor har du profetert i Herrens navn og sagt: Det skal gå 
med dette huset som med Silo! Og denne byen skal bli øde uten 
innbyggere!—Og hele folket samlet seg mot Jeremia i Herrens 
hus” (Jeremia 26:9). Du må forstå: Dette er ikke oldtidshistorie; 
dette har aldri skjedd! Silo ble ikke Øde ”uten innbyggere” i 
oldtida. Dette er en profeti om nÆr framtid!

I oldtida ble Silo lagt i ruiner, men ikke ”uten innbyggere.” 
David skrev om det tragiske fallet til Silo: ”De vakte hans 

harme med sine offerhauger og gjorde ham nidkjær med sine 
utskårne bilder. Gud hørte det og ble vred, han fikk avsky for 
Israel. Og han forlot sin bolig i Silo, det telt han hadde slått 
opp blant menneskene. Han overgav sin styrke til fangenskap 
og sin herlighet i fiendens hånd. Han overgav sitt folk til 
sverdet og ble harm på sin arv. Ild fortærte dets unge menn, og 
jomfruene fikk ingen brullupssang. Dets prester falt for sverdet, 
og dets enker fikk ikke holde sørgehøytid” (Salmene 78:58-64). 
Gud forlot Silo. Det var ingen bryllup eller noe slags glede. 
Folkene var så dypt motløse at de ikke kunne gråte mer!

Vi kan ikke ta lett på disse profetiene. Vi trenger å ha mer 
hast enn noen sinne. Folkene i Israel vil snart bli ødelagt hvis 
de ikke omvender seg! Jeg vet hvordan Silo ser ut; Jeg lagde 
fire fjernsynsprogram der i løpet av to forskjellige besøk. Det 
er ingenting, men ødemark. Vi kan vite hvordan Israel vil se 
ut—uten innbyggere! Når vi hører dette budskapet, må vi bli 
et travlere folk!

Eli og sønnene hans forårsaket å utslette Guds familievi-
sjon. Sluttresultatet var overveldende. 

S A T A N S  PÅ T R E N G E N D E  V R E D E

”Derfor fryd dere, himler, og dere som bor i dem! Men ve 
jorden og havet! For djevelen er steget ned til dere i 
stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid” 
(Åpenbaringen  12:12). Satan har blitt kastet ned og er fylt til 
randen av skummende raseri! Han har et raserianfall; han har 
ingenting å miste. Han har så kort tid igjen.

Vi må gjøre det meste ut av denne ”korte tida” ved å gjøre 
Guds arbeid med mer hast. Dette verset handler om en tid 
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før Den store trengselen. Hvis vi ikke lar Guds Ånd oppildne 
oss, da vil vi gjøre det laodikeerne gjør: Kjærligheten deres 
blir kald, fordi lovløsheten tar overhånd (Matteus 24:12). Hele 
Israel bader i lovløshet og knytter skjelvende neven mot Gud, 
og laodikeerne følger uavlatelig etter.

I mellomtida reiser dyrets makt seg raskt. Det forbereder 
seg på å påføre Israel en verre straff enn noen annen nasjon 
noen sinne har mottatt. Hvem vil advare Israel?

Vi trenger denne familievisjonen til Gud til å hjelpe oss å 
levere dette skremmende budskapet. Gud forbereder familien 
sin. Vi har en vanskelig jobb å utføre. Vi må fullføre arbeidet 
til Faren vår på samme måten som Jesus Kristus gjorde det 
(Johannes 4:34).

”Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, 
forfulgte den kvinnen som hadde født guttebarnet” 
(Åpenbaringen  12:13). Da Satan ble kastet ned, rev han Guds 
Kirke i stykker. Han forfulgte Guds Kirke så voldsomt at 95% 
av dem gjorde opprør mot Gud. Gud tillot disse angrepene 
fordi Han ønsket å se hva slags karakter folkene Hans hadde 
bygd, og hvor mye de virkelig hadde lært fra apostelen Hans.

Satans fremste mål er Guds familie! Han vil gjøre alt han 
kan for å sette feller for oss og rive oss i stykker åndelig! Den 
verste nyheten i denne historien er ikke at disse som gjorde 
opprør må lide i trengselen; det er at Bibelen indikerer at 50 
prosent av dem ikke vil være i Guds familie.

Men Gud vil beskytte oss hvis vi forblir lojale mot Ham: 
”Og den store ørnens to vinger ble gitt til kvinnen for at hun 
skulle kunne fly ut til sitt sted i ørkenen, der hun blir sørget 
for i en tid og tider og en halv tid borte fra slangens ansikt” 
(vers 14).

E L I S  S L U T T

I 1 Samuel 4:1-2, mistet Israel 4000 menn i et slag mot filis-
terne. tapet knuste moralen deres. ”Da folket kom til leieren, 
sa Israels eldste: Hvorfor gjorde Herren det slik at filisterne 
slo oss i dag? …” (vers 3). De kunne ikke forstå hvorfor dette 
skjedde i Israel—hvorfor alt falt fra hverandre.
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De stilte det riktige spørsmålet. Hvis vi fortsetter å tape 
slag i vårt eget liv, må vi sannferdig spørre oss selv hvorfor. 
Det må være en grunn. Ja, vi har alle våre prøvelser, men vi 
skulle ikke tape slag mot fiendene våre.

Legg merke til israelittenes respons i vers 3: ”… La oss 
hente Herrens pakts-ark til oss fra Silo, så den kan komme hit 
iblant oss og frelse oss av våre fienders hånd.” 

Gud talte til Samuel fra arken. Det var det helligste 
objektet i Israel. Arken var ikke der bare som et fysisk symbol. 
Gud talte derfra!

Guds Filadelfiakirke er ikke her bare som 
et symbol i dag—Gud taler herfra! Vi er den indre 
forgården, der Gud dveler.

I dag er den åndelige arken her. Gud gir sine åpenbarte 
profetier gjennom meg og denne Kirken. Selve denne boka du 
leser i nå er en liten del av rikelig med bevis!

Gud taler fra paktens ark—fra den tronen mellom kjeru-
bene—til Kirken Sin. Han taler til paktfolket Sitt—de som 
har vært lojale mot denne pakten, grunnlagt på Guds regje-
ring. Vi har inngått en pakt med Herren, hærskarenes Gud 
(vers 4)—Gud over alle englene, Gud over hele universet. 
Han er den militære lederen vår i de mange slagene som vi 
treffer på. Vi er i den mest intense krigføringa noensinne mot 
satan og demonene hans. De prøver å ødelegge oss med hele 
sin makt. Flesteparten av Guds folk har blitt beseiret fordi 
de ikke overholdt pakten. Gud ønsker at vi skal vinne disse 
slagene, men vi må holde vår del av pakten hvis vi skal gjøre 
det (Lukas 14:26-27).

Etter at Israel ble slått av f ilisterne, dro Hofni og 
Pinehas for å hente arken. De sto ved siden av den da de 
døde. De trodde de var rettferdige der de sto ved arken 
som Guds ledere. Men de døde ved arken på grunn av 
syndene sine.

La meg igjen minne deg på at inni arken var det to stein-
tavler med de ti bud skrevet på dem. Arons stav var også der 
(et forbilde på Guds regjering gjennom en mann). Den siste 
gjenstanden var en gylden krukke med manna. Nådestolen 
var oppå arken og symboliserte Guds trone.
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Hvor finner du de ti bud og Guds regjering i dag? 
Hvem blir gitt åndelig manna, eller åpenbaring? Bare Guds 
Filadelfiakirke, og du kan bevise denne sterke uttalelsen.

Pakten var grunnlagt på det som var i arken—Guds lov 
og regjering. Dette er slik Gud styrer fra nådestolen. De som 
underordner seg blir gitt åndelig manna (Johannes 6).

Laodikeerne kan handle selvgodt som om de adlyder Gud, 
men det er lett å bevise at de ikke gjør det! Det er derfor jeg 
tror at så mange av dem vil omvende seg så fort i trengselen.

Vi har et valg i dag. Gud tvinger ikke noe på oss. Det 
åpenbarer Hans kjærlighet. Vi er i en ekteskapspakt. Kristus 
ønsker å gifte seg med oss. Men Han vil ikke tvinge bruden 
sin til å adlyde. Vi må besvare kjærligheten Hans frivillig.

Legg merke til vers 10 i 1 Samuel 4: ”Da gikk filisterne 
til kamp, og Israel ble slått. De flyktet hver til sitt telt, og det 
ble et meget stort mannefall—det falt tretti tusen mann av 
Israels fotfolk.” Israelittene flyktet fra slaget. De sluttet til og 
med å kjempe.

Joseph Tkach jr. har sagt at 40 000 medlemmer i Guds 
verdensvide Kirke har trukket seg tilbake og gjør ingenting. 
De har blitt slått. De har tapt slagene, og de er trøtte av å 
kjempe. Hvis du har dette problemet, er det best du gjør noe 
med det, eller du vil bli slått av Satan.

Det var en tid da menneskene var så onde at Gud angret 
at Han hadde skapt menneskene (1 Mosebok 6). Så Gud 
oversvømte Jorda og ødela alle menneskene med unntagelse 
av åtte personer. senere så Gud hvordan menneskene ble i 
Sodoma og Gomorra og Han ødela disse byene (1 Mosebok 19). 
Gud brukte begge disse hendelsene som forbilder på ende-
tiden (Lukas 17:26-30). Menneskene ble verre enn selv Gud 
ventet seg! Se hvor sjokkerte vi har blitt over hva Guds lunkne 
Kirke gjør i dag. Med en gang du kommer bort fra Gud, kan 
man aldri vite hva menneskenaturen vil gjøre.

H J E L P E S T E I N E N

Tenk etter hvilket offer Gud og Ordet ga slik at vi kan få 
syndene våre visket ut og faktisk bli forsonet med Gud, slik at vi 
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kan ha mulighet å entre inn i Gudsfamilien. Lammet var slaktet 
fra grunnleggelsen av verden for planen med Gudsfamilien. Og 
til og med da Han ble grepet av svakhet, og ønsket å gi opp, sa 
Kristus til Faren Sin: ikke la Min vilje, men Din vilje skje. Han 
ønsket å gjøre Farens vilje. Han satte virkelig et eksempel for 
oss. Denne familievisjonen fikk Han gjennom alt.

Hvis Faren og Kristus kan gjøre alt dette, kan ikke vi 
gjøre vår del? Dette er en familieanstrengelse. Se på hva Gud 
har gjort for oss. Se hva Jesus Kristus gjennomgikk. Gud var 
bestemt på å ha enten en skapt familie eller en født familie, 
det er ved englene, eller ved å gjenskape seg selv gjennom 
menneskene. To tredjedeler av englene har forblitt lojale, men 
de vil ikke bli født inn i Guds familie. Hvis vi velger å vende 
oss bort fra dette utrolige potensialet, da kan vi dø for alltid, 
og vi trenger ikke å lide mer.

Kan vi forstå hvor dypt Gud lengter etter en familie?
Kan vi ikke komme over motløshet? Folk som blir over-

vunnet av negativ tenking blir slått ned av Satan, og de bruker 
ikke Guds kraft! Det er ingen måte vi kan nå utover dette 
livet uten Guds kraft.

Forstå hva Gud har lagt fram for deg! Elsker Gud deg? 
Han ikke bare sier så, handlingene Hans beviser det. Han 
sendte Sin eneste unnfangede sønn for å lide og dø for deg.

Har Han ikke rett til å be oss om å holde ut prøvelsene våre? 
Israel fikk arken tilbake til slutt (1 Samuel 7). Etter 40 

år førte Samuel Israel tilbake der de hadde mistet den, og 
han brukte Guds kraft til å slå filisterne og få tilbake arken. 
Og han satte opp en stor stein og kalte den Eben-Eser, eller 
hjelpestein (vers 12).

Vi har en Hjelpestein. Israel skulle aldri ha mistet arken. 
Samuel fikk Israel tilbake på sporet til der hvor de igjen hadde 
arken og mange andre velsignelser. Samuel brakte dem tilbake 
inn i den familiepakten med Gud, og Gud ga dem Sin kraft.

La oss huske den pakten vi har inngått med Gud—
Steinen vår. La oss få sinnene våre over på arbeidet Hans og 
vekk fra oss selv. La oss elske Gud og familien Hans i dag—og 
også den potensielle familien Hans, de milliardene på milliar-
dene av mennesker som vil bli vekket opp på den siste store 
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Dagen. La oss gi livet vårt for Gudsfamilien og lengte etter en 
familie slik Gud gjør det. Hvis vi virkelig kan forstå dette og 
tenke slik som Gud, vil det ikke bli noen ting som kan stoppe 
oss. Vi vil bli der og hjelpe å bringe alle disse menneskene inn 
i den strålende, vidunderlige og majestetiske Gudsfamilien.

S A D O K S  S Ø N N E R

Hør Guds svar til Eli og til laodikeerne om endetiden: ”Og 
jeg vil oppreise for meg en trofast prest. Han skal gjøre etter 
mitt hjerte og min vilje, og jeg vil bygge for ham et hus som 
blir stående. Han skal ferdes for min salvedes åsyn alle dager” 
(1 Samuel 2:35). Kommentatorer er enige om at dette refererer 
til presten Sadok—som var fullstendig lojal overfor Davids 
trone fra begynnelsen til enden.

I 1 Kongebok 2:26-27, kan vi se hvordan presten Abjatar 
feilet. Sadok ble da den eneste ypperstepresten. Dette var 100 
år etter at Eli døde. Abjatar falt som offer for Eli forbannelsen 
(versene 25-35). Men Sadok var lojal overfor Davids trone—
som Samuel hjalp til å sette opp. Sadok var den ”trofaste 
presten” i 1 Samuel 2:35.

I endetiden sier Gud at der er åndelige sØnner til Sadok. 
”Men det rommet som har forsiden vendt mot nord, er for 
prestene som tar vare på det som er å vareta, ved alteret. Det 
er Sadoks sØnner, de av Levi sine sønner som trer nær til 
Herren for å tjene ham” (Esekiel 40:46). Dette er en profeti for 
endetiden. Disse er Sadok sine åndelige sønner. I dag er det 
bare de som kommer nær til Gud.

”Og han målte forgården, den var hundre alen lang og 
hundre alen bred i firkant. Og alteret sto foran huset” (vers 47). 
I dag måler vi tempelet, Guds Kirke (Åpenbaringen 11:1-2).

Her er budskapet som kommer etter målinga: ”Du skal si 
til de gjenstridige, til Israels hus: så sier Herren Herren: Det 
får nå være nok med alle deres styggedommer, Israels hus, at 
dere har latt fremmede med uomskåret hjerte og uomskåret 
kjød komme inn i min helligdom og være der, så mitt hus 
ble vanhelliget, mens dere bar fram min mat, fett og blod, og 
slik brøt min pakt, for ikke å nevne deres andre avskyeligheter” 
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(Esekiel 44:6-7). Disse ”gjenstridige” prestene har forurenset 
Guds hus akkurat som sønnene til Eli gjorde.

”Dere tok ikke vare på det som var å vareta i mine hellig-
dommer. Men dere satte andre i stedet for dere til å ta vare på 
det jeg ville ha ivaretatt i min helligdom. Ja, også de levitter 
[de laodikeiske lederne i dag] som gikk bort fra meg da Israel 
[åndelige] fór vill og forvillet seg bort fra meg etter sine motby-
delige avguder, de skal bære sin misgjerning” (versene 8, 10). De 
kjente den store Gud og deretter vendte seg vekk. Gud sier bare: 

”da Israel for vill”—som om hele Kirken falt fra. Og rundt 95% 
av dem gjorde det! Laodikeiske Kirker er spredd rundt overalt. 
Noe er veldig råttent i Guds Kirke i dag. Hva er galt?

Vers 12: ”Fordi de [prestene] tjente dem for deres motby-
delige avguders åsyn og var en fristelse til synd for Israels hus, 
derfor har jeg løftet min hånd imot dem, sier Herren Herren, 
og de skal bære sin misgjerning.” Det er en årsak for hver 
effekt, og de forårsaket at Guds folk vendte seg bort fra Gud. 
De var også prester som gjorde opprør, og er derfor dobbelt 
skyldige. Guds familie har blitt revet fra hverandre.

”De skal ikke nærme seg til meg for å tjene meg som 
prester eller for å nærme seg til noen av mine hellige ting—de 
høyhellige. Men de skal bære skammen for de avskyeligheter 
som de har gjort seg skyldige i” (vers 13). Gud tar ikke lett 
på dette. De vil ikke en gang komme nær til det hellige 
av det helligste i Guds hovedkvarter i dag; de vil ikke ha 
hovedkvartersstillinger i framtida. De har mistet en stor del 
av belønningen sin, hvis ikke deres evige liv.

Vers 14: ”Jeg vil sette dem til å ta vare på det som er å 
vareta i huset, med alt arbeidet der og alt som der skal gjøres.” 
Dette er det mindre betydelige ansvaret deres etter at de 
omvender seg i den store trengselen.

”Men de levittiske prestene, Sadoks sønner, som tok vare 
på det som var å vareta i min helligdom, Da Israels barn 
forvillet seg bort fra meg, de skal tre nær til meg for å tjene 
meg, og de skal stå for mitt åsyn og bære fram for meg fett og 
blod, sier Herren Herren” (vers 15). Vi var lojale da alle i 
Guds Åndelige familie vendte seg vekk fra Gud. Denne 
lille levningen forble trofaste akkurat slik som Sadok og 
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familien hans var. Derfor lover Gud oss en stor belønning. Vi 
vil ha en spesiell mulighet sammen med Ektemannen vår.

Vi er de eneste menneskene på Jorda i dag som virkelig 
ønsker De Forente Stater og Storbritannia i Profetiene av 
Herbert W. Armstrong—boka som forklarer om Davids 
trone. Er ikke det forenelig med disse profetiene? Er ikke det 
grunnen til at vi har den edle merkelappen ”Sadoks sønner”?

Vi ser Gud bak alt dette, slik Hanna så Gud. Vi dediserer 
alt til Gud, fordi vi ikke ser til menn. Vi ser ikke til menn 
som synder og har svakheter som David. Vi ser til vesenet 
som sto bak David. Hvor er Davids Gud? Hvor er Elias’ 
Gud—som lærte bort om De Forente Stater og Storbritannia i 
Profetiene? Sadoks sønner vet!

Hvis du er en av Sadoks sønner, vil du komme nær til 
Gud. Disse leksjonene i 1 Samuel om Eli og Samuel, lærer oss 
hvordan å bli en prest—og hvordan bygge en sterk, åndelig 
familie. Disse versene i Esekiel 44 viser verdien av å være en 
trofast prest for Gud. Les også versene 16-24.

Gud profeterte i 1 Samuel 2:35 at Han ville reise opp en 
trofast prest (Sadok)—og det gjelder de åndelige sønnene til 
Sadok i endetiden. Gud har gjort dette, akkurat som Han sa. 
De vil forbli trofaste overfor denne visjonen ”den dagen,” eller 
i endetiden. Det er om Davids trone ”den dagen.” Gjennom 
hele denne tida forblir de ved tronen til David, fordi de ser 
Gud bak den, bak Elias, bak dette budskapet.

Når Gud snakker om Sadok i 1 Samuel 2:35, bruker Han 
ordet ”alle dager.” Hvis du forblir en trofast prest, vil du være 
i hovedkvarteret for Guds store arbeid for alltid i den snart 
kommende Morgendagens verden. Vi skal bli konger og 
prester, og vi vil lære disse åndelige leksjonene til hele verden. 
I dag har Gud gjenopprettet alle ting i Kirken, men Han vil 
snart bruke oss til å hjelpe Ham å gjenopprette alle ting i 
Morgendagens verden. Det er derfor førstegrøden er her. Det 
er grunnen til at det er sÅ viktig at vi forblir lojale! 
Snart vil Guds familie bli introdusert for verden! Da vil vi 
hjelpe Jesus Kristus med å gjenopprette alle ting, og lære alle 
nasjoner om Guds familie visjon.
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Forkynne Faren

4 

Etter at Lucifer og en tredjedel av englene 
mislykkes med den jobben de hadde i 
oppdrag å gjøre på Jorda, bestemte Gud 

seg for å gjenskape Seg Selv gjennom mennesket. Som det er 
sagt tidligere, dette var plan B, siden den innebar en større 
risiko. I realiteten innebar dette at Gud sendte Ordet til Jorda 
for å bli sønnen Hans, og levere et livsviktig budskap og dø 
for hele menneskeheten.

Gud Faren hadde en voldsom besluttsomhet om å ha en 
familie. Han var villig til å risikere det evige livet til Ordet, 
som ble til Sønnen Hans. Men gjennom den risikoen kunne 
Gud gjennomføre det største kunststykket innen skapelse—å 
skape perfekt, hellig, rettferdig karakter i mennesket, og til 
slutt bringe menneskene inn i familien sin.

Gud gikk fra plan A til plan B på grunn av den største katas-
trofen i universet inntil da! Engleopprøret viste Gud at engler 
ikke kunne bli betrodd å styre universet. Det ville kreve skapte 
sønner som hadde selve karakteren til Gud. Så Gud planla å 
gjenskape Seg Selv gjennom mennesket—den ytterste skapelsen 
Hans! Hver og en av oss individuelt, må bli perfekte slik vår Far 
er perfekt (Matteus 5:48). Ellers vil vi ikke bli født inn i Guds 
familie. Vi ville feile, slik en tredjedel av englene gjorde.
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Det er en større risiko i plan B, men det er også et mye 
større potensial. Mennesker blir bokstavelig Gud—medlemmer 
av familien Hans, mens engler derimot ikke kan bli det.

Nå, da Ordet kom til Jorda som kjød, hva var budskapet 
Han kom for å forkynne? Det var et enkelt budskap—likevel 
feilet verden—til og med de fleste av Guds folk—å forstå!

VÆ R E  ” H O S ”  G U D

La oss se på Johannes 1:1. ”I begynnelsen var Ordet, og Ordet 
var hos Gud, og Ordet var Gud.” I dette verset er ordet hos 
ikke bare en preposisjon som antyder sted eller rom, men viser 
heller til det nærmeste åndelige forholdet to vesener kan ha!

Denne intimiteten kunne aldri ha skjedd hvis ikke Ordet 
underordnet seg Gud. uten regjering ville dette forholdet 
brutt sammen. Ordet var i sannhet hos Gud. I evigheter av 
evigheter av tid hadde Gud og Ordet levd sammen i perfekt 
kjærlighet og harmoni.

For et eksempel for menneskeheten, som har vært splittet, 
og har kriget, gjennom hele dets historie!

Er du hos Gud? Herr Armstrong spurte ofte Kirken: 
”Er dere hos meg?” Selv om de fleste av dem trodde de var, 
åpenbarte tida at de fleste av dem ikke var det. Vi må være 
hos Gud og hos lederen Hans på samme måten som Ordet 
var hos Gud. Hvis du sier at du står 100% bak Guds leder, da 
sier du at du står 100% bak Gud, slik Kristus er hos Ham. Vi 
må ved eksemplet vårt vise at vi vil forbli hos Gud for all 
evighet—akkurat slik Ordet, eller Kristus, har gjort.

Det greske ordet for hos er for visst et av de mest åpenba-
rende ordene i Bibelen. Det åpenbarer hvordan Gud og Ordet 
har levd sammen i enighet og kjærlighet i all evighet. Det 
viser også hvordan vi kan bli forent med Gud og bli født inn i 
familien Hans. Dette ordet er i sannhet en stor visjon.

Den vidunderlige evigheten vil ikke skje tilfeldig. Det 
krever at vi holder Guds lov og underordner oss regjeringen 
Hans—slik Ordet gjorde. Gud har gjort en pakt med oss om å 
skrive lovene sine i sinnene og hjertene våre (Hebreerne 10:16). 
Det er den eneste måten vi kan forbli hos Ham for alltid.
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Dette er der hvor menneskene alltid har gjort opprør. Og 
dette er der hvor flesteparten av Guds folk gjør opprør i dag. 
De har ikke Guds lov og regjering, som er den eneste måten vi 
kan bli forent med Gud!

Vi snakker om evig liv—å bli Gud for alltid! Vi må tenke 
på det nivået, langt utover Jorda. Ellers er livet vårt bortkastet.

LY S E T

”Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt 
som er blitt til” (Johannes 1:3). Gud skapte alle ting, inkludert 
englene, gjennom den Ene som ble Jesus Kristus. Men opprøret 
til englene blir ikke nevnt her. Guds hovedfokus er på Plan B nå.

”I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset 
skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det” (versene 4-5). 
Denne verden er full av mørke. Jesus Kristus kom som Lyset, 
men den mørke verden feilet med å fatte Gud i kjødet!

Vi er i lyset i dag, hvis Kristus lever i oss. Det betyr at vi 
må underordne oss Faren på samme måten som Han gjør det.

”En mann sto fram, utsendt av Gud, hans navn var 
Johannes” (vers 6). Gud sendte Johannes Døperen, og verden 
drepte ham. Menneskeheten nærer i dag fortsatt et dypt hat 
for Guds sannhet. Det har vært slik gjennom menneskenes 
historie. Det er derfor menneskeheten er i mørke.

”Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle 
skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han 
skulle vitne om lyset” (versene 7-8). Vi er her for å bære vitne 
om Guds lys, slik Johannes gjorde. Vi viser Guds lys til denne 
verden gjennom eksemplene våre og arbeidet vårt.

”Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med 
å komme til verden” (vers 9). Lyset er for enhver person som blir 
født inn i denne verden, enten de innser det eller ikke. Og de vil 
ikke nå utover Jorda med mindre det Lyset skinner i dem.

Verdens folk styrer mot den største katastrofen noen 
sinne. De kan bare unngå den hvis de ser Lyset og akter på 
det advarende budskapet til Gud.

Vi gjør lys tilgjengelig for dem. De må velge om de vil 
eller ikke vil akseptere det.
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R E T T  O G  K R A F T

”Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden 
kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke 
imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett 
til å bli Guds barn, de som tror på hans navn” (versene 10-12).

Rett på gresk betyr i virkeligheten rett så vel som kraft. To 
fantastiske ord. Vi har retten, en fødselsrett, til å bli født inn 
i Guds familie! Ikke fordi vi har tjent det, men fordi Gud gir 
det som en gave. Imidlertid er det i seg selv ikke nok. Gud 
sier at vi også må ha kraft for å bli født inn i familien Hans. 
Menneskelig kan vi ikke gjøre det. Det tar Guds kraft til å 
overvinne og vokse.

Rett og kraft. Vi har den ærefulle retten å bli født inn 
i Guds familie, og vi har også kraften til å benytte oss av 
denne retten. Denne fødselsretten er mye mer enn det Gud 
hadde i tankene med plan A. Det er den største planen Gud 
noensinne vil ha—å reprodusere Seg Selv.

”Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans 
herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin 
Far, full av nåde og sannhet” (vers 14). Ordet som ble kjød, 
var den enbårne Sønnen til Faren. Ordet—også Gud—kom 
til Jorda og ble født av en kvinne. Gud risikerte livet til 
Sin enbårne Sønn, slik at Han kunne ekspandere familien 
Sin! Hvis Sønnen Hans hadde syndet, ville Han dødd for 
alltid. Men Jesus Kristus levde et perfekt liv. Kristus satte 
et eksempel for hele menneskeslekten. Han introduserte 
Gudsfamilien, og viste hvordan Gud ville ekspandere den 
familien ved å bringe milliarder av mennesker inn i den!

K R I S T U S  F O R K L A R T E  F A R E N

Hele verden, og til og med de f leste av Guds egne folk er 
forført med hensyn til det neste verset.

”Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn, som er 
i Faderens favn, han har forklart ham” (vers 18).

Thayers Leksikon sier at Kristus hadde ”det næreste, mest 
intime forholdet til Faren.” For et forhold! Kristus var i favnen 
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til Faren—det mest intime forholdet noensinne! I all evighet 
hadde de arbeidet sammen i enighet, harmoni, fred, glede og 
kjærlighet. Bare Guds kjærlighet kan forklare denne nærheten.

Det er der Gud ønsker deg! Han ønsker deg i favnen 
Sin—å ha det samme forholdet som Han og Kristus har. 
Jesus Kristus setter et eksempel, og viser oss hvordan vi kan 
få dette forholdet til vår Far. Du har aldri sett eller hørt om 
et annet lignende eksempel, som det Kristus viste. Og du vil 
aldri se et annet likt dette!

Kristus ofret Seg Selv slik at vi kunne ha et Far/sønn 
forhold som varer evig. Det er fødselsretten vår! For en 
utrolig, vidunderlig framtid. Vi må fatte denne dypsindige 
betydningen, ellers vil vi mislykkes fullstendig.

Legg merke til den siste delen av vers 18. Det sier at da 
Jesus kristus kom til Jorda, forklarte Han Faren. Det 
var budskapet Hans til menneskene; det var om Faren!

Det er grunnen til at den største katastrofen i mennes-
kets historie antageligvis er det som har skjedd med Guds 
Egen laodikeiske Kirke i denne endetiden: De ærer ikke 
Faren sin (Malakias 1:6). De nekter å forklare Faren! De har 
fornektet budskapet til Jesus Kristus der Han forklarte Faren. 
Han var ikke en opprørsk Sønn som kom for å forklare Seg 
Selv, selv om det er det denne verdens religioner lærer bort! 
Laodikeerne lærer bort det samme opprørske budskapet, i 
doktrinene sine og ved eksemplet sitt.

Kristus var i Farens favn, og Han underordnet seg Faren 
Sin på den måten at Han ikke bare adlød Faren Sin, men 
Han gjorde det til målet Sitt å glede Ham. For et eksempel 
for oss! Han satte det evige livet Sitt på spill for å forkynne 
dette budskapet; og likevel, i dag har 95% av Guds folk 
fornektet det.

Gud og Jesus Kristus handler ikke bare om ord. Kristus 
kom til Jorda og han levde Guds vei. Han demonstrerte 
hvordan den fungerer.

Ledende psykologer sier at farens rolle i familien er 
unødvendig. Dette er en filosofi som ødelegger nasjoner. 
Hvor kommer det budskapet fra? Ikke fra Jesus Kristus! Det 
kommer fra Satan—denne verdens gud.
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Satan hater familie fordi det er et forhold på Gudsnivå. 
Det betyr at den er et bilde på familien Gud. Den individuelle 
menneskelige familien ble formet for å hjelpe til med å forbe-
rede oss for Gudsfamilien.

Det er hvorfor det er familie!
Vår Far er Overhodet i denne vidunderlige, majeste-

tiske Gudsfamilien. VÅr framste lidenskap mÅ vÆre Å 
forklare Ham og familien Hans!

Vi trenger å bevege oss nærmere inn i fanget til Faren! 
Gud ønsker at vi blir dypt rotfestet i familien Hans! Jesus 
Kristus ledere veien med å forklare Faren. Nå blir vi befalt å 
følge eksempelet Hans!

Se på potensialet vårt. Vi er konger og prester. Vi er Guds 
sønner. Hele livet vårt må dreie seg om å forklare Faren. 
Falsk kristendom bygger arbeidet sitt rundt personen 
Kristus—ikke budskapet Hans om Å forklare Faren! 
Kristus sier: ”Faderen er større enn jeg” (Johannes 14:28).

Forklare Faren er det som skiller Guds utvalgte fra Hans 
egen laodikeiske Kirke og verden!

Det er den grunnleggende sannheten i Bibelen. Folk som 
ikke forklarer Faren er forførte! De forstår ikke at kallet vårt 
er å bli født inn i Guds familie—med Faren som Overhode.

Det er ingenting som gjør en kjærlig far lykkeligere enn å 
se en sønn leverer budskapet hans. Kristus leverte budskapet 
til Faren Sin. Han setter et eksempel til etterfølgelse for oss. 
Nå må vi levere budskapet til Faren vår. Det er derfor vi har 
blitt kalt.

Bare Guds utvalgte forklarer Faren!
Hvorfor er det at menn og kvinner ønsker seg så desperat 

fysiske familier? Det ønsket kommer fra Gudsfamilien, fordi 
de ønsker seg en familie inderligere enn vi kan forestille oss. 
Ingen har gjort det de har gjort for å unnfange en familie.

Gud og Ordet ble til Far og Sønn. Hvorfor? Fordi Gud 
ønsket en familie. Han ønsker milliarder inn i familien Sin. 
For en mulighet.

Som Herbert W. Armstrongs bok Menneskets utrolige 
Potensial viser, hvis Lucifer og englene hadde lykkes, hadde 
vi antageligvis ikke vært til. Men englene hadde aldri poten-
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sialet til å bli født inn i Gudsfamilien. For en ærefryktinngy-
tende mulighet vi har blitt gitt!

Jesus Kristus ga Seg Selv som et offer for hele menneske-
heten. Hvordan det gledet Faren Hans! Var Sønnen her bare for 
å vinne betydning for Seg Selv, eller prøvde Han å opprettholde 
standarden til Faren Sin? Vi er her som et resultat av Hans 
suksess—på grunn av det perfekte livet til Ektemannen vår!

”Og jeg så himmelen åpnet—og se: En hvit hest. Og 
han som sitter på den, heter trofast og sannferdig, og han 
dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som 
ildslue. På hans hode er det mange kroner. Han har en 
innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Han 
er iført en kledning dyppet i blod, og hans navn er Guds ord” 
(Åpenbaringen 19:11-13).

Her henviser Johannes igjen til Ham som Ordet. Jesus 
Kristus vil komme tilbake som Guds Ord. Han er fortsatt 
talsmannen i Gudsfamilien. Han vil vende tilbake med Sin 
hustru, Kirken. Hun vil hjelpe Ham med å tale til verden for 
Gud. De vil forklare Faren, sammen!

Deretter vil Faren, Sønnen og bruden Hans bringe hele 
menneskeheten inn i Gudsfamilien.

Å  G J Ø R E  V I S J O N E N  T I L  E N  I N S T I T U S J O N

Som vi så i forrige kapittel, hadde Gud brukt Samuel til 
å rydde opp i det Eli hadde forurenset. ”Slik ble filisterne 
ydmyket og kom ikke mer inn i Israels land. Herrens hånd var 
imot filisterne alle Samuels dager. Og de byene som filisterne 
hadde tatt fra Israel, kom tilbake til Israel igjen, fra Ekron like 
til Gat. Og alt det landet som tilhørte dem, fridde Israel av 
filisternes hånd, for det var fred mellom Israel og amorittene. 
Samuel dømte Israel så lenge han levde. År etter år drog han 
omkring til Betel og Gilgal og Mispa og dømte Israel på alle 
disse stedene” (1 Samuel 7:13-16).

Samuel opprettet colleger i de tre byene Betel, Gilgal og 
Mispa. Den opprinnelige Elias hadde også colleger i dette 
området, bortsett fra at et av dem var i Jeriko og ikke Mispa 
(2 Kongebok 2:1-5; ”profetenes disipler” var collegestudenter). 
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Samuel grunnla disse skolene for å rense opp i preste-
skapet. Han nedla i realiteten presteskapet fordi det var så 
forurenset. Han bestemte seg for å starte opp igjen på nytt, 
ved å reise opp disse collegene.

Soncino Commentary uttaler: Samuels største krav på ære 
og det mest permanente av det han utrettet var profetenes 
skoler som han grunnla, og fra hvilke arbeidet til de hebra-
iske profetene strømmet ut den enestående dannelsen av de 
religiøse geniene i Israel … Hvor gaven av profetier eksisterte 
ville skolen utvikle det, men medlemmene av skolen formet et 
religiøst og moralsk innslag i livet til folk.”

Samuel gjorde Guds familievisjon til en institusjon.
Da herr Armstrong kom på scenen i endetiden, var Sardes 

Kirken død. Gud brukte han da til å reise opp tre colleger.
Da herr Armstrong døde, mistet folket som han hadde 

lært, visjonen: ”En sønn ærer sin far og en tjener sin herre. 
Er nå jeg far, hvor er da min ære? .” (Malakias 1:6). Gud 
begynner boka til Malakias med å snakke om en stor åndelig 
ødeleggelse. Hans Egen Kirke er døende! Hvorfor dør de—
mister sine evige liv? De nekter å ære Faren sin! De har mistet 
Guds familievisjon. Ingenting kunne være mer katastrofalt!

Malakias 1:11 uttaler: ”Fra solens oppgang til dens 
nedgang skal mitt navn bli stort blant hedningefolkene. På 
hvert sted skal det brennes røkelse og bæres fram offergaver 
for mitt navn, rene offergaver. For mitt navn skal bli stort 
blant folkeslagene, sier Herren, hærskarenes Gud.”

Snart, i GF, vil Jesus Kristus gjøre Farens navn stort. 
Vi strever med å forklare Faren, å gjøre navnet Hans stort, 
akkurat nå. Vi kjemper i retten for å få trykke litteraturen 
til herr Armstrong. Gud vil gjøre navnet sitt stort blant 
hedningene med disse bøkene som vi kjemper for: Tidenes 
Mysterium, Menneskets utrolige Potensial, Den Manglende 
Dimensjonen i Sex.

Snart vil Kirken gjøre Farens navn stort for hele verden. 
Alle verdens folk vil ære Faren sin!

De vil studere herr Armstrongs bøker og hefter. Dette er 
Guds åpenbarte sannhet for hele menneskeheten, ikke bare 
for Kirken Hans i dag.
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Vi må gjøre Farens navn stort blant hedningene—hele 
verden! De må lære å ære Faren sin! Det er det vi nå blir 
forberedt til å gjøre. Folk må forstå hvorfor de ble skapt. Til 
slutt vil de forstå hvorfor menneskene er her.

De v i l  også lese bøkene og hef tene t i l  Guds 
Filadelfiakirke. Uten dem ville det være et hull i forståelsen 
deres. De ville ikke forstå hvor det ble av de utvalgte etter at 
herr Armstrong døde. De ville ikke forstå hvor helgenene som 
æret og forklarte Faren sin var lokaliserte.

Elias opprettet tre colleger, slik Samuel gjorde. (Endetids-
Elias gjorde det samme). Det var også en Elisa, i oldtida, som 
fortsatte disse collegene. Han så opp til Elias som sin far. Elias 
var en åndelig far for Elisa og profetenes sønner på den måten 
at de kom til Gud gjennom han—direkte eller indirekte. Både 
Samuel, Elias, Elisa og en endetids-Elias opprettet colleger 
for å institusjonalisere visjonen om Gudsfamilien. Da herr 
Armstrong bygde Ambassador College, handlet det i virkelig-
heten om Gudsfamilien. Det var grunnen til at disse collegene 
var der. De forklarte Faren. De er derfor vi har grunnlagt 
Herbert W. Armstrong College i Edmond, Oklahoma: for å 
fortsette det som Elias gjorde—å forklare Faren!

Samuel måtte bli kvitt det forurensede presteskapet og 
begynne på nytt. Det er det vi har gjort. Profetiene åpenbarer 
at det ville skje (Åpenbaringen 11:1-2). Faren måtte fortsette 
som familiens Overhode. Vi må ære Ham.

G U D S  C O L L E G E  I  T U S E N Å R S R I K E T

Hvorfor ble disse collegene bygd opp igjennom historien, hvis 
menneskene bare ville vende seg bort fra dem? Fordi det ikke 
er det som kommer til å skje veldig snart. I Morgendagens 
verden, vil Gud etablere disse collegene over hele verden—
mange tusen av dem. Og førstegrøden vil lede disse 
collegene slik at de forklarer Faren og denne visjonen om 
Gudsfamilien! Da vil Guds kunnskap—denne visjonen—fylle 
Jorda slik vann dekker havets bunn (Jesaja 11:9). Og vi lærer 
hvordan vi skal gjøre dette i dag. Denne Kirken er et college 
for disse lærerne.

67

F o r k y n n e  F a r e n



Etter tusenårsriket vil milliarder av mennesker bli vekket 
opp i Den store hvite trones dom på Den siste store dag 
(Johannes 7:37). De vil trenge colleger for å bli lært! Det er 
derfor vi vil etablere disse collegene oppgjennom tusenårs-
riket; så vi er klare til å lære dem—å forklare Faren for dem.

For at denne planen skal fungere, trenger Gud folk som 
lærer nå, hvordan de skal forklare Faren. Det er den funda-
mentale sannheten i Guds plan. For en vakker sannhet vi har 
mottatt. Det er på tide at vi lærer dette dypt, så vi kan lære 
det bort til hele verden! Det er den eneste grunnen til at vi er 
kalt i dag.

Gud sier: ”For mitt navn skal bli stort blant folkeslagene” 
(Malakias 1:11). Den profetien vil bli oppfylt gjennom colle-
gene som Gud vil opprette i tusenårsriket.

Jesaja 30:20 sier: ”… da skal dine lærere ikke mer skjule seg, 
men dine øyne skal se dine lærere.” Folk vil se lærerne sine i 
disse institusjonene som blir satt opp i hele verden. Kanskje vil 
de se dem i et klasserom, eller på fjernsyn via satellittoverføring.

Herbert Armstrong startet også opp Imperium skoler 
for før-college studenter. Det var for å forberede dem for 
Ambassador College. Det ble bare gjort i et begrenset omfang, 
men det skulle være en stor inspirasjon for de utvalgte i dag. 
Vi må forberede ungdommene våre så de kan gå på college, og 
deretter, fra college, fortsette å lære verden.

Gud vil ikke kalle studentene—eller verden—inn i klas-
serommene før lærerne er klare!

Foreldre: Hvordan vil du forberede barna dine for Guds 
arbeid? Dere har et stort ansvar for å gjøre dem klar til dette: 
å lære disse små barna hvorfor familie, hvorfor ekteskap, 
hvorfor barn—å forklare Faren for dem.

Hanna satte et inspirerende eksempel for oss.
Selvfølgelig gjør vi feil. Samuel hadde to sønner, og de 

endte opp slik Elis sønner gjorde. Bibelen nevner ikke noe 
om Samuels barneoppdragelse, men Gud priser ham i høyeste 
grad i skriften. I det minste hadde barna hans et vidunderlig 
eksempel. ungdommene har også et ansvar. Ikke la fortida 
holde oss tilbake. Vi har gjort feil, og vi må rette på dem, gå 
videre og bli store for Gud.
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F A R E N S  V I L J E

Johannes skrev ned Kristus’ bønn natten før Han ble kors-
festet. Den konkluderer: ”Rettferdige Far! Verden har ikke 
kjent deg, men jeg har kjent deg. Og disse har erkjent at du 
har utsendt meg. Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, 
og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjÆrligheten 
som du elsket meg med, skal vÆre i dem, og jeg i dem” 
(Johannes 17:25-26).

Kristus ba om at akkurat den samme kjærligheten 
som Faren hadde elsket Ham med, skulle være i oss. Den 
samme kjærligheten som Faren hadde for Jesus Kristus, 
kan være i deg! Da vil vi forklare Faren. Dette er kjernen i 
Guds familievisjon!
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5 
Hvor er Gud 

som Dømmer?
Folk i denne verden liker ikke å tenke på 

en Gud som dømmer. De liker en fredens 
og gledens Gud. De ønsker bare ”gode 

nyheter.” Det er grunnen til at de mottar så mange dårlige 
nyheter! De nekter å møte virkeligheten. Når alt kommer til 
alt, Gud er ikke bare en Gud som er barmhjertig og vennlig. 
Han er en Gud som dømmer—en Gud som irettesetter.

I boka om Malakias, er det et skriftsted som viser 
hvordan til og med laodikeerne i dag, er forvirret over en Gud 
som dømmer, og ønsker å holde Ham på avstand. ”Dere har 
trettet Herren med deres ord. Men dere sier: Hva er det vi har 
trettet ham med?—ved å si: Hver den som gjør ondt, er god i 
Herrens øyne, i slike har han velbehag!—eller: Hvor er Gud, 
han som dømmer?”(Malakias 2:17). Laodikeerne svare Gud: 
Hva har vi trettet Ham med? Hvor er Gud som dømmer? 
Laodikeerne er opprørte over Gud. Han straffet ikke verden 
gjennom Den store trengselen og vendte tilbake så fort som 
de ventet. Den svake troen deres ledet dem til å bli motløse 
og begynne å gjøre opprør. Så nå må de bli kjent med Gud 
som dømmer gjennom erfaring. De skulle ha styrket troen 
sin ved å fortsette med å adlyde Gud. I stedet fører regjerings-
strukturen deres til at de skylder på Gud. Laodikeerne ville 
ikke ha stilt dette spØrsmÅlet hvis de var mottake-
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lige for Guds IRETTESETTELSE i dag. Det er bare fordi vi 
blir irettesatt nå at Gud redder oss fra Den store trengselen.

Laodikeerne tvinger Gud til å irettesette dem hardt. Det 
er den eneste måten Han vil være i stand til å redde 50% av 
dem. De gjenværende er utenfor hjelp.

Hvor er Gud som dømmer? Det er der folk har problemer 
med Gud. Gud irettesetter oss; Han sier at hvis vi ikke blir 
irettesatt, er vi ikke en gang sønnene Hans (Hebreerne 12:7-8). 
Det som vi virkelig trenger å bekymre oss om, er ikke Guds 
irettesettelse, men hvis Gud ikke irettesetter oss!

Laodikeerne avviser Guds korreks i dag. Så Gud gir dem 
et svar på spørsmålet deres i det neste verset i Malakias: ”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” (Malakias 3:1). Den Gud som dømmer 
vil komme tilbake og ordne opp med denne verden og dens 
opprør. Han vil komme plutselig og uventet. Så hvis folk ikke 
lærer i dag hvor Gud som dømmer er, vil de gjøre det da!

Hvor er Gud som dømmer? Det er den samme uttalelsen 
som den onde tjeneren gjør i Matteus 24:48: ”Men dersom 
den onde tjener sier i sitt hjerte: Det varer lenge før min 
herre kommer!” Laodikeerne sier: vi trodde Gud ville komme 
for lenge siden. Han er fortsatt ikke her. Du kan si at disse 
menneskene vet om Guds tilbakekomst; de er opprørt fordi 
Han ennå ikke har kommet tilbake. Og Gud sier: hvis det er 
problemet ditt, vær sikker på at du vil bli kjent med denne Gud 
som dømmer—på den harde måten!

Selvfølgelig ville Gud like at de angret og ville adlyde 
Ham nå, før den tida. Og de ville, hvis de ville reagere på 
Guds budskap fra boka av Malakias. Vi må lære om Gud 
som dømmer i dag, hvis vi skal lære verden, i Morgendagens 
verden om Gud—om alle egenskapene Hans.

F A M I L I E  B U D B Æ R E R E N

Se på hendelsesforløpet her: Hvor er Gud som dømmer? blir 
øyeblikkelig etterfulgt av: jeg sender min budbærer. Malakias 
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er en bok for endetiden. Så hvor er Guds budbærer? Han må 
ha kommet. Gud leder disse menneskene tilbake til Herbert 
Armstrong. Hvis du virkelig ønsker å vite om Gud som 
dømmer, gå tilbake til Herbert Armstrong. Han lærte oss om 
dom; han lærte oss om regjering. Problemet er at de ikke vil 
lytte til det han allerede har lært dem.

”Kom i hu Mose lov, min tjeners lov, den jeg gav ham 
på Horeb for hele Israel, både lover og bud! Se, jeg sender 
dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og 
forferdelige. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og 
barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå 
landet med bann” (Malakias 4:4-6). Gud sendte en mann i 
denne endetiden som konsentrerte seg om familiestrukturen. 
Og underlagt dette er Guds familie. Men i dag ser du ikke 
at familien blir bygd opp i Guds egen familie, du ser den blir 
revet i stykker. Hvorfor? Fordi folk ikke handler etter ordene 
til denne endetids-Elias.

I dag snakker nesten alle religioner om en Gud som er 
barmhjertig og fredlig, men de ønsker ikke å stå overfor 
Gud som dømmer. Vi er så langt fra Gud, forståelsen vår om 
familier er forvridd. Newsweek skrev en artikkel med tittelen: 

”Spiller det noen rolle med Foreldre? Spiller det noen rolle 
med foreldre? Du ser hvor Satan tar verden: Han ødelegger 
Guds familie fullstendig. En Elias lærte det, og Satan ødelegger 
det. Den artikkelen siterte fra en bok som sa: ”Foreldre betyr 
veldig mye mindre enn det vitenskapen tror.” Dette avskyelige 
synspunktet ble gitt troverdighet i et nasjonalt nyhetsblad! 
Enhver skulle forstå at familien er fundamentet for en nasjon. 
Du vet at Israel er i ferd med Å bryte sammen nÅr folk 
blir sÅ uvitende. Familien har gått i stykker. 

Artikler som denne er imot Gud. Er det noen som spør 
hva Gud mener om disse tingene? Hva tenker Gud som 
dØmmer? De ti bud Åpenbarer at Han setter disse 
syndene pÅ samme nivÅ som mord! Ser det amerikanske 
folket det på denne måten—at løgn og utroskap er likeverdig 
med mord? Grunnloven vår ble grunnlagt på forfedrene våres 
tro på De ti bud; men vi tror ikke på dem i dag! Vi tenker 
ikke engang på at familien er så veldig viktig.
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Pornografi er en $10 milliarder pr år forretning i 
Amerika. Over $4 milliarder blir frembrakt bare fra videoer—
opp fra 10 millioner fra 25 år siden. I følge en rapport: 

”Amerika bruker mer på grov pornografi, telefonsex og strip-
peklubber enn de gjør på kinoer. Porno videoer utgjør en 
kvart av alt som blir leid eller solgt, mens strippeklubber 
frembringer mer penger enn noe annen levende underhold-
ning, inkludert rockekonserter og Broadway teatrene til 
sammen.” Hva gjør alt dette med familien? Det river den i 
stykker! Hvor er Gud som dømmer? Vel, disse menneskene er 
i ferd med å møte Ham.

Det er ingen glede i pornografi eller denne verdens skitt. 
Folk er desperate etter enhver slags sensasjon. De vet ikke 
hva virkelig lykke er. Guds familie er der hvor det Er 
virkelig glede! Gud ønsker at menneskene skal ha lykke og 
glede i familien Hans. Men det tar korreks å bli en guddom-
melig familie, og menneskene hater irettesettelse. De liker å gå 
sine egne veier. Gud tillater det i dag. Men det vil plutselig 
forandres når trengselen kommer, og den store Gud—fami-
lien Gud, Ektemannen Gud—vender tilbake til denne Jorda!

E N  S M E L T E R S  I L D

La oss igjen se på Malakias 3:1: ”Se, jeg sender min budbærer, 
han skal rydde vei foran meg. Brått skal han komme til sitt 
tempel, Herren som dere søker, paktens [viser til bryl-
lupspakten, familiepakten] engel som dere stunder etter. 
Se, han kommer, sier Herren hærskarenes Gud.” Guds Kirke 
inngikk en pakt med Gud om å underordne seg lovene og 
regjeringen Hans. Laodikeerne har brutt denne pakten. Gud 
kommer til å straffe dem. Ja, paktens budbærer—Gud som 
dømmer—kommer. Hva vil skje med de laodikeerne som 
ikke vil høre på ordene Hans i dag?

”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. Han skal sitte og smelte og 
rense sølvet. Han skal rense Levis barn, lutre dem som sølv 
og gull. Og de skal bære fram for Herren offergaver i rett-
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ferdighet” (versene 2-3). Mange prester i Guds Kirke i dag 
foretar seg ikke ofringer i rettferdighet. De lærer ikke bort det 
endetids-Elias lærte om Gud som dømmer, Gud med auto-
ritet, Gud som regjerer. Dette er et sterkt budskap. Gud sier at 
disse menneskene vil måtte bli smeltet, eller renset. Gullet er 
urent, og det vil måtte bli renset av Gud hvis det noen sinne 
skal bli rent, åndelig gull og entre inn i Guds familie.

24. Juni 1985 skrev herr Armstrong: ”Et personlig ord til 
slutt. Om noen få dager vil jeg bli 93 år gammel. I noen år nå, 
har det vært noen lik ulver, som har ventet på at jeg skulle 
dø.” Hvis du ser på hva som har skjedd med den kirken etter 
at herr Armstrong døde, vil du måtte si at han virkelig hadde 
vært omgitt av ulver nesten hele livet sitt. Nevn en person 
som var nÆr til Herr Armstrong som fortsatt trofast 
lÆrer det han lÆrte! ”De ville like å komme tilbake [det 
er fra utenfor], og ta over ledelsen av Kirken i mitt sted. Jeg 
har blitt veldig bekymret over dette, men ikke på noen måte 
engstelig. Nå, dette er Guds Kirke, ikke noe menneskes. Jesus 
Kristus er det levende Overhodet til denne Kirken.” Husk 
det—Kristus er Overhodet.

Men ikke engang herr Armstrong kunne se den virke-
lige dybden i problemet: Han trodde at de f leste av disse 
mennene ville komme utenfra og prøve å ta over Kirken. Men 
i virkeligheten satt de rett ved siden av ham, klare til å ta over! 
Gud som dømmer vil behandle disse mennene hardt, som 
oppførte seg som ulver, rundt budbæreren Hans!

”Når jeg har, heller sjelden, nevnt denne bekymringen 
i denne kategorien,” konkluderte herr Armstrong: ”har 
responsen til medlemmene alltid vært troen på at Gud vil 
holde meg i livet. Jeg håper at Han vil, og jeg prøver å gjøre 
alt jeg kan for å ta vare på helsa og den fysiske formen min, 
men om Gud holder meg i livet ti år til, eller bare ti minutter 
til er fullstendig i Guds hender. Brødre, baser troen deres på 
Kristus og den levende Gud, og ikke på meg.”

Baser troen din på Kristus og den levende Gud. Vi må 
forstå at Gud som dømmer er her i dag. Hvorfor kan ikke alle 
folkene til Gud komme sammen? Hvorfor er vi slik en splittet 
familie i dag? Gud sier at folkene Hans er blinde. De ser ikke 
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til den levende Gud; de forstår ikke Gud som dømmer; de 
forstår ikke ordene som de skulle lytte til, fra Guds trofaste 
rest i denne endetiden.

F A M I L I E N S  OV E R H O D E

Boka til kolosserne, som inneholder profetier for den siste 
æraen (laodikeiske) av Guds Kirke, vedrører det samme temaet.

”Med glede kan dere takke Faderen, som gjorde dere 
skikket til å få del i de helliges arv i lyset” (Kolosserne 1:12). 
Hvorfor er vi her, og hvem lærte oss om Faren? Bare en mann 
lærte bort om dette temaet i denne endetiden. Vi forstår at 
Gud er en Far, den sentrale skikkelsen i religionen vår, og 
Satan ønsker så inderlig å ødelegge dette.

”Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte 
oss over i sin elskedes sønns rike” (vers 13). Farens elskede 
Sønn, vår Ektemann, satte oss over i familien sin. Vi er Guds 
rike på fosterstadiet. ”For i ham er alt blitt skapt … og alt 
består ved ham” (versene 16-17). Består betyr at alt blir holdt 
sammen av Kristus. Hvis du ikke har Ham, hvis du ikke 
holder fast på Ham, vil ikke livet ditt eller familien din holde 
sammen. Alt blir holdt sammen av Ektemannen vår. Vi er 
splittet i dag fordi folk ikke adlyder familieregjeringa som 
herr Armstrong lærte. De innser ikke, slik herr Armstrong 
gjorde, at regjering er alt! Jesus Kristus er i ferd med å 
vende tilbake for å styre på Jorda, og du vil være der for å 
hjelpe Ham gjøre det hvis du forstår regjering—eller med 
andre ord, hvis du forstår denne Gud som dømmer.

”For jeg vil at dere skal vite hvor stor strid jeg har for dem 
i Laodikea og alle andre som selv ikke har sett mitt ansikt” 
(Kolosserne 2:1). Hvis du vet hva en lunken laodikeer er, vet 
vi hva slags problemer apostelen Paulus hadde med å gjøre. 
Husk, dette ble skrevet 30 år før apostelen Johannes skrev 
Åpenbaringsboken 3, hvor han gir oss den virkelige historien 
og profetiene om laodikeerne. Han hadde sett at disse folka 
som Paulus hadde med å gjøre, vendte seg bort fra Gud inn 
i en laodikeisk innstilling; og så profeterte han hva som ville 
skje med hele æraen i denne endetiden. Og som det sies i 
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Åpenbaringsboken 3, laodikeerne vil komme til å møte Gud 
som dømmer på en veldig hard måte, hvis de ikke angrer på 
syndene sine.

Johannes forsto tydelig det laodikeiske problemet slik vi 
gjør det i dag.

Her er problemet: ”Og ikke holder fast ved ham 
som er hodet. Fra ham er det jo legemet vokser Guds 
vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd” 
(Kolosserne 2:19). Paulus adresserte dette problemet, og kolos-
serne tok irettesettelsen; laodikeerne tok den ikke. Hvis 
du ønsker å bli knyttet sammen i familien din, og i Guds 
familie, her er hvordan: Du må holde fast til Overhodet, Gud 
som dømmer. Overhodet vil dømme og irettesette deg noen 
ganger. Å holde fast til det overhodet er den stØrste 
utfordringen du vil stÅ ovenfor.

Alle de laodikeiske gruppene har forlatt Gud regjering 
i dag. De legger sterkt an på demokratiske styreformer. 
Hvorfor tenker de på denne måten? Fordi de ikke virkelig 
elsker den Gud som dømmer. 

Hvis du ikke elsker den Gud som dømmer, vil du ikke 
være klar for tilbakekomsten til Jesus Kristus!

K J Æ R L I G  I R E T T E S E T T E L S E

Hvis vi kjenner den Gud som dømmer, vet vi at vi vil bli iret-
tesatt noen ganger. Og for en velsignelse det er! For en velsig-
nelse det er å være en sønn av Gud. Noen ganger gjennomgår 
vi vanskelige prøvelser, men innse at selv om vi måtte skrike 
og kravle og slepe oss av sted tvers over Jorda inntil Kristus 
kom hit, og vi likevel ville komme inn i Guds rike, ville det 
være verdt det. Vi må bli korrigerte. Og for en maksimal glede 
det bringer inn i livet vårt hvis vi akter på det Gud sier.

Gud gir oss alt. Vi er Kristus` Brud. Ingen andre i 
Morgendagens verden vil ha det Han gir oss—å styre med 
Jesus Kristus for alltid. Selvfølgelig må du kvalifisere deg for å 
motta det! Er det så galt? Nei! Vi trenger å bli irettesatt. Hvis 
vi ikke forholder oss til den Gud som dømmer nå, vil vi gå 
inn i Den store trengselen.
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Satan ønsker ikke at du skal forstå korreks; han ønsker 
at du skal tenke: hvorfor gjør Gud dette imot meg? Hvorfor 
irettesetter Gud meg? Hvorfor er Gud så urettferdig? Men Gud 
er alltid rettferdig, og du er Hans sønn hvis du mottar iret-
tesettelsen Hans. 

Ingenting er mer avskyelig enn å mishandle dine egne 
barn. De må bli rist noen ganger, men alltid i kjærlighet.

Er du urettferdig når du riser barna dine? Du har anta-
geligvis en tendens til å ta for lett på det, med mindre du 
følger Guds instruksjon om barneoppdragelse. Gud sier at ris 
er nødvendig (Ordspråkene 13:24; 19:18; 22:15; 23:13). Mange 
vitenskapsmenn sier at det er galt å rise, og er uenige med 
Skaperen sin. Hvilken autoritet har disse menneskene til å 
fortelle deg hvordan du skal oppdra et lite barn til å bli skapt 
inn i Guds karakter? Disse menneskene vet ingenting om å 
irettesette et barn i kjærlighet! De formidler Satans filosofi 
om ødeleggelse! Menneskene i dagens nasjoner til Israel hater 
korreks! Og nå ser det ut som om de har gått så langt at de 
aldri kan bli irettesatte ved hjelp av ord. Så hvordan er det 
mulig for Gud å nå dem nå? Det vil kreve noe stort, men de 
ønsker ikke å ha noen ting med Gud som dømmer.

Hvis du fornekter den Gud som dømmer i dag, er du ikke 
forberedt til å styre med Jesus Kristus. Gud lar de opprørske 
folkene Sine gjennomgå den forferdelige tida med trengselen, 
fordi det er deres eneste håp. Gud elsker dem. Han ønsker 
dem inn i familien Sin, og Han vil få 50 prosent av dem.

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

”Dette sier jeg for at ingen skal bedra dere med lokkende tale. 
For selv om jeg er borte fra dere i legemet, er jeg likevel hos 
dere i ånden. Med glede ser jeg deres gode orden og deres 
faste grunn i troen på Kristus” (Kolosserne 2:4-5). Paulus var 
i fengsel. Han må ha vært en ”ekstremist” for å bli kastet i 
fengsel. Hva ville du gjøre hvis noen av Guds trofaste prester 
ble kastet i fengsel?

Paulus prøver å oppmuntre Kirken, men han klarte ikke 
å oppmuntre laodikeerne. Paulus var i fengsel, ubeskri-
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velig begeistret over at han kunne ha del i dette 
fØrstegrØde kallet; og disse folka var utenfor, og 
vendte seg bort fra Gud fordi de ikke Ønsket at Gud 
skulle styre dem.

”Likesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så 
vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i 
troen slik dere har lært, rike på takk” (versene 6-7). Paulus 
advarer oss om alltid å huske å takke Gud, fordi vi har lært så 
mye. Vi må elske denne lærdommen så mye at vi blir rotfestet 
og grunnfestet i den. Dette er også en advarsel. Problemet til 
laodikeerne i dag er at de ikke er rotfestet og grunnfestet i 
sannheten. Satan vil alltid kjempe for å holde oss vekk fra å 
bli rotfestet og grunnfestet i Gud—den Gud som dømmer.

Er du rotfestet og grunnfestet med hensyn til forstå-
elsen din? Strekker røttene seg inn i hver liten fasett av livet 
ditt, helt igjennom? Hvis ikke, da vil den Gud som dømmer 
være et mysterium for deg. 

”Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt 
bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barne-
lærdom, og ikke etter Kristus” (vers 8). tom filosofi etter 

”verdens barnelærdom.” Hva betyr det? Det nye testamentet i 
Dagens Engelsk versjon oversetter det uttrykket som ”styrende 
ånder av universet.” Thayers Leksikon definerer det: ”å 
innvandere, av onder som kommer inn til eksistens blant 
mennesker, og begynner å utøve sin kraft.” Nå kommer vi 
til hjertet og kjernen av problemet i Guds Kirke. ”Styrende 
ånder av universet” influerer livene til disse vitenskapsfolka 
og får kontroll over Kirken. Vi har sett at det har skjedd rett 
foran øynene våre. Guds familie har blitt spredd. Satan hater 
voldsomt Guds familieplan om å erstatte ham.

Vers 18 forklarer dette problemet i sammenheng: ”La 
ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved 
ydmykhet og engledyrkelse [betyr i virkeligheten demoner] 
idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt 
kjødelige sinn.” Disse folkene tilber demoner!

Folk sier ofte at vi pryler laodikeerne. Når det er snakk 
om noe så mørkt som demontilbedelse, skulle vi ikke snakke 
ut? I en familie, hvis du så demoner bevege seg inn i livet til 
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barna dine, ville du ikke gjøre noe med det? Det skjer hele 
tida i denne verden: Hvis familien din blir brutt opp uten en 
forelder som tar kontroll, gir du barnet ditt over til demoner! 
Til og med i Kirken, hvis en ektemann og hustru ikke er 
rotfestet og grunnfestet i den sanne Gud, kan Satan komme 
inn i det ekteskapet og bryte det raskt i stykker! Det er ikke 
noe å forbli stille om!

Hvis vi ser demoner innvandrer Guds egen Kirke, er det 
ikke på tide å gjøre noe? Vi prøver å beskytte den åndelige 
familien vår fra Satan og demonene hans. Laodikeerne er 
fortsatt medlemmer av Guds familie. Vi juler ikke eller angriper 
de lunkne laodikeerne. Vi snakker ut fordi vi elsker dem. Hvis 
vi ikke snakker ut, er det noe som er fryktelig galt med oss.

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

Vers 16 snakker også om problemer innen Kirken: ”La derfor 
ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn 
til høytider eller nymånedager eller sabbat!” Husk, dette er 
snakk om laodikeerne, noe som gjør det til profetier. Paulus 
sa at det ville være mennesker i Kirken i denne endetiden 
som, lik disse laodikeerne i det første århundret, vil begynne 
å dømme deg for å holde Guds hellige dager. Når det sier 

”nymånedager” viser det til Basunenes Høytid, som er et 
forbilde på Kristus’ tilbakekomst, og håndfast framstiller 
Gud som dømmer. Disse menneskene vil si: Jeg liker ikke det 
profetiske budskapet deres! Dere bare pryler folk hele tida, når 
alt vi gjør, er å forkynne om trengselen og Herrens Dag. Det 
er et mektig, profetisk budskap.

Disse menneskene ikke bare dømmer og kritiserer 
noen av høytidsdagene, de fordømmer budskapet vårt. 
Laodikeerne fornekter det vi lærer om de store og små profe-
tene. De ønsker ikke dette mektige, profetiske budskapet.

Det de i virkeligheten ikke liker er Gud som 
dØmmer! De liker ikke den regjeringsformen som Gud 
lærte gjennom herr Armstrong. Gud sier i Malakias at de 
forakter den regjeringen! Laodikeerne ville aldri innrømme 
det, men fruktene deres viser at de gjør. De har ikke profetier 
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og de har ikke noe arbeid. Gud vil ikke gi dem noe arbeid før 
de lærer å holde fast på Overhodet sitt.

Ikke la mennesker dømme deg for Guds budskap eller for 
Guds hellige dager. Ikke la dem ta deg vekk fra den vidunder-
lige åpenbaringen som Gud ga til herr Armstrong, og som 
Han gir til Guds Filadelfiakirke i dag. Hold disse dagene fordi, 
som vers 17 viser, de er en skygge av tingene som skal komme. 
Hvis du følger etter skyggen til noe, vil det føre deg til den 
virkelige tingen. Følg disse skyggene og de vil lede deg til 
realiteten av Kristus’ tilbakekomst, av Satan som blir bundet, 
av det herlige tusenårsriket og Den store hvite trones dom. 
Disse veldig spesielle dagene er hvor vi får alt håpet vårt!

Jesus Kristus vil gjøre en mengde ødeleggende ting ved 
Sitt andre komme. Menneskene må lære at Gud som dømmer 
kommer tilbake, og at Han vil styre. Dette arbeidet må dra 
verdens oppmerksomhet mot denne hendelsen.

G U D  S O M  D Ø M M E R

Hvordan vil vi noensinne få samlet alle Guds folk? Det vil 
skje. ”Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som 
kaller seg selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det 
så de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå 
at jeg har elsket deg” (Åpenbaringen 3:9). Og hvordan vil de 
bli brakt tilbake til denne tilstanden? Av Gud som dØmmer. 
For en forbannelse hvis de venter til det punktet med å 
komme tilbake til Ham. Gud vil bringe dem tilbake, og ja, vi 
vil bli sammen. Men det er ikke noen enkel sak etter at folk 
har gjort opprør mot Gud.

Legg merke til Matteus 24:14: ”Og dette evangeliet om 
riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for 
alle folkeslag, og så skal enden komme.” Herr Armstrong 
forkynte evangeliet til verden, og deretter entret verden 

”enden” i Matteus 24: Ting begynte virkelig å skje fort med 
en gang hovedoppgaven med å få evangeliet ut i verden ble 
forandret. Gud skiftet vekten på budskapet sitt fra evangeliet 
til et advarende budskap. vers 15: ”Når dere da ser ødeleg-
gelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå 
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på det hellige sted …” Du kan se hvorfor Guds arbeide må 
begynne å advare kraftigere om den store dyriske makta som 
reiser seg på verdensscenen, at den er i ferd med å ødelegge 
nasjonene til Israel. For en fullstendig forklaring av denne 
profetien, skriv etter en gratis kopi av Tyskland og Det Hellige 
romerske Imperiet. 

For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har 
vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli! 
Og dersom ikke de dager ble forkortet, da ville intet kjød bli 
frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet” 
(versene 21-22). Ønsker du å se Gud som dømmer? Ønsker du 
å vite hvor Han er? Hvis opprørerne ønsker å møte Gud som 
dømmer, og de ikke kan finne Ham i dag, vil de veldig snart 
klart forstå hvor Han er!

”To kvinner skal male sammen på kvernen, den ene blir 
tatt med, den andre blir latt tilbake” (vers 41). Når det sier latt 
tilbake, betyr det latt tilbake i et atom ragnarok! Bibelen 
bruker kvinne som et forbilde på en kirke. En kvinne gjør 
opprør mot Ektemannen sin—Jesus Kristus! Guds familie 
er i alvorlige problemer. To kirker—en beskyttet på et sted 
i sikkerhet, en annen latt tilbake i et atom ragnarok. Men 
hvorfor, Gud? Hvorfor ville Du gjøre det? Vil de spørre. De 
ønsker å vite hvor Gud som dømmer er, og Gud sier: Her er 
Jeg! Her er trengselen som dere har hørt om hele denne tida! 
Dette er dommen som Jeg bringer over hele verden, og lar 
menneskeheten irettesette seg selv gjennom sin egen ondskap!

Hvis du ikke lytter til Guds ord nå, vær tålmodig, Du er i 
ferd med Å bli kjent med Gud som dØmmer!

Verden er i ferd med å eksplodere i ansiktene våre. Det 
kryr av problemer rundt oss over alt, med vanvittige 
mennesker fra smÅ terroristnasjoner som fÅr atom-
vÅpen i hendene! Dette er problemene Kristus advarte 
om! Dette er det som herr Armstrong forkynte til verden! 
Dette er hva laodikeerne burde advare verden om! I stedet 
forsøker de å Ødelegge folkene som gjør det arbeidet i dag! 
tror du at Gud vil ta lett på syndene deres? Det eneste håpet 
deres er dette budskapet! Jeg ønsker ikke å se små barn og 
voksne i et atom ragnarok! Jeg ber til Gud om at hvis det er 

81

H v o r  e r  G u d  s o m  D ø m m e r ?



noen måte å unngå det, at de må unngå det. Hvem er det som 
er vel bevart, som ville ønske å se noe slik skje?

”Våk derfor! For dere vet ikke hva dag deres Herre 
kommer. Men det skjønner dere, at dersom husbonden visste 
hva for en nattevakt tyven kom i, så ville han våke og ikke la 
ham bryte inn i sitt hus” (versene 42-43)—vi kunne tilføye 
plutselig. Herr Armstrong lærte alltid at Det Hellige romerske 
riket ville komme plutselig, Den store trengselen ville komme 
plutselig, og trompetplagene ville komme plutselig. Så det 
er best at vi gjør oss klare for noen plutselige og forferdelige 
forandringer, fordi disse profetiene er i ferd med å bli oppfylt.

Som verden blir verre og hendingene akselererer, viser 
den Gud som dømmer, folk mer og mer den slags dom de 
vil forstå—den slags dommer som vil føre dem til Ham. Vi 
trenger Å vite om den Gud som dØmmer, i dag. Vi trenger 
å underordne oss hver eneste av korreksene Hans, og være 
takknemlige for det.

Hvis vi aksepterer den Gud som dømmer i dag, betyr det 
at vi aksepterer Guds regjering.

Denne verden trenger å underordne seg Guds regje-
ring nå. Men hvis de ikke lærer det gjennom ord, vil Gud 
snart nok lære dem det gjennom erfaring. Jobben vår er å 
få budskapet ut der, og få så mange som mulig interessert i 
denne familievisjonen til Gud. Det er kallet vårt, og det haster 
med at vi blir travelt opptatt og fullfører Guds arbeid.
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Guds Pakt 
Med Levi

6 

PÅ slut ten av l ivet  sit t  ledet  herr 
Armstrong en Kirke som innbrakte over 
$200 millioner årlig, kringkastet på mer 

enn 400 fjernsynskanaler og trykte mer enn 8 millioner 
eksemplarer av bladet Den Enkle sannhet hver måned. En bok, 
De forente stater og Storbritannia i Profetiene, ble sendt ut til 
mer enn 5 millioner mennesker.

Herr Armstrong grunnla tre colleger i løpet av preste-
gjerningen sin. Matteus 24:14 sier at han forkynte evan-
geliet over hele jorda som et vitne. Matteus 17:10-11 sier at 
han gjenopprettet alt, som endetids-Elias. Malakias 4:5-6 
sier at han gjenopprettet Guds familie i Guds Kirke. Et 
enormt arbeid! Gjennom herr Armstrong utførte Gud det 
største arbeidet noensinne i Kirken sin, når det kommer 
til antall.

Herr Armstrong døde i 1986, og se på Guds Kirke i dag. 
Den har blitt splittet opp i dusinvis av grupper, som alle lærer 
bort varierte grader med sannhet og feil. Mange mennesker 
driver fra kirke til kirke; andre har fullstendig isolert seg og 
falt fullstendig bort. For en forvirring det er! Hvor er Elias’ 
Gud i dag?

Da den opprinnelige Elias døde, stilte folk det samme 
spørsmålet. Gud ga dem et svar.
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H V O R  E R  E L I A S ’  G U D ?

I 2 Kongebok 2 ser vi de siste øyeblikkene i livet til Elias. ”Da 
de nå var gått over, sa Elias til Elisa: si nå hva du ønsker at jeg 
skal gjøre for deg før jeg blir tatt bort fra deg! Elisa sa: La meg 
få en dobbelt del av din ånd! Han svarte: Det er en stor ting 
du ber om. Hvis du ser meg når jeg blir tatt bort fra deg, skal 
du få det du ber om, ellers får du det ikke. Mens de så gikk og 
talte sammen, kom det brått en ildvogn og ild-hester og skilte 
dem fra hverandre. Og Elias fòr i stormen opp i himmelen. 
Da Elisa så det, ropte han: Min far, min far, Israels vogner og 
ryttere! Og han så ham ikke mer. Da tok han fatt i sine klær 
og rev dem i to stykker” (versene 9-12).

Dette var en veldig følelsesmessig tid for Elisa. Elias var 
ikke den biologiske faren hans, men den åndelige faren hans 
som han mottok Guds sannhet gjennom. På samme måten 
var herr Armstrong vår far i endetiden; alle medlemmene 
i Guds Verdensvide Kirke mottok sannhet gjennom ham, 
direkte eller indirekte. Jeg tror at Gud har skilt filadelfierne 
fra laodikeerne hovedsakelig over dette temaet: Folk i Guds 
Filadelfiakirke ser på herr Armstrong som” min far, min 
far.” Det er ikke å si at han var ufeilbar; det er simpelthen å 
anerkjenne han som mannen som ga oss Guds sannhet. Det 
gjør oss i dag til et forbilde på Elias arbeidet.

Gud velsignet Elisa for denne gode innstillinga. Legg 
merke til hva som skjedde: Da Elias døde undret folk seg 
selvfølgelig på: hvem vil ta over etter Elias? Hvem vil gjøre det 
arbeidet som Elias gjorde? Hvor er Elias’ Gud? Og Elisa ”så han 
tok opp Elias’ kappe som var falt av ham [betyr at han tok over 
ledelsen]. Og han vendte tilbake og stod ved Jordans bredd. Og 
han tok opp Elias’ kappe, som var falt av ham, og slo på vannet 
og sa: Hvor er Herren, Elias’ Gud? Slik slo også Elisa på vannet, 
så det skilte seg til begge sider, og han gikk over” (versene 13-14).

Dette besvarte spørsmålet deres. Elisa slo på vannene, 
Jordan delte seg og han kunne gå tvers over den. Litt av et 
syn! Jeg er sikker på at folk så ham. Alle visste med en gang 
hvor Gud til Elias var, fordi Gud viste dem det, selv om Elias 
ikke var der lenger.
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Vi har vært vitne til et til og med større mirakel i dag. Da 
endetids-Elias døde, testet Gud Kirken sin i fire år, og ga dem 
tid til å omvende seg fra de syndige forandringene i Kirken. 
Men da det ikke skjedde, sendte Gud Malakias’ Budskap—
forståelsen om Malakias’ bok slik den gjelder for Guds Kirke i 
endetiden. Det var et veldig mye større mirakel enn delingen 
av Jordan elva, fordi det er å hjelpe folk til å forstå og forandre 
det åndelige livet deres. Konsekvensene er evige. Et stort 
spørsmål i sinnet til mange mennesker i dag er: hvor er Elias’ 
Gud—den Gud som gjorde alt det arbeidet gjennom herr 
Armstrong? Hvor er Han i dag? Det er spørsmålet som vi alle 
trenger å være i stand til å besvare.

H V I S  J E G  E R  E N  F A R

Også apostelen Paulus lærte oss om den åndelige faren vår. 
Han skrev til korinterne: ”Jeg skriver ikke dette for å gjøre 
dere skamfulle, men for å formane dere som mine kjære barn” 
(1 Korinterne 4:14). Paulus adresserte korinterne—Guds eget 
folk—og kalte dem sine kjære barn. Og han sa: jeg har en 
formaning til dere. Hva var det en formaning om? ”For selv 
om dere skulle ha ti tusen læremestre i Kristus, så har dere 
ikke mange fedre. For jeg har avlet dere i Kristus Jesus ved 
evangeliet” (vers 15).

Paulus sa: dere kom alle til Gud gjennom meg. Dere 
kan ha 10 000 instruktører, men dere har bare en far—en 
person som dere kom til den store Gud gjennom. Hvor fikk 
du den åpenbaringen du har i dag? Hvor fikk jeg den fra? 
Alle de 18 gjenopprettede sannhetene, kom enten direkte 
eller indirekte til hver eneste en av oss fra herr Armstrong 
(Matteus 17:10-11). Han ledet oss til Gud. Formaningen er at vi 
kan så lett glemme, eller feile med å respektere den åndelige 
faren vår. Så mange har gjort akkurat det i denne endetiden.

Det er også en mye dypere leksjon her som vi vil se etter 
hvert som vi går videre.

Malakias 1:6 inneholder den samme advarselen, bare her 
involverer den folkene som ikke tok akt. ”En sønn ærer sin 
far og en tjener sin herre. Er nå jeg far, hvor er da min ære? Og 
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er jeg herre, hvor er da frykten for meg? sier Herren, hærska-
renes Gud til dere prester—dere som forakter mitt navn. Men 
dere sier: Hvordan har vi vist forakt for ditt navn?” 

Dette er Gud som snakker: hærskarenes Gud, den suve-
rene Gud, Gud til englene, universet og alt som noensinne 
ble skapt. Han sier: hvis jeg er en far, hvor er min ære? Selv om 
det var Kristus som var Det gamle testamentes Gud, her er 
det Gud Far som snakker! Han stiller det samme spørsmålet 
til sitt eget folk i dag. Det er problemet Han har med laodike-
erne: De er svært utakknemlige sønner. Gud sier: dere er mine 
sønner, og sønner bør ære sin far.

Mens du studerer dette, vil du begynne å forstå at å ære herr 
Armstrong som vår far, er tett sammenbundet med å ære Gud 
som Faren. Det er det Paulus sin advarsel i virkeligheten dreier 
seg om. Gud prøver å lære oss den dypeste delen av evangeliet—
den sentrale delen av dette familie budskapet: at vi først av alt må 
ære Faren. Kristus forteller disse folkene hvordan de kan få livet 
sitt på rett vei. Han prøver å få dem til å se familiestrukturen. 
Det er ingenting på Jorda som dette inspirerende budskapet!

Det sier at disse prestene forakter Guds navn. Anchor 
Bibelen sier: ”Her representerer utrykket navn det vesentlige 
ved Guds vesen, spesielt suvereniteten Hans, styret Hans.” De 
har foraktet Guds regjering. For å forstå dette budskapet om 
regjering, må vi forstå om Gud Far og dette kjærlige familiefor-
holdet vi må ha. Det er kritisk at vi forstår farsrollen. En familie 
som blir styrt på rette vis må ha en far som overhode. Gud er en 
Far, og Han skaper en familie. Du kan ikke gjøre det uten auto-
ritet! Prøv å styr en familie uten autoritet. Du vil ha total kaos.

Det er ikke en naturlig ting å akseptere regjering. Men med 
en kjærlig far som overhode, skulle ikke barna ha et problem 
med å akseptere den regjeringa, selv om de blir irettesatt, fordi 
de vet at faren deres elsker dem. Det er hva laodikeerne ikke ser 
klart i dag: Guds kjærlighet for dem. De ser ikke på Guds iret-
tesettelse som kjærlighet. Men Gud sier at hvis du ikke blir iret-
tesatt, har du ingen Far! Det er den verste skjebnen du kunne ha.

Hvis bare de ville gi akt på denne irettesettelsen i 
Malakias! Mange laodikeer erkjenner at de har et problem 
med herr Armstrong som Elias, men her sier Gud: dere har i 
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virkeligheten et problem med deres Åndelige Far—Gud Faren! 
Det er alvorlig! Det er forskjellen mellom å være i Guds familie 
eller ikke være i familien. Gud forteller oss hvordan vi kan 
være i familien. Vi advarer laodikeerne fordi de er Guds familie.

Gud snakker til Sitt eget folk—som har lærde forklaringer 
om hvorfor de har en annerledes regjering. Gud sier: Jeg skal 
fortelle deg hva problemet ditt er! Du hater regjeringen 
min—Min kjærlige familieregjering! De forblir i resonne-
ringa si, og Gud putter dem ut i den ytre gården. Gud legger 
ikke fingrene imellom. Laodikeerne sier: vi tror ikke at herr 
Armstrong var endetids-Elias. Guds svar: Dere hater regje-
ringen Min! Han vil ikke bli fanget opp av den opprørske 
resonneringa deres. De vanærer faren sin. 

Når Kristus kommer tilbake, vil Hans topprioritet i 
denne verden være å gjenopprette Guds regjering. toppriori-
teten Hans i Kirken i dag, er å gjenopprette Farens familiere-
gjering. Vi har plikt til å ære Faren vår. Hvorfor ikke ære en 
Far som elsker deg så dypt, som allerede har gitt sin sønn for 
deg, for å bevise sin kjærlighet? Hvorfor ikke underordne deg 
under en Far som har slik en stor kjærlighet?

Elisa visste at Elias var den åndelige faren hans. Jeg tror 
det var grunnen til at han ble valgt for denne jobben. Da Elias 
gikk bort sa han ikke: vel, jeg er glad for at jeg endelig fikk 
denne jobben! Han var ikke der som en ulv, ventet på at han 
skulle dø. Han sa: min far, min far! Han elsket Elias.

Hvor er Elias’ Gud i dag, som gjorde slik et mektig arbeid 
gjennom budbæreren i endetiden? Du kan besvare det spørs-
målet med et annet spørsmål: Hvor er folkene som ærer Gud 
som Far i dag? Og på samme tid ærer herr Armstrong som en 
åndelig far?

Det er en Malakias gruppe med Guds familievisjon. Hvis 
du forstår visjonen til Gud Faren—om Faren din og hvorfor 
du er på denne Jorda som et menneskevesen, hvorfor du ble 
skapt for å være i Gudsfamilien—det er nok til å inspirere deg 
for all evighet!

Vi vil bli Jesus Kristus’ brud! Igjen, når Kristus kommer 
tilbake, vil topprioriteten Hans være å gjenopprette Guds 
regjering. La oss være praktiske: Hvis du ikke engang vet 
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hva den regjeringa er, hvordan vil du stå til tjeneste ved 
hovedkvarteret sammen med Jesus Kristus og hjelpe Ham å 
gjenopprette den? Ville den store Gud som planla alt dette 
grundig, til og med ned til å handplukke hvert enkelt medlem 
i Kirken Sin, bruke folk som var forvirret når det gjaldt regje-
ringen Hans, til å gå ut og lære verden?

F O R B A N N E L S E N

Satan hater Guds familie. Det han mest av alt ønsker å ødelegge 
er visjonen om Faren. Og han har hatt stor suksess i Guds Kirke.

”Og nå, dere prester! Nå kommer dette bud til dere” 
(Malakias 2:1). Hvordan fikk disse prestene jobben sin? Var 
det noen som stemte dem inn? Nei, Gud utvalgte dem (med 
mindre det skjedde at en og annen kom inn som ikke skulle ha 
vært der). Men i dag er det laodikeiske grupper som stemmer 
inn lederne sine. Opprinnelig er det ikke på den måten prestene 
fikk jobbene sine. Hvorfor denne grunnleggende forandringen?

Nå blir Gud direkte og personlig: Jeg vil at dere prester 
skal vite at dette budet gjelder dere. Og her er budskapet: 

”Dersom dere ikke vil høre og ikke legge dere det på hjertet, så 
dere gir mitt navn ære, sier Herren, hærskarenes Gud, så vil 
jeg sende forbannelsen mot dere. Og jeg vil forbanne deres 
velsignelser. Ja, jeg har alt forbannet dem, fordi dere ikke 
legger dere dette på hjertet” (vers 2). Disse prestene ærer ikke 
Guds navn. Det hebraiske ordet for navn betyr regjering, eller 
suverenitet. Disse prestene må innse og lære at regjering betyr 
alt. Før de gjør det, vil de aldri være i stand til å underordne 
seg Gud og ære navnet Hans.

Gud sier at disse folkene er under forbannelsen—de står i 
fare for å miste evig liv—fordi de ikke ærer Gud i denne Gud 
familiestrukturen. Folk kan resonnere alt de vil i dag; dette er 
dagen for menneskelig resonnement. Men Gud snakker om 
hvordan det vil bli for all evighet i Hans familie!

Dette budskapet av Malakias blir forkynt. Gud profeterte 
at dette budskapet ville gå ut i endetiden, og sier at hvis disse 
prestene ikke vil høre det, vil de bli forbannet. Hvor er dette 
budskapet i dag? Er det noen tvil om det?
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Legg merke til vers 3: ”Se, jeg truer deres ætt. Jeg kaster 
møkk i ansiktet på dere, møkk av deres høytidsoffere, fordi 
dere ikke legger dere dette på hjertet.” Se! sier Han. vær obs 
her! Jeg vil true deres ætt! Det betyr å irettesette, til og med 
skarpt, irettesette enhver som en far til en sønn. Ætt viser 
til etterkommere.

Husk, Gud Far kaller hvert Kirkemedlem. Det blir ikke 
gjort tilfeldig. Han må ha tenkt og forberedt seg grundig for å 
velge en av sine utvalgte, fordi alt står på spill. Gud Far måtte 
tenke veldig mye på hver eneste en av oss, fordi hvis en Han 
kaller nå ikke greier det, dør de for alltid. Sannsynligvis prøvde 
og testet Han oss i årevis før Han valgte oss. I virkeligheten 
kunne ordet ætt bli oversatt sæd. Det kan høres litt direkte ut, 
men, når alt kommer til alt, Faren unnfanger oss gjennom sin 
Hellige Ånd. Gud sår sæd. Vi vil få en fantastisk fødsel inn i 
familien Hans. Dette er en oversanselig velsignelse og et under 
av Gud. Gud utvikler sønner. For en dyp betydning dette 
har—du ble unnfanget av Faren din, og Han kjenner deg bedre 
enn noen andre—til og med bedre enn du kjenner deg selv.

Så, du kan begynne å se hvorfor de opprørske prestene er 
under en slik forbannelse! De vender Guds familie, på foster-
stadiet, bort fra Faren deres! For en synd! Hvor er Gud til Elias? 
De vet ikke, eller nekter å vite, og Gud er opprørt over det.

I oldtida måtte prestene bli kvitt dyremøkk som en del av 
ofringene deres. (Det er jobber som prestene har, som ikke 
er de beste). Her sier Gud: Jeg vil kaste møkka av religionen 
deres og opprøret deres i ansiktet på dere! Religionen deres 
er ikke noe annet enn møkk for meg. Og du vil bli tatt vekk 
sammen med den—behandlet som så mye møkk hvis du ikke 
omvender deg! Det er ikke et lett budskap. Gud har forakt for 
de høytidsfestene deres.

PA K T  M E D  L E V I

”Da skal dere kjenne at jeg har sendt dette bud til dere, for at 
min pakt med Levi skal stå fast, sier Herren, hærskarenes Gud” 
(vers 4). Gud sier du skal kjenne. Dette viser igjen til seksuelle 
forhold—viser deg det dype, nære forholdet Gud ønsker at vi 
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skal ha til Faren vår—det er selvfølgelig ikke seksuelt, men 
det er nært, og det er vakkert og det er vidunderlig. ”Dere 
skal kjenne” sier Han, ”at jeg har sendt dette bud til dere.” Du 
vil enten vite det nå, eller du vil vite det veldig snart. Og legg 
merke til, en del av dette er: ”at min pakt med Levi skal stå fast.”

En pakt er en avtale mellom to parter. Den store Gud over 
universet sier: Jeg inngikk en pakt med Levi, jeg inngikk den 
ikke med dere. Jeg inngikk den med Levi, at han ville komme 
og sette alt i rette stand.

Malakias Budskap inneholder et kapittel om å følge Elias, 
som også blir kalt Levi. Det er veldig viktig å forstå disse 
navnene; Gud gir dem av en svært bestemt grunn, fordi de 
forteller deg om denne mannens forskjellige ansvar. Levi 
var faren til levittene, og herr Armstrong var den åndelige 
faren til alle prestene. De kom alle til Gud, enten direkte eller 
indirekte, gjennom ham, på samme måten som korinterne 
gjorde det gjennom Paulus. Gud inngikk en pakt med ham 
om at han skulle forkynne dette budskapet til hele verden, og 
gjøre Guds arbeid. Herr Armstrong måtte gjøre dette arbeidet 
hvis han ønsket å entre inn i forholdet under Den nye pakt og 
det ekteskapet med Kristus, som vi vil ha i framtida.

En diakon nevnte for meg at noe av det som fikk ham til 
å bli interessert i denne Kirken, var at vi ikke konkurrerte 
med herr Armstrong slik andre grupper gjør. Vi kan ikke 
konkurrere mot faren vår. En sønn kan ikke konkurrere imot 
faren sin, heller ikke kan en datter eller en hustru, ellers vil 
vi ha en familie som ikke fungerer. Så Gud sier: Jeg ønsker at 
du skal forstå at pakten Min var med Levi; den var ikke med 
Gerald Flurry; den var ikke med Joe Tkach; den var ikke med 
noen andre enn herr Armstrong. Hvis du ønsker å gå ut der 
og konkurrere, sett i gang—du vil gjøre det i forgården. Men 
før eller senere vil du komme tilbake og tilbe som filadelfierne, 
ellers vil du ikke ha noen framtid! Et alvorlig budskap.

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

Guds pakt med å ”sette alt i rette stand” var med herr 
Armstrong. Og, som herr Armstrong alltid sa: jobben vår var 
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å støtte ham slik han støttet Gud. Dette er hans ord (Gode 
Nyheter, mai 1974): ”Men nå, nok en gang, er det et dynamisk, 
superviktig, spesielt oppdrag—å forkynne evangeliet om riket 
i hele verden, som et vitne til alle nasjoner … Og, akkurat 
slik Gud forårsaket at Kirken Hans vokste raskt i det første 
århundret, til og med mangedoble antallet (til forfølgelsene 
begynte)—å hjelpe apostlene, støtte dem økonomisk, støtte 
dem med inderlige bønner—slik forårsaket Gud at Kirken 
Hans vokste i våre dager …” Videre skrev han: Det ville ha 
vært fullstendig umulig for meg alene, å utføre dette store 
oppdraget. Det er derfor Gud har kalt deg nå, i stedet for 
senere, i tusenårsriket! Og dette store arbeidet til Gud, er 
den veien Gud har satt foran oss for enhver til å vokse og 
utvikle oss Åndelig. Guds vei, den med loven Hans, er 
veien med å gi, ikke få. De som bare prøver å fÅ frelsen sin, 
står i fare for å miste den!”

Dette er bemerkelsesverdig: Det er gjennom arbeidet 
at Gud bringer oss vekk fra ”få tak i” veiene våre. Det er 
gjennom arbeidet at Han får tankene våre bort fra oss selv 
og over på Faren og den store familieplanen Hans, som vil 
fortsette inn i Tusenårsriket, før den beveger seg ut i universet. 
Det er gjennom arbeidet at vi vokser.

Herr Armstrong fortsatte: ”Når Kristus vender tilbake, vil 
Han kreve av hver eneste en av oss å vise hvordan vi har brukt 
gaven med Den Hellige Ånd—hvor mye vi har bidratt med 
arbeidet Hans—grunnen til at Han har plassert oss i Kirken 
nÅ!” Hvorfor er du her nå? Hvorfor ventet ikke Gud med 
Å kalle deg i TusenÅrsriket eller den andre oppstan-
delsen? Fordi du skal gjØre et arbeid! Ellers ville du 
ikke vÆrt her! Det er grunnleggende, men så mange har 
kommet bort fra det.

Han konkluderte: ”De som viser seg illojale eller stopper 
å gjøre arbeidet—den eneste grunnen til at du er kalt nå—
vil finne seg selv i den samme stillingen som den som er 
beskrevet i Lukas 19:20 og 24. De vil miste selve den frelsen de 
prøver å fÅ!

Herr Armstrong skrev i Verdensomfattende Nyheter, 
november 12, 1979: ”Andre, majoriteten, ’legfolkene’ er kalt for at 
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de skal ta del i arbeidet til Kirken—ikke som offiserer med 
spesifikke plikter eller departementer, men ved aktivt og lojalt 
bakke opp apostlene eller andre spesifikke administratorer …”

I en annen artikkel skrev herr Armstrong: ”Dette er et 
åndelig arbeid. Kringkasting, både radio og tv, blir gjort 
av apostelen. De f leste hefter og bøker er skrevet av apos-
telen. ‘Personlig’—mest lest—vanligvis lederartikkelen og 
ofte andre artikler er av apostelen … Ambassador College 
Korrespondansekurs, med tusenvis som studerer det, er alt 
læren til apostelen … Læren er den til Kristus’ apostel som 
er collegets president og rådgiver. Presteskapet, bestående av 
hundrevis ordinerte prester som underviser slik apostelen 
har lært dem, i lokale kirker over hele verden.” (Gode Nyheter, 
april 1981). Prestene måtte lære bort det apostelen hadde lært 
dem! Ikke som de bestemte selv, men som apostelen lærte 
dem. Det er der de har gått seg vill i dag.

Guds pakt var med Levi. Gud sendte ham med et budskap 
til hele verden, og til å utvikle prester og andre folk til å hjelpe 
dem å stille seg bak og støtte arbeidet. Hvis vi glemmer dette, 
kommer vi i problemer. Mange har glemt i dag på grunn av 
arroganse, stolthet og forfengelighet, og de prØver Å konkur-
rere imot Levi—den spesielle budbringeren fra Gud! 
Disse opprørske prestene utfordrer Gud selv ved å gjøre dette!

Og de fornekter visjonen om Gudsfamilien.

F R Y K T E R  D U  G U D ?

Gud går inn i detalj om Levis karakter: ”Den pakt jeg hadde 
med ham, var liv og fred, det gav jeg ham for at han skulle 
frykte meg. Og han fryktet meg og hadde Ærefrykt for mitt 
navn” (Malakias 2:5). Levis frykt er nevnt tre ganger i dette 
enkelte verset! Vi mÅ lÆre Å frykte Gud slik Levi gjorde.

Studer denne mannens liv. Gud sendte ham som et 
eksempel, fordi Han vet at vi lærer best ved eksempel. Herr 
Armstrong var et stort eksempel pÅ en mann som 
fryktet Gud.

Frykter vi Gud slik Levi gjorde? Frykter du når ekte-
skapet ditt kan feile? Frykter du når barna dine ikke gjør det 
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de skulle gjøre? Frykter du om du er lunken eller ikke overfor 
Guds arbeid? Frykter du om du gjør din del i dette arbeidet? 
Frykter du splittelse i Kirken? Flesteparten av Guds folk i 
denne endetiden frykter ikke Gud. Levi gjorde det.

Frykter du å konkurrere imot Guds regjering? Kan du 
knele og bare si: Gud jeg vet at det er noen områder der jeg 
hater regjeringen din, og jeg ønsker ikke å forandre ekteskapet 
mitt—eller, jeg ønsker ikke å arbeide med barna mine på den 
måten som jeg skulle. Gud, vær snill og hjelp meg å frykte deg 
på den måten Levi gjorde det!

Anchor Bibelen sier: ”Det er ingensteds der Bibelen 
nedtegner etableringen av denne overenskomsten mellom 
Gud og Levi.” Hvis Bibelen ikke nedtegner hvor den 
pakten ble gjort, da mÅ dette vÆre en profeti for vÅr 
tid, akkurat nÅ!

Gud slår fast: ”Han fryktet meg og hadde ærefrykt for mitt 
navn.” Husk definisjonen i Anchor Bibelen. Her representerer 
uttrykket ”navn” selve essensen i Guds vesen, særlig suvereni-
teten Hans—regjering. Det er hvor prestenes fokus skulle være.

Herr Armstrong var et mønster på lydighet mot Gud—et 
bemerkelsesverdig eksempel på en mann som fryktet Gud så 
mye at han gjenopprettet alt. Han stoppet ikke å gjenopprette 
etter 10 eller 15 sannheter. Han var en mann etter Guds eget 
hjerte, og han ønsket å gjenopprette alt Faren ønsket at han 
skulle gjenopprette! Og han gjorde!

L OV E N  F R A  H A N S  M U N N

”Sannhets lov var i hans munn, urett ble ikke funnet på hans 
lepper. I fred og ærlighet vandret han med meg, og mange 
vendte han fra misgjerning” (vers 6). Du kunne søke å finne 
loven fra herr Armstrongs munn. Det betyr at han etablerte 
Guds regjering, og du kunne gå til ham og lære om den fra 
hans munn.

Men hvis du går til munnen til de fleste i presteskapet i 
dag, forteller de deg ikke om Guds regjering. De frykter ikke 
Hans navn slik Levi gjorde. De ønsker å resonnere rundt den 
vidunderlige regjeringen som bringer fred, glede og overflod 
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inn i livet vårt! Det er forbløffende at mennesker ville gjøre 
det, men det er det som skjer.

Levi var en rettferdig mann som vendte mange vekk 
fra urettferdighet. Andre steder sier Gud at de som støttet 
ham, gjorde det samme, store arbeidet. Men Levi var faren—
han ledet Guds arbeid. Hvis vi virkelig følger eksemplet og 
arbeidet hans, vender vi mange bort fra urettferdighet og 
til Gudsfamilien. Vi kan gjøre dette ved å overgi oss selv 
fullstendig til Guds arbeid, siden arbeidet er her for å vende 
mange bort fra urettferdighet og til Gud. Vi ble kalt til en 
spesifikk tid inn i Guds arbeid for dette ansvaret. 

”For en prests lepper skal bevare kunnskap, lov skal hentes 
fra hans munn, for han er sendebud fra Herren hærskarenes 
Gud” (vers 7). De som skal hente loven viser til prestene, ikke 
folkene. Det er der forvirringen er. Og prestene skulle sØke 
loven fra LEVIS munn—ikke prestenes munn. ”For han 
[Levi] er sendebud fra Herren hærskarenes Gud.”

Anchor Bibelen slår fast at ordet sendebud er oversatt 
fra hebraisk maluck. Vanligvis viser dette til en engel, eller 
budbringer, men det er klart at her er det en menneskelig 
budbringer. ”Markerer det eneste stedet der uttrykket maluck 
blir brukt om et presteembete. Tittelen sendebud er [generelt] 
reservert for Guds profeter, og ordet er et teknisk uttrykk for 
en som har vært i Guds nærvær og derved har fått i oppdrag 
å bringe et budskap fra Ham.”

Tenk over dette et øyeblikk. Det er bare et sted i Bibelen 
at ordet sendebud blir brukt om predikantene, eller om pres-
tene, eller om levittene, som de blir kalt andre steder. Hvis 
det er tilfellet, er det mulig at det er en feil i oversettelsen? 
Var oversetterne til og med ærlige her? De så dette ”sende-
budet” her, og i sin fiendtlighet overfor Guds regjering, gikk 
de ut fra at det ikke kunne være enmanns styre, med et 
sendebud over alle de andre prestene! Mener ikke Gud i 
virkeligheten at vi alle skulle være sendebud? kan de resonnere. 
Nei, det gjØr Han ikke! Dette verset er om en mann som 
mottok et budskap fra Herren hærskarenes Gud! Fra den 
suverene Kraften over universet! Hvis Gud sa: la oss sende det 
budskapet til f lere prester, kanskje 50 eller 100 eller 300—for 
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en forvirring det ville ha forårsaket! Det er det som skjer i de 
laodikeiske kirkene i dag, hvor mennesker feilaktig tror at de 
har et budskap fra Gud.

”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” (Malakias 3:1). Det er to 
budbærere her: en endetids-Levi, et menneske, og ”paktens 
engel”—Jesus Kristus. Malakias 2:7 igjen: ”For en prests 
lepper …” Selv om det er en enkelt prest her, viser ulike hjel-
pemidler for Bibel studier at det kunne være enten entall eller 
flertall avhengig av sammenhengen. Det skulle vært flertall 
her. ”For prestenes lepper skal bevare [vokte over] kunnskap, 
lov skal hentes [av disse prestene] fra hans [Levis] munn, for 
han er sendebud fra Herren hærskarenes Gud.” Han—entall—
er den ene som har budskapet.

Sett dette i forbindelse med vers 6: ”Sannhetens lov var 
i hans munn …” Deretter vers 7: ”For en prests lepper skal 
bevare kunnskap, lov skal hentes fra hans munn …” Hvis vi 
bruker flertallsformen prester, da er det klart at ordet hans 
(vers 7) peker tilbake på Levi—”hans munn” (vers 6)—og 
ikke til en av prestene eller ministerne, under herr Armstrong. 
til og med sammenhengen viser deg at Gud fortsatt snakker 
om budbringeren og ikke presteskapet. Forvirringen i Guds 
Kirker i dag kommer når de resonnerer, vi er alle budbrin-
gere; vi er alle på herr Armstrongs nivå. Men gjenopp-
rettet de alle ting? Forkynte de evangeliet rundt om i verden? 
Gjenopprettet de Guds familie i Kirken? Brakte noen av 
disse prestene noen gang en ny, stor åpenbaring til Kirken, 
i disse dagene under herr Armstrong? Og svaret er nei! De 
gjorde ikke det! Likevel er de så arrogante at de tror de er på 
samme nivået, som en som ble gitt et budskap fra Gud!

Jeg prøver ikke å opphøye en mann, men la oss imøte-
komme virkeligheten! Gud ga ham litt av et budskap! Hvor er 
Elias’ Gud? Er Han i noen mann som ønsker å sette seg selv 
på linje med herr Armstrong?

Det står at prestenes munn skal bevare kunnskap—det 
er prestenes jobb. Vi bevarer loven og regjeringsstrukturen 
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Levi etablerte. Det er hva prestene skulle gjøre i dag; det er 
det Gud holder dem ansvarlige for. Det er derfor bevare er en 
god oversettelse: De har ikke bare et ansvar for å ”holde,” eller 
adlyde, loven eller regjeringen, men å ta vare på eller bevare 
den, for hele Kirken!

Hvem er det som tar vare pÅ eller bevarer loven 
og regjeringen i dag? Hvem har den samme loven og 
regjeringen som Herr Armstrong hadde?

Svaret er klart.

H OV E D K VA R T E R  S T Y R E

Vi må bevare kunnskap i våre personlige liv. Bevarer dere 
fedre kjærlighetens lov og regjering i familiene deres? Bevarer 
dere mødre det?

Tenk på dette. Gud lar deg gjennom en virkelig lærerik 
erfaring. Hvis du fortsetter å bevare Guds lov og regjering, selv 
om disse prestene vender seg bort, vil Gud opphøye deg til 
en stilling i hovedkvarteret for alltid. Han vet at du vil bevare 
loven og regjeringen til Gud for alltid! Han vet at du ikke vil 
konkurrere mot Jesus Kristus eller noen andre prester over deg!

Du kvalifiserer for Å sitte med Jesus Kristus i 
hovedkvarteret ved at du bevarer loven og regje-
ringen. Kristus vil vite at hvis noen kommer og spør deg om 
veiledning, vil du veilede dem etter loven, og du vil gi dem 
Guds regjering—den eneste regjeringen som kan fungere! 
Gud og den ene som ble til Jesus Kristus, har for alltid vært 
forent gjennom den regjeringen!

Rettsaken over Tidenes Mysterium har å gjøre med å 
bevare kunnskap. selvfølgelig, hvis vi har det og bevarer det, 
ønsker Gud å vite hva vi vil gjøre med det. Vi skulle få det ut 
til sÅ mange som mulig! La oss få det ut til verden! La oss få 
det ut til den framtidige familien vÅr! Tidenes Mysterium 
tilhører ikke Guds verdensvide Kirke. Det er Guds kunnskap!

Ledende prester i Guds Verdensvide Kirke ikke bare 
unnlater å ta vare på Guds kunnskap, de ødelegger den! Det 
skulle være veldig avslørende hvor de er åndelig sett! Kunne 
den åndelige tilstanden deres ha vært verre?
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Enhver person må gå til herr Armstrongs lære, om lov og 
regjering. Alle laodikeerne må gå til den munnen; det er det 
Gud mener i Åpenbaringen 3:9. Dette er til og med nevnt i 
forbindelse med Filadelfia budbæreren i endetiden.

Gud Far må være i stand til å styre oss. Gud ønsker å vite 
om vi har det som trengs for å sitte med Ham i hovedkvar-
teret for alltid! Vi vet helt sikkert at Gud ikke vil plassere 
oss der for å styre verden, hvis Han ikke kan styre oss. Han 
har allerede opplevd det med Lucifer! Det var og vil bare være 
en faderlig budbringer på Jorda i endetiden. Hvis Satan kan 
ødelegge den vakre visjonen, kan han ødelegge Guds folk. Det 
er grunnen til at herr Armstrong sa at regjering er alt. Hvis 
den bryter sammen vil alt bryte sammen. Hvis det ikke er 
regjering i en familie, bryter alt sammen.

F O R D E R V E  PA K T E N

Legg merke til forskjellen mellom Levi og disse andre prestene. 
Mens Levi vendte mange bort fra urettferdighet (Malakias 2:6) 
har disse prestene ”veket av fra veien og har fått mange til 
å støte an mot loven. Dere har fordervet Levi-pakten, sier 
Herren, hærskarenes Gud” (Malakias 2:8). Hva var det som 
disse prestene fordervet? Levi-pakten—pakten Gud inngikk 
med ham om loven og regjeringen. Gud inngikk en pakt med 
Levi om å gjenopprette familieregjeringen Hans i Guds Kirke. 
Fordi laodikeerne har fordervet loven og regjeringen, snubler 
folk alle steder—mer enn 95% av Guds folk. Det er årsak og 
virkning, og de er årsaken til snublingen til Guds folk.

Fruktene i Guds Kirke beviser identiteten til Guds 
budbærer som forberedte veien for Jesus Kristus. Det 
finnes ingen andre på det nivået! Kristus nevner Seg Selv i 
det samme verset som den budbæreren som ryddet veien 
(Malakias 3:1). Han ryddet veien, og nå må vi få budskapet ut 
til Kirken og verden. Det er vår jobb.

Bare en budbærer gjenopprettet alt i denne endetiden. 
tidligere har det vært ulike budbærere, fordi de ikke hadde 
reisemulighetene og den teknologien som vi har i dag. Her er 
et bestemt NAVN, en bestemt pakt, en bestemt LOV, en 
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bestemt REGJERING. Alt er sÅ omhyggelig strukturert 
og organisert av Gud selv! Gud sendte budbæreren sin; 
Han underviste ham i mange år. Han lot herr Armstrong 
gjennomgå 28år med dyp fattigdom, trente ham og testet 
ham og gjorde ham klar for å se om han virkelig kunne levere 
dette budskapet—om han ville holde mål til å bli den budbæ-
reren som ville rydde veien for Kristus!

F A R  L E V I  O G  F A M I L I E V I S J O N E N

For en velsignelse endetids-Levi, vår åndelige far, var for oss! 
Hvis du ærer det embetet, Levis embete som far, ærer du også 
Gud Faren! Den beste veien Gud har arrangert for at vi 
skal ære Gud Far, er ved å ære vår far Levis familie budskap. 
Pakten ble inngått med ham. Hvis du krenker embetet hans, 
krenker du Faren din. Det dreier seg ikke om en mann, men 
om et embete. Det dreier seg om evangeliet om familien til 
Gud. Det dreier seg om Overhodet i familien. Det dreier seg 
om gode nyheter! Vi trenger Elisas barnlige holdning for å si 
far, far—en holdning der en er villig til å underordne seg den 
faren og det han lærte fra Guds Ord.

Familien er et forhold på Guds nivå. Vi er ikke på nivå 
med dyr; vi er på nivÅ med Gud. Når du ser en fysisk familie, 
ønsker Gud å gi deg en visjon om den åndelige familien Hans. 
Når du ser et fysisk bryllup, ønsker Han at du tenker på bryl-
lupet til førstegrøden og Jesus Kristus! Familieinstitusjonen 
er på Gud nivå! Vi må arbeide og streve for å gjøre familiene 
våre lik Guds familie. LØft familien din opp på det nivået! 
Det krever masse arbeid, men det lærer deg hvordan du kan 
entre inn i Guds familie.

Herr Armstrong lÆrte denne visjonen. Han tok 
oss tilbake til det første kapitlet i den første boka i Bibelen 
der Gud sa: la oss gjøre mennesker i vårt bilde; la oss skape 
karakter i dem. La oss skape en familie! Skulle vi håne det 
budskapet fordi det kommer fra et menneske?

Den viktigste barneoppdragelsen som skjer på Jorda 
akkurat nå, er av Gud Far som oppdrar barna Sine. Han 
oppdrar førstegrødesønnene Sine til å ekte Sin førstefødte 
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Sønn. Han oppdrar, veileder og guider oss og gir oss faderlig 
oppmerksomhet, faderlig kjærlighet og faderlig omsorg. 
For en velsignelse det er Å bli korrigert av vÅr Far! 
Uansett hvor vanskelig prøvelsen er! For snart vil vi leve 
som medlemmer av Guds familie for alltid! Disse prøvelsene 
vil bare være historie som blekner i bakgrunnen. Treninga, 
læringa, planlegginga og organiseringa skjer nå. 

Vi skulle si far, far til Levi—fordi det er det han var for 
oss. Å vende seg imot budskapet hans slik laodikeerne har 
gjort, er som en tenåring som blir fiendtlig mot faren sin—
bare at konsekvensene er evige!

VA N H E L L I G E  PA K T E N  M E D  L E V I

Hvis du ønsker å se hva det er som skiller filadelfierne og 
laodikeerne fra hverandre, fokuser på forståelsen om Levi. 
Gud forteller laodikeerne hvordan de kan korrigere problemet 
som blir beskrevet i Malakias 1:6 med at de ikke ærer faren 
sin. Gå tilbake til Levi! Ikke vær forfengelige og arrogante og 
mist de evige livene deres! Ikke la menneskelig forfengelighet 
stoppe dere! Ikke la noe hindre dere! Men for enkelte er det så 
vanskelig å lære dette.

Hvor ser du ny åpenbaring kommer fra Gud? Det er så mye 
viktigere enn delingen av Jordan og at de krysset denne, slik 
Elisa var i stand til å gjøre. Det du kan motta gjennom Malakias 
Budskap er et så mye større mirakel! Vis meg en annen kirke 
som har en smule åpenbaring, som kommer fra Gud.

”Derfor har jeg gjort dere foraktet og små for hele folket. 
For dere akter ikke på mine veier, men gjør forskjell på folk for 
loven” (Malakias 2:9). Det hebraiske uttrykket ”gjør forskjell 
på folk for loven” betyr at de opphøyer ansikter, eller personer. 
Det var en menneskelig regjering—det er det store problemet.

Vers 10 uttaler: ”Har vi ikke alle én far? …” Det er en liten 
f, fordi det viser til Levi. ”Har vi ikke alle én far? Har ikke én 
Gud skapt oss? Hvorfor er vi da troløse mot hverandre, så vi 
vanhelliger våre fedres pakt?” Igjen, fedres skulle leses Levi. 
New English Hebrew Concordance listefører disse to orda, 
far og fedre, som det samme. Gesenius definerer fedre som: 
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”brukt om grunnleggeren eller forfatteren eller faren.” Anchor 
Bibelen sier at noen mener at fedre betyr pakten med Levi i 
denne sammenhengen. Det er så visst hva det betyr.

Hvorfor er kirkene til Gud så troløse mot hverandre i 
dag? Hvis de ville innse at vi har en far, ville det forene oss 
alle! Det ville bli så enkelt. Gud vil få laodikeerne til å komme 
tilbake og tilbe på den måten som de ble lært i begynnelsen, 
av en åndelig far—Herbert W. Armstrong.

”Juda har handlet troløst, avskyelige ting har de gjort i 
Israel og i Jerusalem. Juda har vanhelliget Guds helligdom, 
som Gud elsker, og har tatt en fremmed guds datter til ekte” 
(vers 11). Guds helligdom, Hans karakter, har blitt vanhel-
liget. ”Som han elsket” (nkj), er i fortid. De elsker den ikke 
lenger. Nå handler de troløst—begår avskyelige, skammelige 
forræderier i Guds Kirke. Gud sier det er avskyelig—en 
fornærmelse mot Ektemann deres, Jesus Kristus. Nå har de 
vendt seg til en annen gud. Er det en liten synd?

Vers 12 åpenbarer straffen: ”Hos den mann som gjør dette, 
vil Herren utrydde fra Jakobs telt alle som våker og svarer, 
selv om de bærer fram offergaver til Herren, hærskarenes Gud.” 
Utrydde betyr å ikke etterlate seg noen etterkommere. Dette er 
farlig kunnskap, når du overveier at de vil bli utryddet for alltid.

”Og dette er det andre dere gjør: Dere dekker Herrens 
alter med tårer, med gråt og sukk. Han vil ikke se mer på 
offergaven eller ta imot noe med glede av deres hånd” (vers 13). 
I 1970 åra, da herr Armstrong reiste veldig mye, utnyttet noen 
opprørske prester fraværet hans fra hovedkvarteret som en 
mulighet til å liberalisere Kirken. Etter noen urolige år og 
mange ble forvist fra Kirken, satte Kristus Kirken tilbake på 
rett vei igjen gjennom herr Armstrong. På mange måter er 
den laodikeiske æraen kun en gjentagelse av 70 åra, bare uten 
en sterk hånd til å rette opp situasjonen!

Herr Armstrong advarte oss mot dette: ”Jeg ønsker at 
dere, brødre, tenker over og forstår hva som skjedde med 
Guds Kirke i 1970 åra, slik at historien ikke gjentar seg! Jeg 
ønsker at dere ser ’fruktene’ av å gjøre opprør mot Guds vei 
og Guds regjering” (worldvide News, 24de juni 1985). Vi så det. 
Og historien gjentok seg.
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Nå er det noen av disse prestene som kaller herr 
Armstrong for en kjetter og en falsk profet! Gud er opprørt 
over dette! Han sier det er avskyelig—den verste synden de 
kunne begå.

E K T E S K A P S PA K T E N

I vers 14 snakker laodikeerne tilbake til Gud igjen. ”Og dere 
sier: Hvorfor?” Disse mennene begriper det slett ikke! De 
spør: hva mener du, Gud? Hvorfor er du så hard? Gud svarer: 

”—Fordi Herren har vært vitne mellom deg og din ungdoms 
hustru. Du har vært utro mot henne, enda hun er din ektefelle 
og din hustru som du har inngått pakt med.”

Gud har vært vitne til alt dette: Han så det da de kom ut 
av verden, da de inngikk pakten, da de sa seg enige i å gjøre 
seg klare til å ekte Sønnen Hans. Og Gud ser at de er utro 
mot denne Kirken. Han er full av vrede! Og Han har rett til å 
være det!

Denne ekteskapspakten er vårt oversanselige privilegium. 
Kristus sier, i forbindelsen med denne paktens budbærer 
(Malakias 3:1), at Han vil vende tilbake til Jorda og etablere 
denne pakten, og vil gifte seg med Bruden Sin!

Malakias 2:15-16 snakker om Elohim. ”Er det ikke én som 
har skapt henne både med legeme og ånd? Og hva søker da 
den ene? Barn som hører Gud til …” (dnb 1978, vers 15). Gud 
ønsker seg en Elohim ætt. Det finner Han ikke i den laodike-
iske Kirken i dag. ”For jeg hater skilsmisse, sier Herren, 
Israels Gud [igjen Elohim]. Ved det dekker en sin kledning 
med vold, sier Herren, hærskarenes Gud. Så ta vare på deres 
liv og vær ikke troløse” (vers 16).

”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” (Malakias 3:1). Jesus Kristus, 
den ene som etablerer denne ekteskapspakten, vil komme! Du 
kan regne med det, og planlegge livet ditt rundt det.

Kristus vil ikke ha et barnløst ekteskap. Kristus’ hustru 
vil arbeide med milliarder av åndelige barn; hun må være 
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klar til å lede dem på en vei som bringer fred, glede og spen-
ning. Hun må kjenne Guds lov, regjering og familiestruktur, 
for å kunne lære andre hvordan de kan gjøre familien sin 
lykkelig—å gjøre det mulig for dem å fryde seg. Ellers vil det 
bare bli en fortsettelse av det vi ser i dag—foraktelige onder!

Denne verdens problemer vil bli løst av Gud Far og Jesus 
Kristus, og de har gitt oss æren å hjelpe Kristus å arbeide med 
disse milliardene av folk, som Hans hustru! Ikke noe rart at 
Gud hater skilsmisse! Ikke noe rart at Han hater det disse pres-
tene gjør! De prØver Å forhindre hele planen til Gud! 

Elohim er familie paktnavnet til Gud. Laodikeerne har 
brutt pakten. De sier at de har holdt sin del av pakten, men at 
Gud ikke har holdt Sin. Gud sier: nei, dere har ikke holdt deres 
del av pakten. Dere ærer Meg ikke som en far, og dere har brutt 
den pakten! Dere kjemper mot Min regjering og Min lov, og 
kirkene deres er fulle av forvirring!

Vi må se på menneskene i denne verden som potensielle 
barn i Guds familie. Vi ønsker å få dette budskapet til Levi 
og Elias ut til disse menneskene for å gi dem en sjanse til å 
omvende seg fØr denne fryktelige tida når Levis sønner vil 
bli renset for urenheter—puttet inn i ildovnen, som gull og 
sølv. Gud ønsker ikke å gjøre dette; Han ønsker ikke å se de 
små barna deres gjennomgå noe slik. Han avskyr det mye mer 
enn oss. Men Gud er fast bestemt på å vise denne verden hvor 
forferdelig synd er!

Er du KLAR til å styre sammen med Jesus Kristus og 
styre over milliarder av folk? Er du klar til å lære dem om 
familiepakten som Jesus Kristus vil komme og etablere? For 
en framtid Elohim har gitt oss.
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Satans største sammensvergelse i denne 
verden er mot familien. Det er fordi den 
er et forbilde på Guds familie. Men satans 

fremste mål er å ødelegge Guds familie. Og han lykkes med 
dette i livet til mange mennesker. Mange av disse helgenene 
vil bli ødelagt for alltid, hvis de ikke omvender seg! Det er 
deres eneste sjanse.

Så vi kan se hvorfor Satan ville rette angrepet sitt mot 
Guds Kirke eller familie. Han kan imidlertid bare utrette 
denne oppgaven innenfra. Det er der djevelens suverene 
sammensvergelse er i dag.

Denne sammensvergelsen var til og med i virksomhet før 
herr Armstrong døde (2 Tessalonikerne 2:7; Åpenbaringen 3:9). 
Han holdt den igjen til da. (Dette blir forklart i Malakias’ 
Budskap.) Etter at han døde, begynte Satan øyeblikkelig å få 
kontroll på toppen.

Gud har åpenbart denne sammensvergelsen til Sine 
utvalgte.

H E M M E L I G  D E K K O P E R A S J O N

”… Ved det dekker en sin kledning med vold, sier Herren 
hærskarenes Gud. Så ta vare på deres liv, og vær ikke troløse” 

7 
Et Budskap 
Ikke Levert
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(Malakias 2:16). Gud er bekymret over en dekkoperasjon i 
Kirken Sin, og Han sier det er en voldelig dekkoperasjon.

Hvordan har de dekket over volden? Overvei dette. 
Herr Armstrong tok avgjørelsen å la Tidenes Mysterium gå 
som serie i Den Enkle sannhet, og begynne med julinum-
meret i 1985. Dette åpenbarer hva han mente om denne 
boka. Han strevde for å gi den til så mange som mulig, på 
enhver måte han kunne gjøre det. Men i juli 1986 Den Enkle 
sannhet, bare måneder etter at han døde, hadde artikkelen 
om ”Mysteriet om Menigheten” noen bemerkelsesverdige 
utelatelser. siden de planla numrene måneder på forhånd, 
viser dette at de hadde arbeidet en stund med dette. De mÅ 
ha tenkt pÅ disse forandringene rundt den tida som 
Herr Armstrong dØde, eller kanskje til og med fØr! 
Det er trolØshet pÅ hØyeste plan.

Det de utelot passer så godt sammen med dette 
temaet. De utelot sannheten om Kirke æraene, inkludert 
Åpenbaringen 3:7-8 hvor herr Armstrong snakker om en 
menneskelig budbærer i Filadelfia æraen. De tok ut—i 1986!—
Matteus 17:10-11, om en mann som kommer i Elias’ ånd 
og kraft. De tok ut Malakias 3:1-5, om en budbærer (herr 
Armstrong) som kommer før paktens Budbærer (Kristus). De 
tok ut Malakias 4:5-6, om denne endetids-Elias som ville lære 
om Gudsfamilien. Herr Armstrong sa at det var en mennes-
kelig leder som forberedte veien for Jesus Kristus, og viste 
tydelig til seg selv, og de tok det ut! De tok ut det han skrev 
om Matteus 24:14, og døra Gud åpnet for ”denne lederen.” 
Men så, helt på slutten, fortsatte de med det han opprinnelig 
skrev: ”Disse profetiene har nå for visst blitt oppfylte.” Og de 
tok ut alle de spesifikke profetiene om Levi, endetids-Elias og 
endetids-serubabel. De utslettet dem fullstendig. Det foregikk 
noe veldig ondt i tankene deres til og med før herr Armstrong 
døde. Dette var begynnelsen pÅ Satans erobring av 
lederne i Guds Kirke!

Det var et djevelsk komplott. Og denne volden ble 
skjult. De sa ingenting om dette til folkene sine, og hvis 
noen tok opp noen av disse forandringene på denne tida, 
sa de: forandringer? Hvilke forandringer? Men Gud har det 
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nedtegnet, alt sammen! De er løgnere og svindlere—foretar 
store forandringer i Guds Kirke om endetids-Elias. Og hvis 
du ødelegger embetet til den mann, kan du ødelegge arbeidet 
til den levende Gud. Så de gjorde det.

Se rundt deg. Var det ikke voldsomt? Tenkte de ikke på å 
ødelegge Levi embetet? Herr Armstrong nevnte før han døde 
at det var folk på utsida som ventet som ulver, på at han skulle 
dø. Som jeg skrev i det siste kapitlet, han gjorde bare en feil i 
bedømmelsen sin: Han trodde ulvene var utenfor Guds Kirke 
mens de i virkeligheten satt rett ved siden av ham! Se på alle 
de onde komplottene og planlegginga! Bevisene er rett der, og 
vi avslører det. Det kan være den største avsløringa i historien 
til Guds Kirke. Da herr Armstrong døde, oppfylte allerede 
disse mennene Malakias’ profeti.

Sammenlign innstillingene deres med Elisas, som, like 
før Elias ble tatt vekk, sa: ”Min far, min far.” For en innstil-
ling. Vi er her fordi vi så på herr Armstrong som vår åndelige 
far. Store velsignelser kommer fra å innse det.

Forstå dette avgjørende punktet: Satans viktigste mål er 
å ødelegge embetet til den mannen. Hvis han kan gjøre det, 
kan han utslette hele Elias-arbeidet. Det er så voldelig dekko-
perasjonen var. Disse mennene ødela Guds arbeid! Joseph 
Tkach sr. skrev i november/desember 1986 Den Enkle sannhet, 
etter at den artikkelen som hugget alt i småstykker, ble trykt i 
juli: ”Herr Armstrong undervurdert ikke viktigheten av dette 
siste arbeidet, for det inneholdt vitale nøkler for å forstå Guds 
plan slik den er åpenbart i Bibelen. Tidenes Mysterium, var i 
virkeligheten den siste vilje og testament til å bli gitt videre 
til de som ville sette pris på det.” For et bedrag! Han skrev 
også: ”Til og med i det siste året han levde, med styrke som 
forfalt, fullførte han ved Guds hjelp, den mektigste og mest 
effektive boka si, Tidenes Mysterium.” Det er hva herr Tkach 
sa, mens han Ødela embetet til Elias! Det er en voldelig 
dekkoperasjon som må bli avslørt.

Hvor dypt overbeviste er vi om det vi har lært av endetids-
Elias? Ordet lunken betyr ikke bare kuldeslått, men også ikke 
overbevist. Laodikeerne var ikke virkelig overbeviste; de fikk 
ikke riktig tak i det. De var ikke grunnfestet i Guds sannhet 
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og regjeringen Hans til den grad at de aldri ville forlate dem. 
Det er derfor Satan kunne nå inn til dem og ødelegge den 
vidunderlige sannheten.

E N  B U D B Æ R E R

Gjennom hele boka av Malakias, blir Elohim nevnt i forbin-
delse med Herbert W. Armstrong. Husk, Elisa stilte spørs-
målet i 2 Kongebok 2:14: ”Hvor er Herren, Elias’ Gud?” Eller, 
hvor er Elias’ familie Gud? Mange har vært vitner til det 
store eksemplet med arbeidet som ble gjort av herr Armstrong, 
endetids-Elias. Hva var bak den vidunderlige historien?

”Da skal dere kjenne at jeg har sendt dette bud til dere, for 
at min pakt med Levi skal stå fast, sier Herren, hærskarenes 
Gud” (Malakias 2:4). Den Nye Kong James versjonen sier:” at 
min pakt med Levi skal fortsette.” Den store familien Gud 
inngikk en pakt med herr Armstrong. Han ønsker at denne 
pakten skal fortsette.

”Men dere har veket av fra veien og har fått mange til å 
støte an [kjv: snuble] mot loven. Dere har fordervet Levi-
pakten, sier Herren, hærskarenes Gud” (vers 8). Hvorfor 
snublet alle disse menneskene? Sannhetens lov var i hans—
herr Armstrongs—munn; og regjeringen var i hans hånd. Men 
disse mennene har fordervet Levi-pakten, og det er derfor de 
får mange mennesker til å snuble.

I en hær, når en general sender et budskap til en løytnant, 
er det klart hvem budbæreren er. Likevel prøver vi, mennes-
kelig sett, å komplisere det i Guds Kirke—alle ønsker å være 
en budbærer. Men hvis du ikke har budskapet, eller hvis du 
ikke er gitt åpenbaring fra Gud Selv, er du ikke budbæreren.

Dette handler om en pakt mellom Gud og Levi. Herr 
Armstrong, Levi, ble gitt et budskap fra Gud. Det var ingen 
andre i Filadelfia æraen som fikk det! Enhver betydningsfull 
sannhet ble gitt til ham, han gjenopprettet alt. Ingen andre 
gjorde det! Så hvorfor er det så mange som ønsker å plassere 
seg selv på hans nivå?

Er det et sjokk for noen at en budbærer bringer budskapet? 
Budskapet ble gitt til herr Armstrong. Hvis vi kan identifisere 
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og forstå budbæreren og budskapet, da kan vi forstå forskjellen 
mellom en filadelfier og en laodikeer. Alt er et spørsmål om å 
spørre: hvor er Elias’ Gud? Vi ser ikke etter Elias; vi ser etter 
Gud—som sendte et budskap til folket sitt. Hvor er budskapet?

Herr Armstrong var budbæreren som forberedte veien for 
paktens Budbærer—Jesus Kristus, Budbæreren av Den nye 
pakten, ekteskap/familie pakten.

Gud sender alltid, for visst i denne endetiden, en 
budbærer. I Det nye testamentet, da apostlene dro ut til ulike 
deler av verden, hadde de alle rang som apostel på grunn av 
manglende teknologi. De ble gitt mye ansvar fordi de for det 
meste alene. Men hvis og når de kom tilbake til Jerusalem, var 
det Peter som hadde ledelsen. Gud gjorde hvordan alt skulle 
regjeres veldig enkelt.

”Hos den mann som gjør dette, vil Herren utrydde fra 
Jakobs telt alle som våker og svarer, selv om de bærer fram 
offergaver til Herren, hærskarenes Gud” (vers 12). Gud vil 
simpelthen utrydde ham hvis han ikke får dette rett. Ordet 
våker betyr en som skulle oppildne folket, eller en som skulle 
ha svarene. Men, det referer også til de som bærer fram offer-
gaver. Det inkluderer oss alle. Det er et individuelt ansvar av 
høyeste grad for hver eneste en av oss.

”Men har ikke en gjort det og er enda blitt i live?—Men 
hva gjorde denne ene? Han ville oppnå den ætt Gud [Elohim, 
en familie] hadde lovt ham. Men dere skal ta vare på deres 
liv. Mot din ungdoms hustru må du ikke være troløs” 
(vers 15). Gud gjør oss til en; det er den eneste måten til å ha 
enhet. Og det er under pakten med Levi: Levi brakte alle 
sammen og vendte mange fra urettferdighet, fordi han holdt 
denne pakten med Gud og holdt Kirken samlet. Gud streber 
etter å bygge en Elohim ætt i oss—og i ungdommene våre. 
Han ønsker at de også skal forstå denne familie visjonen.

Laodikeerne handler ”troløst” fordi de har kommet vekk 
fra denne enheten, pakten med Levi. De hadde ikke handlet 
troløst hvis de hadde fortsatt pakten med Levi.

Herr Armstrong var i stand til å bringe oss sammen fordi 
vi fulgte den Ånden. Husk, det er ikke ved makt, ikke ved kraft, 
men ved Min Ånd, fortalte Gud Serubabel (Sakarias 4:6), som 
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er et annet embete, som er et forbilde på herr Armstrong. 
Herr Armstrong visste hvordan å bygge et tempel; disse andre 
mennene visste det ikke. De er bare gode til å rive ned og 
ødelegge. Hvorfor? Fordi de ikke bygger med Guds Ånd.

Gud sier i Malakias 2:16: ”så ta godt vare på ånden deres” 
(kjv). Gå dypere enn ord, dypere enn lovens bokstav—pass på 
ånden din. La oss bygge med Guds Ånd—bruke den til å bringe 
ekteskapene og familiene våre sammen; å tenke på dem slik 
Gud gjør. Det trenges Guds Ånd for å gjøre det. Og den rette 
slags ekteskap vil produsere vidunderlige barn, fysisk og åndelig.

De fleste av Guds folk passer ikke på ånden sin og dØr 
Åndelig i dag. Folk som ikke forstår kan spotte, men all 
dØden og dØdsfallene i Guds Kirke er alvorligere enn 
noe annet pÅ Jorda! Folk vil dø for all evighet hvis de 
ikke vender om før eller under trengselen. Blir forståelsen din 
om denne tragedien reflektert i handlingene dine?

D E N  E N E

Legg igjen merke til den første setningen av vers 15: ”Og 
gjorde ikke han dem en?” (kjv) Når vi ser på det i hebraisk, 
er det bedre å oversette ordet en med ”den ene.” Gjorde ikke 
Faren oss til den ene bruden til Kristus? Han valgte med 
omhu ut hver eneste en av Sine utvalgte, til å gifte seg med 
Sønnen Sin. Han er ekstremt forsiktig med hvem som skal 
gifte seg med Sønnen Hans—den ene, den største velsignelsen 
som kan bli gitt til noen av helgenene Hans.

Vi må streve for å få dette inn i sinnet vårt—at vi skal 
gifte oss med Skaperen av universet! Og Han vil ikke ønske å 
være sammen med oss, og vi vil ikke ønske å være sammen 
med Ham med mindre vi tenker slik Han gjØr. Vi har 
blitt gjort til den ene, og vi er ett.

Hvis du forstår det, er det da vanskelig å forstå at Gud må 
la oss gjennomgå prøvelser og tester? Vi er den ene bruden; 
det vil aldri bli noen annen. Vi må streve for å bevare det 
store, gripende konseptet i tankene våre. Vi er den ene. 
Ingen i verden vil noen gang kunne sammenlignes med den 
ene. Det er ikke forfengelighet—bare Guds sannhet. Og Gud 
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ønsker å produsere en Elohim ætt, ikke bare en hvilken som 
helst ætt, fordi vi er den ene.

”For jeg hater skilsmisse, sier Herren, hærskarenes 
Gud [Elohim] …” (vers 16). Hater vi å komme bort fra Gud, 
Ektemannen vår og Kirken? Gud gjør. Når Gud sier at 
Han hater skilsmisse, har Han det dypeste slags følelser. 
Ektemannen hater skilsmisse. Hvis en ektemann elsker 
hustruen sin, og hun vender seg bort fra loven, hater han 
det. Når en sterk romanse mislykkes, er det ikke en lett ting; 
det er veldig følelsesladet. Kristus og Gud Far er fullstendig 
involverte i dette forholdet, og de lider følelsesmessig. De gir 
alt til familien—all den ubetingede kjærligheten de har, gir 
De til familien Sin. Det er hva Kristus gir til hustruen Sin.

F I N N E  G L E D E  I  B U D B Æ R E R E N

Malakias 3:1 sier dette om Jesus Kristus: ”Brått skal han komme 
til sitt tempel, Herren som dere søker, paktens engel som dere 
finner glede i, han kommer, sier Herren, hærskarenes Gud”(kjv). 

Vi skulle virkelig glede oss over Budbæreren av bryl-
lupspakten. Han kommer snart for å sluttbehandle den 
pakten. Vi, som David, må være menn og kvinner etter Guds 
Eget hjerte—tenke slik som Gud om familiene og ekteskapene 
våre. Jesus Kristus kommer for å fullbyrde ekteskapspakten 
som Han lovte å inngå med oss. Men Han gjør det annerledes 
enn Han gjorde med Israel i Oldtida—Han tester oss først.

Likevel er det først en budbærer som forberedte veien for 
paktens Budbærer. ”Se, jeg sender min budbærer, han skal 
rydde vei foran meg.” Det gir dere en ide av herr Armstrongs 
betydning. Han forberedte veien for Jesus Kristus—den virke-
lige Budbæreren.

Hvis vi ikke har en klar forståelse av dette, kan vi vente 
oss en forferdelig skjebne. ”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. Han skal sitte 
og smelte og rense Levis barn, lutre dem som sølv og gull. 
Og de skal bære fram for Herren offergaver i rettferdighet” 
(versene 2-3). Elohim som dømmer kommer, og Han er som 
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smelter-ild. Og det er sønner til Levi som ikke oppfØrer seg 
som sØnner. De har fordervet pakten med Levi—de aksep-
terer ham ikke som faren sin. Så Gud er i ferd med å rense 
dem slik gull blir renset i en smelteovn.

”Da skal Judas og Jerusalems offergaver behage Herren, som 
i eldgamle dager, som i fordums år” (vers 4). Hvilke fordums 
år? Tida til den budbæreren—Levi. Gud sier at hele verden 
vil fortsette det arbeidet. Hvis disse laodikeerne kommer til å 
omvende seg, vil de måtte komme tilbake til den måten som 
det var i eldgamle dager—slik det var da herr Armstrong var her. 
Det er det Gud vil fortelle folk i Morgendagens verden. Han vil 
fortelle dem å gjøre tingene slik de ble gjort i gamle dager, og 
så vil vi begynne å lære dem det herr Armstrong lærte. De vil 
begynne å lære det vi lærte i denne endetiden.

Forstå implikasjonene med det scenarioet: Gud vil si: 
husk hva Jeg lærte dere. Han vil holde bruden til Jesus Kristus 
ansvarlig, fordi det er det hun skal lære bort til hele verden.

E T  V I T N E  M O T  F I R E  G R U P P E R

”Jeg vil komme til dere og holde dom [her er dommens Gud]. 
Jeg skal være snar til å vitne mot trollmennene og horkarene 
og mot dem som sverger falsk, mot dem som holder tilbake 
dagarbeiderens lønn og undertrykker enken og den farløse, 
de som bøyer retten for den fremmede, og som ikke frykter 
meg, sier Herren, hærskarenes Gud”(vers 5). Dommens Gud 
er i ferd med å åpenbare hvor Han er. De som ikke kjenner 
Ham vil snart lære å kjenne Ham—på en måte folk aldri har 
kjent Ham, fordi det vil, når det gjelder lidelser, bli den verste 
tida noensinne. Han kommer nær i dommen.

Det er fire grupper mennesker som blir nevnt i vers 5: 
trollmenn, horkarer, de som sverger falsk og de som under-
trykker dagarbeideren. 

Det hebraiske ordet for trollmenn viser til ofringer av 
bønner og tilbedelse av en falsk gud. Gud vil komme nær til 
folk i dommen, og det første problemet Han vil rette opp er at 
de blir ledet av djevelen Satan—ren trolldom. De har kommet 
bort fra Gud, og Satan har et tak på dem.
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Hvem er den andre gruppa? Disse folkene begår utroskap 
i dag. Det er bare en gruppe som kan begå åndelig utroskap, 
og det er Guds Kirke. De er gift med Jesus Kristus, og hvis 
medlemmer begynner å vandre bort fra Guds sanne Kirke, 
begÅr de Åndelig utroskap!

Den tredje gruppa inkluderer de som sverger falsk. Vi er 
omgitt av laodikeiske løgnere, og de sverger på gale ting hele tida.

De i den neste gruppa undertrykker de som er svakere—
akkurat det motsatte av Guds kjÆrlighet. Når vi ser svake 
folk skulle vi ikke utnytte dem; vi skulle gjøre alt vi kan for 
å hjelpe og tjene dem. Det er Guds kjærlighet; det er ekte 
religion. Vi må ta vare på dem som ikke kan ta vare på seg 
selv—det er vår plikt. Guds kjærlighet er å gi til dem som 
ikke kan gi noe tilbake. Du ville ikke tenke på å ”få” noe til 
gjengjeld, hvis du gir til noen som ikke kan gi noe tilbake. 
Det er den ekte religionen som vi trenger så desperat. Gud vil 
dømme de som feiler i dette henseende.

Folkene som begår disse vederstyggelighetene, ”frykter 
meg ikke” sier Gud i vers 5. De frykter ikke Gud slik Levi 
gjorde. Det er problemet deres.

” J E G  H A R  I K K E  F O R A N D R E T  M E G ”

Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jacobs barn, er 
ikke tilintetgjort” (vers 6). Gud forandrer seg ikke; Han er 
alltid en kjærlighetens Gud. Selvfølgelig åpenbarer Han nye 
sannheter for oss, men det betyr ikke at Gud forandrer seg, 
det betyr at vi blir bedre kjent med Ham.

Joseph Tkach jr. skrev i et brev i september 1996: ”På 
grunn av den dramatiske og historiske transformeringen Gud 
har brakt inn i kirken vår, er det naturligvis noen medlemmer 
som spør: ’Kan jeg gå til en annen kristen kirke og fortsatt 
forbli en del av Kristus’ legeme?’ Og svaret er: Ja, selvfølgelig 
kan du det.’” For en transformering fra det Gud lærte dem 
gjennom herr Armstrong!

Gud forandrer seg ikke. Gud transformerer ikke. Likevel 
har de gjort det—og ordet transformere betyr i henhold til 
Websters: ”forandring over til en annen form for energi” eller 
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”å gjennomgå en forandring i form, utseende eller karakter.” En 
annen definisjon er: ”å forandre en komposisjon eller struktur; 
å forandre en ting til en annerledes ting.” Transformering inne-
bærer en betydelig forandring i form, karakter og funksjon. 
Har det vært en betydelig forandring i den kirken? I Daniel 
8:12, sier Gud at Satan ganske enkelt kastet sannheten til jorden.

Herr Tkach skrev i boka si, transformert ved sannheten 
(i en fotnote): ”I februar 1997 sendte vi inn en søknad mot 
Guds Filadelfiakirke, en av utbrytergruppene våre, med 
hovedkvarter i Edmond, Oklahoma, for å blokkere en ny 
offentliggjøring av Tidenes Mysterium. Guds verdensvide 
Kirke har fortsatt opplagsretten til denne boka, og vi kjemper 
for at ingen andre har rett til å publisere den. Vi fØler det 
er vÅr Kristne plikt Å sØrge for at denne boka ikke 
blir trykt … fordi vi tror at det er bedre at Herr 
Armstrongs feilaktige doktriner ikke blir publisert.”

Tidenes Myster ium  er et  sammendrag av herr 
Armstrongs livsverk. Snakk om transformering! Men 
Gud forandrer seg ikke! Satan kaster sannheten til jorda. 
Denne rettssaken er en kamp mot denne verdens gud 
(2 Korinterne 4:4). Disse menneskene prøver ikke bare å 
stoppe Tidenes Mysterium i denne Kirken, de ønsker ikke at 
noen i verden leser den boka, fordi de tilber denne 
verdens Gud! Tidenes Mysterium avslører Satan! Tida 
hans er kort og han er rasende. Hvis du Ønsker Å forstÅ 
motivet deres, der er det! Denne verdens gud hater dette 
budskapet og vil ødelegge det hver gang han har muligheten.

Tidenes Mysterium har evne til å hjelpe og bringe folk til 
Gud. Det er derfor Satan hater den så mye! Nettopp det burde 
bevise oss om hvor Gud til Elias er.

Hvis vi ikke har Guds beskyttelse, ville vi ikke vare en 
måned mot Satan. Det er derfor bønnene dine er så avgjørende.

G U D S  F O R S K R I F T E R

”Dere har helt siden fedrenes tid forlatt mine forskrifter og 
ikke holdt dem. vend tilbake til meg, så skal jeg vende tilbake 
til dere, sier Herren, Allhærs Gud. Men dere spør: ”Hvordan 
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skal vi vende tilbake?” (dnb-1978, Malakias 3:7). De ser ikke 
hvor de trenger å vende tilbake.

Den første setningen skulle leses: ”helt siden deres fars 
tid”—entall. På hebraisk åpenbarer sammenhengen om ordet 
er entall eller f lertall. ”Helt siden deres fars tid” er Å 
vÆre veldig spesifik. SelvfØlgelig snakkes det om vÅr 
far Levi! I frasen: “helt siden … tid” betyr ordet helt grunn-
legger eller forfatter. Fra en bestemt dag—en bestemt tid—
vendte de seg bort fra Gud. Helt siden deres fars tid vendte 
de seg bort fra Guds forskrifter—ikke ”Levis” forskrifter! Og 
Elias’ Gud sier: vend tilbake til MEG! Ikke til en mann! Gud 
snakker direkte til dem.

Hebraisk-gresk Nøkkel Bibelstudier sier om ordet forskrifter: 
”Dette er forskrifter og regler som må adlydes nøyaktig.” Også: 
”antyder en styrer og en lovgiver.” Det var styre, struktur og 
regjering der. Det betyr også ”en spesifikk begynnelse.” Alt de 
trenger å gjøre er å gå tilbake til begynnelsen av det arbeidet 
Gud gjorde gjennom herr Armstrong. Alle laodikeerne skulle 
vite hva vi snakker om, men de kommer alltid tilbake med 
uvitende og opprørske spørsmål: Hvor skal vi vende tilbake? Jeg 
forstår det ikke! vende tilbake til hva?

Gesenius gir definisjonen: ”det som er etablert eller 
bestemt” eller ”en utpekt lov eller forskrift” eller ”en vane 
observert som om den var en lov.” Herr Armstrong foretok 
mange bedømmelser om ting som ville bli inkludert i denne 
kategorien. Han hadde autoritet og regjering til å binde 
og løse. Gud fordømmer de som vender seg bort fra disse 

”forskriftene,” som de ble gitt av deres far Levi.
Så Gud sender Malakias Budskap, en advarsel så enkel 

at enhver 10-åring kunne forstå den, lar dem tilbake uten 
unnskyldning. Men de fortsetter sta å svare Gud. Det er hva 
de i virkeligheten gjør når de svarer Hans utvalgte i dag.

R A N E  V E R D E N

”Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? 
Men dere sier: Hva har vi røvet fra deg?—tienden og de 
hellige gaver” (vers 8). Vil et menneske rane Elohim? Disse 
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menneskene raner Elohim, Gudsfamilien, gjennom tiende 
og ofringer. Med andre ord, de bedrar noen veldig mye. Noen 
av disse folkene har til og med gått så langt at de lærer mot 
Gud—og de er inne for treenigheten, som stenger døra for 
Gudsfamilien! ”Dere raner fra meg” betyr i virkeligheten at 
de fortsetter med å rane Gud.

Likevel kommer de tilbake med et dumt spørsmål: Hva 
har vi røvet fra deg? 

Legg merke til vers 9: ”Dere er forbannet med en forban-
nelse: for dere har ranet meg, ja endog hele denne nasjonen” 
(kjv). Anchor Bibelen sier: ”en forbannelse” skulle leses ”den 
forbannelsen.” Det er den forbannelsen med evig død. De dør. 
Malakias har ekstremt hast her.

Ordene ja endog er i kursiv, noe som betyr at det ikke sto 
i den originale hebraiske teksten. Så Gud sier: Dere har ranet 
meg, og dere har ranet hele denne nasjonen. Gesenius sier: 
nasjonen” blir ”som oftest oversatt nasjonene”, eller kan bety 

”alle folk som er ukjente med den sanne Gud”—med andre 
ord, alle nasjoner eller alle folk som aldri har kjent Gud. Det 
hebraiske ordet blir definert som ”et generelt ord som viser 
til nasjoner som et hele, spesielt åndelige hedninger.” Det 
blir som oftest brukt om hedninger, men her gjelder det for 
åndelige hedninger; ordet må defineres av sammenhengen. 
(Se Jeremia 9:26 hvor det samme ordet gjelder uomskårne 
nasjoner.) Det betyr alle, totalitet—hele verden!

Så en bedre oversettelse av det er: dere har ranet meg og 
hele denne verden.

Hvorfor uttrykker Gud det på denne måten? Det er 
sikkert at de har ranet Gud, men på hvilken måte har de 
ranet hele verden? Vel, Gud ga oss budskapet, og deretter 
ga Han all tienden og ofringene for å bringe budskapet til 
hele verden! Herr Armstrong fortalte oss alltid dette. Jesus 
Kristus døde for verden, og vi er her for å tjene verden!

Løvhyttenes Høytid er en fest for innhøsting, som er 
et bilde på en tid når Gud vil bruke oss til å høste inn hele 
verden! Laodikeerne har ranet noe fra denne verden, og Gud 
er vred! Han sier at Han ønsker at vi alle skal nå så mange 
som mulig. Hvis du kommer bort fra Guds budskap og 
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bruker tiendene og ofringene til noe annet enn å tjene verden, 
raner du Gud!

Dette er et enormt budskap, og det er individuelt ansvar 
her, så vi må være veldig forsiktige så vi ikke raner fra Gud og 
verden. Du og jeg er ansvarlige for hvor tiendene og ofringene 
våre går—de tilhører Gud. Herr Armstrong forkynte evange-
liet til verden, og han gjenopprettet alt—inkludert forståelsen 
om Elohim familien. Og han sa: jeg ønsker at dere tar Tidenes 
Mysterium og når så mange som mulig. Det gjelder ikke bare 
en bok; det gjelder for alt vi har som skulle bli gitt til verden.

Vi er verdens håp. Det eksisterer ikke noe annet håp. 
verden har ingenting å se fram til. Kristus’ brud, imidlertid, 
som er bekymret for de framtidige barna sine, gjør alt hun 
kan for å hjelpe disse menneskene. Vi er Kristus’ medhjelper. 
Vi trenger å tenke mye mer på det. Når Gud snakker om 
medhjelper i 1 Mosebok 2, snakker Han i virkeligheten om det 
åndelige ekteskapet: førstegrøden som gifter seg med Jesus 
Kristus, og hjelper Ham med å tjene hele denne Jorda! Det 
er jobben vår hvis vi vil bli bruden Hans. For et ansvar! Han 
ønsker at vi skal hjelpe Ham med å bygge familien; fordi vi 
elsker Guds familie—det er vår familie! Og de har blitt ranet i 
denne endetiden av laodikeerne. Kan du forestille deg hvordan 
det hadde vært hvis alle Guds folk hadde vært her, og hadde 
gitt tiendene og ofringene sine til dette arbeidet? Vi hadde 
sprengt denne verden med denne moderne teknologien på en 
måte som de aldri noensinne før hadde mottatt Guds sannhet!

E T  B U D S K A P  T I L  V E R D E N

Bøker som Menneskets utrolige Potensial og Den Manglende 
Dimensjonen i Sex tilhører ikke laodikeerne—de er nødven-
dige ute i denne verden. Gud ga sannheten til folket Sitt og 
sa: Jeg ønsker at dere skal få den ut der til nasjonene. Hvis dere 
ikke gjør det, berøver dere dem denne vidunderlige sannheten! 
Dere er ranere! Det er nødvendig at vi får folk til å lese 
Den Manglende Dimensjonen i Sex, hvis vi kan få den ut til 
dem. tilhører også Morgendagens Vidunderlige Verden Guds 
Verdensvide Kirke? Nei! Den tilhØrer denne verden. De 
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trenger det håpet. Hva med korrespondansekurset som herr 
Armstrong etablerte? Det også tilhører denne verden. Og så 
gjør De Forente Stater og Storbritannia i Profetiene, fordi du 
ikke kan forstå en tredjedel av Bibelen uten den.

Legg merke til Esekiel 33:6-7: ”Men når vekteren ser sverdet 
komme og ikke blåser i basunen, og folket ikke blir advart, 
og sverdet kommer og tar bort noen av dem, da blir han tatt 
bort for sin misgjernings skyld, men hans blod vil jeg kreve av 
vekterens hånd. Og du menneskesønn! til vekter har jeg satt 
deg for Israels hus. Når du hører et ord av min munn, skal du 
advare dem fra meg.” Gud har utpekt vekterne sine. Når Han 
gir sannheten Sin, må vi høre den og deretter gå ut og advare.

”Når jeg sier til den ugudelige: Du ugudelige, du skal 
visselig dø!—og du ikke taler og advarer den ugudelige for 
hans ferd, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings 
skyld. Men hans blod vil jeg kreve av din hånd” (vers 8). Gud 
sier: hvis Jeg gir dere dette ordet, og dere er Mine vektere, og 
dere ikke får dette budskapet ut der til dem, er blodet deres 
over deres hode. Det betyr at dere må betale med livet deres, og 
det er en 50-50 sjanse for at du også vil dø åndelig. 

Dette handler om å oppfylle ansvaret vårt som Kristus’ 
medhjelper, med å få alle disse vidunderlige orda som Levi 
etterlot seg til oss, ut til denne verden! Og Gud hjelpe oss hvis 
vi ikke gjør det, fordi—i beste fall—fysisk blod vil bli spilt. Må 
Gud hjelpe enhver som nekter å gjøre denne jobben—som 
raner verden for denne advarselen.

Hvem har utpekt en vekter for oss? Hvem brakte deg hit? 
Jeg, Gud, har satt deg til vekter. Det er sikkert at herr Armstrong 
forsto dette. Vi må forstå det bedre enn noensinne. Her, i bare 
tre vers, sier Gud to ganger at du vil være skyldig i blodet deres 
hvis du raner Gud—hvis du ikke formidler dette budskapet.

Legg merke til vers 11: ”Si til dem: så sant jeg lever, sier 
Herren Herren: Jeg har ikke behag i den ugudeliges død, men 
i at den ugudelige vender om fra sin ferd og lever. vend om, 
vend om fra deres onde veier! Hvorfor vil dere dø, Israels hus?” 
Vi prøver ikke å ødelegge folk; vi prøver å frelse dem. For en 
vidunderlig mulighet det er. Men hvis vi ikke advarer, tar Gud 
det personlig.
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Dette arbeidet handler i virkeligheten om nasjo-
ners dØd—hvis de ikke angrer og omvender seg! Er vi 
modne nok til å tenke slik? Kan vi strekke tankene våre og 
innse at vi er Kristus’ medhjelper, og at vi må gå ut og si og 
gjøre akkurat det Ektemannen vår ville ha sagt, hvis Han 
var her? Det fikk Han drept. Så, ja, det kunne føre til vans-
keligheter. Jeg vet ikke hva som er framfor oss, men jeg vet at 
budskapet må gå ut.

”Så kommer de til deg i store skarer. De setter seg foran 
deg som mitt folk og hører dine ord, men de lever ikke etter 
dem. Med sin munn taler de mye om kjærlighet. Men deres 
hjerte har lyst til urettferdig vinning. se, du er for dem som 
en som synger kjærlighetsviser, en som har vakker røst og er 
dyktig til å spille på instrument. De hører dine ord, men de 
lever ikke etter dem” (versene 31-32). Det er lett å høre disse 
ordene og tenke på hvor vidunderlige de er, og ikke gjøre 
noen ting med det. Som herr Armstrong alltid sa det: kunn-
skap som ikke blir brukt, er verdiløs.

”Men når det kommer—og komme skal det, da skal de 
kjenne at en profet har vært midt iblant dem”(vers 33). Hvis 
folk i løpet av trengselen vet at det var en profet iblant dem, 
må det ha vært et mektig budskap der ute fra noen. Når disse 
tingene kommer, vil de vite at det var en profet som profeterte. 
De må ha hørt et budskap fra Guds Kirke—vekteren Hans. selv 
om Kirken var liten, hadde den likevel røsten til en brølende 
løve, som trompeterte Guds budskap til denne verden. Er vi 
klare for forgreningene av denne profetien? Vi behøver 
ikke bekymre oss for noen ting; vi har Ektemannen vår som 
beskytter oss. Men ikke forvent at det blir rolig seiling.

Når Gud sier: ”Forbannelsen har rammet dere, og fra meg 
røver dere, hele folket.” Han snakker om å få alle instruksjo-
nene til herr Armstrong ut til hele verden! Det er det Gud er 
opprørt over her. Han ønsker å få mer av dette budskapet ut 
til folkene. Det er derfor vi trenger bønnene dine. Gud har 
gitt den største gaven Han kan gi til verden, og nå er Han 
avhengig av at Hans utvalgte leverer den. Dette er verdens 
eneste hÅp. Gud ønsker ikke at de skal dø. Han ønsker at de 
skal leve—å ha en sjanse til å angre og omvende seg.
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Laodikeerne har ranet Gud og hele denne verden. 
Det betyr at vi må få f lere av bøkene og heftene til herr 
Armstrong ut til denne verden. Gud forteller oss at vi ikke 
kan la Satan få komme i veien og stoppe denne vidunderlige 
sannheten til Gud. Etter alt, Gud åpenbarte ikke all denne 
vidunderlige sannheten for at vi skulle sette den på en hylle 
der verden ikke kunne se den. La oss nå så mange som mulig. 
La oss lytte til Ektemannen vår og Faren vår, og meditere på 
å få dette budskapet ut til verden. Fokuser på en tid når Guds 
Kirke vil hjelpe og lære hele verden. Vi vil være medhjelperen 
til Jesus Kristus, reise over hele verden og hjelpe Ham å få 
dette budskapet ut til hele Jorda! For en strålende og spen-
nende tid det vil bli.

L Æ R E  Å  G I

”Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt 
hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes 
Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut 
velsignelser over dere i rikelig mål!” (Malakias 3:10). Sett Gud 
på prøve, og se om Han ikke åpner himmelens luker for dere 
fysisk, og, viktigere, åndelig.

Gjentatte ganger kommer det folk til Guds Filadelfiakirke 
fra de laodikeiske kirkene som sier: jeg sultet åndelig. Tiendene 
deres og ofringene sørger for at de ikke sulter. Vi får budskapet 
ut, og vi får dem tilbake til dette budskapet til Gud. For en 
vidunderlig mÅte Å bruke tiendene og ofringene, og 
lÆre Å gi slik som Faren vÅr og Ektemannen vÅr. Vi må 
bevege oss bort fra få veien, så vi virkelig kan gire opp til å 
gjøre jobben som en medhjelper for Jesus Kristus—å tjene hele 
menneskeslekten. Det er virkelig overveldende når du tenker 
på det! Det bare slår deg ut når du grunner over denne store 
visjonen til Gud! Åpner ikke Gud himmelens luker for oss? 

Er ikke Gud vidunderlig og barmhjertig? Er det ikke 
spennende å ha del i alle disse velsignelsene til Gud? Vi har 
alt! Vi er de mest velsignede menneskene på Jorda.

La ikke Satan ta dette bort fra deg, som han har tatt det 
fra så mange av Guds folk. Så utrolig det enn er, laodikeerne 
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har holdt seg unna denne visjonen, og har valgt i stedet valgt 
forbannelsen.

I R E T T E S E T T E  F O R T Æ R E R E N 

”Og jeg vil irettesette fortæreren for deres skyld, og han skal 
ikke ødelegge grøden på marken; frukten skal heller ikke 
slå feil på vintrærne i hagen, sier Herren, hærskarenes Gud” 
(vers 11-dnb 1978). Hvem er slukeren? Gesenius sier: ”å fortære 
offer” eller ”å fortære noen sitt kjøtt; brukt om grusomme 
og fryktelige fiender som tørster etter noen sitt blod.” Satan 
ønsker å fortære og ødelegge oss! Og han vil fortære all den 
vidunderlige sannheten vi har, hvis vi ikke holder oss nær til 
Ektemannen vår, og gjør så det er sikkert at Han beskytter 
oss. Han vil fortære alt.

En annen definisjon er: ”å ødelegge ved krig eller slak-
ting.” Vi er i krig og må ta på oss hele rustningen til Gud. 
Kristus sier at Han vil irettesette fortæreren, men vi må stå 
imot Satan, fordi han fortærer folk så raskt! Hvis du beveger 
deg ut på kantene, vil Satan fortære deg som en svak antilope. 
Gå ikke bort fra den sannheten du ble lært. Bli hos Elias’ Gud, 
fordi vi er i krig. Hvis folk ikke ser krigen, betyr ikke det at 
krigen har blitt borte!

Satan er en mester i å fortære alt! Han ville fortære 
Malakias’ Budskap hvis han kunne, og han prøver å fortære 
Tidenes Mysterium, selv om Gud ikke vil tillate det hvis vi 
er trofaste og stoler på Ham! Vi må overvinne og seire, slik 
Jesus Kristus overvant. Vi kan overvinne fortæreren, fordi 
vi har Ektemannen vår ved vår side som passer på at vi gjør 
det! Alt vi har å gjøre er å minne oss selv på hvem vi er! Vi 
er medhjelperen til Skaperen av universet! Hvordan kunne 
Faren noensinne gi oss et slikt opphØyd ansvar?

Rettssaken og de andre slagene vi møter er ikke mot 
mennesker. De er mot djevelen Satan. Men vi er Guds 
medhjelper, og Han sier at Han vil irettesette fortæreren. Og 
Kristus gjør det; Han ser etter folket sitt. Når alt kommer til 
alt, vi er bruden til Jesus Kristus. Med all den makta som 
Ektemannen vår har, når Han sier at Han vil irettesette 

119

E t  B u d s k a p  S o m  I k k e  B l e  L e v e r t



fortæreren, så mener Han det. Men Han ønsker også at vi skal 
gå ut i tro og gjøre alt vi kan gjøre.

Ikke gi opp dette vidunderlige budskapet til Gud. selv om 
alle unntatt meg ville forlate denne Kirken, ville det fortsatt 
være Guds budskap. Jesus Kristus ønsker å vite hvor mye vi 
ønsker å bli bruden Hans, og hvor mye vi elsker denne verden 
og ønsker å hjelpe Ham med å løse alle dens problemer. Vi 
må kjempe.

Hvor overbevist er du? Hva er du villig til å gi opp? Har 
du lært å gi opp hva som helst og alt for Gud, slik endetids-
Elias måtte—til og med sønnen sin? Det er slik Kristus ønsker 
det. Han ønsker at du setter Ham foran alt annet.

Guds folk må lære å frykte Ektemannen sin, å frykte Gud 
Far og å styrke denne ekteskapspakten som vil bli fullbyrdet 
når Ektemannen kommer hit. Deretter vil vi gå ut og gjøre et 
enormt arbeid i denne verden. For et arbeid Gud har planlagt 
for folket sitt, som medhjelper og bruden til Jesus Kristus. For 
en vidunderlig sannhet det er. Men vi må klynge oss til den, 
når de fleste av Guds folk har gitt den opp.

Hold fast på denne visjonen; ikke gi opp! Ektemannen vår 
vil snart være her.
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Etter at Guds Filadelfiakirke begynte å 
trykke Tidenes Mysterium, begynte vi å 
forstå visse skriftsteder som profeterte 

om at det ville bli gjort. Gud åpenbarer mer sannhet til oss 
etter hvert som vi går ut i tro. Deretter trykte vi f lere av 
arbeidene til herr Armstrong, og vi fortsatte å se mange og 
spesifikke profetier som viste at dette ville bli gjort!

Vi trenger å etse disse profetiene inn i hukommelsene 
våre. Hvis vi mislykkes i å gjøre dette, vil vi ikke fullt ut forstå 
det budskapet som vi må forkynne.

D E N  O P P R I N N E L I G E  E L I A S

”Den gang Herren ville ta Elias opp til himmelen i en storm, gikk 
Elias og Elisa fra Gilgal. Og Elias sa til Elisa: Bli her! For Herren 
har sendt meg til Betel. Men Elisa sa: så sant Herren lever, og så 
sant du selv lever: Jeg forlater deg ikke. Så gikk de ned til Betel. Da 
gikk profetenes disipler, som var i Betel, ut til Elisa og sa til ham: 
vet du at i dag vil Herren ta din Herre bort fra deg over hodet på 
deg? Han svarte: Ja, jeg vet det. Ti bare stille!” (2 Kongebok 2:1-3). 
Collegestudentene til Elias forsto at han ville bli tatt vekk.

”Så sa Elias til ham: Elisa, bli her! For Herren har sendt 
meg til Jeriko. Men han sa: så sant Herren lever, og så sant du 
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selv lever: Jeg forlater deg ikke. Så kom de til Jeriko” (vers 4). 
Men Elisa nektet å forlate Elias. Vers 5 sier: ”Da gikk profetens 
disipler, som var i Jeriko, fram til Elisa og sa til ham: vet du at 
i dag vil Herren ta din herre bort fra deg over hodet på deg? 
Han svarte: Ja, jeg vet det. ti bare stille!” Disse studentene 
fortalte Elisa om hans ”herre.” Elisa bestred ikke at Elias var 
herren eller lederen hans. Alle visste det—Elisa best av alle.

”Mens de så gikk og talte sammen, kom det brått en 
ildvogn og ild-hester og skilte dem fra hverandre. Og Elias fór 
i stormen opp til himmelen. Da Elisa så det, ropte han: Min far, 
min far, Israels vogner og ryttere! Og han så han ikke mer. Da 
tok han fatt i sine klær og rev dem i to stykker” (versene 11-12). 

”Min far, min far”! Elisa hadde en vidunderlig holdning overfor 
hodet sitt, eller herren sin.

H V O R  E R  E L I A S ’  G U D ?

”Så tok han opp Elias’ kappe som var falt av ham. Og han 
vendte tilbake og stod ved Jordans bredd. Og han tok Elias’ 
kappe, som var falt av ham, og slo på vannet og sa: Hvor er 
Herren, Elias’ Gud? slik slo også Elisa på vannet så det skilte 
seg til begge sider, og han gikk over” (versene 13-14). For et 
dramatisk eksempel! Her var en mann som akkurat hadde 
erstattet Elias, og han skilte vannet i Jordan og gikk over 
på tørr grunn. Og collegestudentene så det—og ved dette 
forbløffende miraklet, visste de hvor Elias’ Gud var.

Hvis vi er åndelig bevisste, vet vi at Gud viser oss klart 
hvor lederen Hans er. Men hvorfor er det ikke flere som ser 
det? Fordi Guds Kirke kan gå seg bort. Les Åpenbaringen 2 og 
3. Guds Kirke har gått seg bort, mesteparten av tida, opp 
gjennom historien. Hvis du aksepterer det, da kan Gud vise 
deg hvilken forferdelig tragedie som skjer i Kirken Hans i dag. 
Det er noe som Gud må åpenbare til oss.

Guds Hellige Ånd av åpenbaring skulle strØmme i livene 
våre. Vi må lære oss å frykte Gud slik Levi gjorde det, ellers 
vil ikke Den Hellige Ånd strømme. Kanskje vil det piple litt 
eller komme et drypp, men det mÅ være en strøm. Det er 
grunnen til at Levi forsto og utrettet så mye. Folk kan bare 
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vende seg bort fra enorm, ærefryktinngytende åpenbaring 
hvis det skjer noe i livet deres som stopper strømmen av Den 
Hellige Ånd, slik det har skjedd med laodikeerne. Nivået 
på forståelsen vår vil avhenge av hvor mye vi frykter Gud, 
og ydmyker oss som et lite barn foran Ham. Da kan Han 
åpenbare sannheten sin for oss. Det er opp til deg. Kan du 
la Den Hellige Ånd strømme i livet ditt som en voldsom elv? 
Kontrollen er i dine hender!

Hva hvis en av de 50 studentene til Elias hadde sagt: ”Jeg 
tror ikke at Gud bruker Elisa”? Antageligvis ville de andre 
49 ha kastet ham i Jordan og sagt: ”Du tørker den opp og går 
over der, hvis du er på samme nivå som Elias!” 

Vi må forsikre oss om at rørene som den gylne oljen av 
Den Hellige Ånd strømmer igjennom, ikke blir tettet igjen. 
Gud har åpenbart sannheten sin til åndelige babyer. Du kan 
være en baby hvis du ønsker det, og du kan la Ånden—den 
gylne oljen—strømme i livet ditt, og det vil forandre deg 
dramatisk. Men du mÅ gjØre din del.

R A N E  G U D

La oss se en gang til på laodikeerne som raner Gud. ”Skal et 
menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Men dere 
sier: Hva har vi røvet fra deg?—Tienden og de hellige gaver. 
Forbannelsen har rammet dere, og fra meg røver dere, hele 
folket” (Malakias 3:8-9). På hebraisk leses den siste delen av 
vers 9 slik: ”dere har ranet meg og hele verden.”

Gud ønsker at vi skal gi tiendene og ofringene våre for 
å få et vidunderlig, Elohim, familiebudskap ut til verden. 
Vi er medhjelperen Hans for den hensikten, slik Eva ble 
skapt for å være Adams medhjelper. Det var for å typebe-
stemme det åndelige forholdet mellom Kirken og Kristus. 
1 Mosebok 2 handler om Kirken som er en medhjelper for 
Jesus Kristus, for å hjelpe Ham med å redde hele verden. 
Og vi, som hustruen, må gjøre oss selv rede (Åpenbaringen 
19:7). Menneskene i verden tilhører, potensielt, Guds familie! 
Alle bøkene og heftene til herr Armstrong er for verden! Og 
Gud tar det personlig når folkene Hans raner Ham og verden 
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ved at de feiler å gjøre jobben sin. Han sier at de er under 
forbannelsen!

Herr Armstrong snakket alltid om å nå verden. Og så 
kom det menn i den laodikeiske æraen, etter at han døde, og 
begynte å rane Gud og hele verden! Gud tar ikke lett på dette. 
Disse mennene står i fare for å miste det evige livet sitt, hvis 
de ikke allerede har gjort det.

Vi må få et verdensbegrep! Gud ga den mest forbløffende 
gaven til denne verden gjennom herr Armstrongs lære—den 
vidunderligste gaven som Gud kunne gi. Gud ønsker at vi 
skal tenke på så mange som mulig, og innse at det er derfor vi 
er her. Vi trenger å lære denne verden (og lÆre oss selv) å 
tenke slik som Faren og Jesus Kristus. Gud viser oss, gjennom 
Malakias, at vi må utvide visjonen vår, og være klare til å ta 
konsekvensene, hvis vi må.

Hvor er Elias’ Gud? Hvor enn vi finner Elias’ Gud, vil 
du finne materiellet som Elias produserte gjennom 
Guds inspirasjon! Guds levning vil forkynne det til 
verden! Hvor er Elias’ Gud? Vel, hvor er all litteraturen som 
Elias produserte?

Når åpenbaringen kommer, er det presteskapets jobb å 
vokte eller preservere den. Hvorfor? Så vi kan fÅ den ut 
til verden. I en verden som står ovenfor atom ragnarok, er 
det deres eneste håp. Vi har et personlig ansvar for å få dette 
hÅpet ut til dem.

S E N D E  E L I A S  I G J E N

Boka av Malakias handler om det laodikeiske opprøret—den 
verste krisa noensinne i Guds Kirke. ”En sønn ærer sin far og 
en tjener sin herre. Er nå jeg far, hvor er da min ære? Og er jeg 
herre, hvor er da frykten for meg? sier Herren, hærskarenes 
Gud til dere prester—dere som forakter mitt navn. Men dere 
sier: Hvordan har vi vist forakt for ditt navn? ved å bære 
fram uren mat på mitt alter …” (Malakias 1:6-7). vers 8 viser 
at de ofrer blinde, lamme og syke ofre. vers 12 sier at de har 
vanhelliget Guds bord. Malakias 2:2 sier at de er under en 
forbannelse. Det er tydelig en laodikeisk tid i Kirken.
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Men legg igjen merke til Malakias 3:1: ”Se, jeg sender min 
budbærer, han skal rydde vei foran meg …”—før Jesus Kristus 
andre komme. Det er alt dette kaoset i Guds Kirke; mange 
snubler over loven—sÅ Gud sier: ”Jeg sender min budbærer.” 
Hvorfor sa ikke Gud: Jeg har sendt”? Det er som om herr 
Armstrong ble sendt etter eller til og med under denne krisa. 
Selvfølgelig vet vi at Bibelen presenterer ting ”litt her, litt der” 
(Jesaja 28:10), og vi forstår at ikke alt er i nøyaktig, kronologisk 
rekkefølge. Men boka til Malakias har en klar kronologi. Den 
diskuterer den laodikeiske æraen og en endetids-Elias eller Levi, 
som Gud allerede har sendt. Så Han sier her: Jeg vil sende ham.

Hva mener Gud? Det er et bestemt budskap til Malakias 
levningen. To budbærere blir nevnt i Malakias 3:1: endetids-
Elias og Jesus Kristus. Vi vet allerede at Elias budbæreren har 
kommet og gått.

Bibelen er en kodet bok. Hvis vi ser dette slik som Gud ser 
det, innser vi at Gud ønsker at denne utvalgte levningen gjen-
oppvekker arbeidet til Elias og sender ham igjen! Det blir sagt 
til Malakias gruppen—de folkene som har Malakias’ Budskap. 
Det forteller dem å ”profetere igjen” (Åpenbaringen  10:11) i 
sammenhengen med et stort mysterium (vers 7). Gud ønsker 
å få den samme profetien ut der igjen—inkludert noe ny 
åpenbaring, lik det du leser akkurat nå.

Gud sender budbæreren Sin for å forberede veien for 
hele verden. Og Gud forteller den laodikeiske Kirken, 
gjennom boka av Malakias’, at det største problemet deres 
er, at de ødelegger det budskapet som Elias sendte til verden! 
De har ranet det budskapet fra verden! Men Gud vil 
likevel sende Elias igjen! Hvis laodikeerne ikke gjør jobben 
sin, og de forurenser og ødelegger Elias arbeidet, vil Gud bare 
sende ham igjen gjennom den trofaste levningen Sin.

Vi må tenke grundig over dette fordi Gud fordømmer 
laodikeerne hardt: de er under forbannelsen fordi de 
har ranet Ham og verden. Den eneste grunnen til at de 
ble kalt inn til dette arbeidet var å få dette budskapet ut til 
verden, slik Elias gjorde det. Laodikeerne feilet. Men Kristus 
er fortsatt bekymret for verden, så Han sender Elias arbeidet 
igjen—pluss en sterk advarsel.
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”Kom i hu Mose lov, min tjeners lov, den jeg gav ham på 
Horeb for hele Israel, både lover og bud! Se, jeg sender dere 
Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferde-
lige. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte 
til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann” 
(Malakias 4:4-6). Legg igjen merke til: Gud sender profeten 
Elias midt i denne forferdelige laodikeiske krisa. Han vil sende 
dette budskapet like før den store og forferdelige Herrens dag. 
Og hvis de ikke gir akt på denne advarselen, er de—Guds egne 
folk—under ”forbannelsen” å miste sine evige liv.

Alt står på spill! Vi enten kommer inn i Guds familie, eller 
vi dør for alltid—vil være som om vi aldri har levd. Vi har det 
alt, selv om mange av Guds folk vil ikke ha det. Gud forteller 
oss i et sterkt språk at vi må forkynne det herr Armstrong 
lærte; han var Guds budbærer. Og vi lever i en tid når akkurat 
de profetiene han lærte, nå blir oppfylt på en forbløffende måte. 

Men det er imidlertid et gap mellom endetids-Elias og 
Herrens dag. Det ser opprinnelig ut som om Herrens dag ville 
komme rett etter at Elias kom. Noen sier at herr Armstrongs 
død, beviser at han ikke var Elias. Men se på det åndelig: Elias 
er fortsatt her! Fordi gruppa som holder fast, bringer Elias 
budskap tilbake! Det arbeidet vil fortsette like inn i Den store 
trengselen og Herrens dag.

Med herr Armstrong ble det lagt vekt på evangeliet 
(Matteus 24:14). Men for filadelfierne i den laodikeiske æraen, 
er vekten lagt på advarselen som går rett forut for Herrens 
dag—på å profetere igjen (Åpenbaringen 10:11) til hele verden. 
Selv om Malakias er for Kirken, er Malakias 3:1 og 4:5-6 for 
hele verden. Vi har blitt kalt for å få dette budskapet ut til hele 
verden, fordi det er deres eneste håp! Det går videre enn bare å 
få evangeliet ut til dem. Det må være en sterk advarsel. 

Var ”sÅ mange som mulig” bare et vakkert slagord 
som Herr Armstrong skapte? Eller var det et oppdrag fra 
Ektemannen vÅr?

B E V I S E  K J Æ R L I G H E T E N  VÅ R 

På slutten av Malakias 3:1 står det: ”paktens engel som dere 

126

G U D S  F A M I L I E V I S J O N



stunder etter …” Paktens engel er Ektemannen vår. Dette 
handler om en ekteskapspakt, og dette skulle være den høyeste 
gleden vår. Hvordan vil du vise Gud at du virkelig gleder deg 
over Ham? Hvordan vil du vise ekte kjærlighet til Ektemannen 
din? Ved Å ha det samme mÅlet som Han har—arbeide 
for Å fa dette budskapet ut til verden! Dette budskapet 
involverer ethvert menneske som er i live!

Hvis vi gleder oss over Ektemannen vår, og den pakten, da 
vil vi glede oss over hele det budskapet Han ga til endetids-
Elias, og streve for å få det ut til denne verden på alle mulige 
måter. Vi vil ønske å ”profetere igjen”! Vi vil ønske å bringe 
tilbake alt det materiellet Gud produserte gjennom herr 
Armstrong. Det er grunnen til at vi kjemper i retten for å 
forkynne Tidenes Mysterium, Menneskets Utrolige Potensial, 
Den Manglende Dimensjonen i Sex, Hvilken Dag er den 
Kristne Sabbaten og Hedenske Helligdager eller Guds Hellige 
Dager—Hvilke? Disse bøkene tilhører ikke mennesker. De 
tilhører Ektemannen vår, som elsker og gleder seg over oss. 
Vi må, til gjengjeld, vise Ham vår kjærlighet og glede over 
Ham. Gud har gitt oss alt! Det er ikke noen annen kirke 
noensinne som er kalt Guds Kirke, som har blitt gitt så mye 
som vi har blitt gitt. Og Ektemannen vår ønsker at vi skal 
akselerere det vi har blitt gitt!

Men folk flest ønsker å stoppe det materiellet fra å bli gitt 
ut. De har ranet Gud, og de har ranet verden. Gud er opprØrt 
over det, og Han ønsker å vite hvor opprørt den lojale, 
utvalgte bruden Hans er! Deler vi følelsene til Ektemannen 
vår? I dag har folk øvd brutal vold mot Guds sannhet. Hvem 
vil si: nok!, og stå opp for Gud? Vi er Jesus Kristus’ brud, og vi 
må vise Ham at vi elsker Ham.

Gud sendte en endetids-Elias for å gjenopprette alt til 
Kirken, like før Jesus Kristus vender tilbake for å gjenopp-
rette alt over hele Jorda (Apostlene 3:19-21). Det er hvordan 
Ektemannen vår tenker. Når Jesus Kristus vender tilbake, 
vil Han få alt dette ut til verden. Nå forteller Han oss at vi 
må gjøre mer selv, og gjenopprette igjen det disse mennene 
har tatt bort fra Gud og verden! Vi gjør det fordi vi elsker 
Ektemannen vÅr og verden.
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Sammenlign dette med 2 Tessalonikerne 2, hvor en forta-
pelsens sønn sitter i Guds Kirke, ledet av djevelen, og 
systematisk ødelegger Guds sannhet. Folkene under ham dør 
åndelig, fordi de ikke vil gjøre noe med det. 2 Tessalonikerne 
2 snakker om ”løgnens makt og tegn og undere”. Han bruker 
alle slags forførelse; og på grunn av dette går f lertallet av 
Guds folk til grunne (vers 10).

Hvis noen ønsker å ødelegge Guds hemmelighet og erstatte 
det med lovløshetens hemmelighet, er det på tide å stå opp og 
strebe etter å få Guds budskap ut til verden på enhver mulig 
måte. Vi må vise vår kjærlighet for Gud—å stå opp og bli regnet 
med; og hvis hele verden vet hvor vi står, er det den største æren vi 
noensinne kan ha! Vi må gjøre det i hast, for det er så liten tid igjen.

Slaget vårt er i virkeligheten et motangrep. Husk at vi er i 
en virkelig krig. Det er en mann i Guds Kirke som oppfører 
seg som om han er Gud; han smiler så rettferdig mens han 
Ødelegger det som Skaperen Gud ønsker å gi til verden. 
Selv om Gud vil få budskapet sitt ut til verden til slutt, er det 
sikkert at laodikeiske ledere kan gjøre mye skade i dag, og de 
her. Gud ønsker folk som vil forkynne budskapet Hans, og 
erklÆre krig når det er nødvendig.

Ektemannen vår er Ordet personifisert. Han er en 
vandrende, levende Bibel. Det var det Han var i den jordiske 
prestetjenesten Sin. Og vi må bevare det Han har gitt oss 
(Malakias 2:7). Hvis folk begynner å baktale Ektemannen vår, 
vil vi—som en god hustru—stå opp og kjempe for Ham. Vi 
trenger å stille oss bak og støtte Guds arbeid. Vi må respon-
dere til det Ektemannen vår leder oss til å gjøre—og gjøre det 
med glede. Det vil kreve ekte tro.

Dette arbeidet vil strekke seg inn i trengselen og Herrens 
dag—inn i den største krisen som noensinne har rammet 
Guds Kirke eller verden. Og Gud ønsker å advare dem. Det vil 
skje noen veldig forferdelige ting på denne Jorda.

Hva er løsningen når folk står overfor den store og 
forferdelige Herrens dag? Det er bare en Kirke som tilbyr 
en. Og Jesus Kristus er ivrig klar over det som skjer i den 
Kirken. Gud åpenbarer mer dybde om Malakias 3:1 og 
Malakias 4:5-6, fordi Han ønsker at mer av budskapet 
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Hans, som ble gitt til herr Armstrong, ut til denne verden. 
Tida lØper virkelig ut. Og vi har nøkkelen til å stoppe 
galskapen—å gi verden en sjanse til å stoppe det. Selv om de 
ikke gjør det, vil de motta en advarsel. Når alt dette skjer, vil 
de vite at det var en profet iblant dem. Det er da det virkelige 
resultatet av dette arbeidet vil bli høstet inn.

M A L A K I A S  B U D B Æ R E R E N

Malakias betyr ”MIN budbærer”—Guds budbærer. Utenom 
dette gir ikke Bibelen mye informasjon om denne profeten—
ikke engang navnet til faren hans eller fødested.

Det er i virkeligheten tre budbÆrere som blir omtalt 
i Malakias: paktens BudbÆrer—Jesus Kristus; Elias 
budbÆreren; og Malakias budbÆreren. De to siste er 
mennesker. Så hvor har de vist seg og gjort Guds arbeid i 
denne endetiden? Hvor er Elias’ Gud i dag?

I Malakias 1:1 (kjv) står det: ”Byrden av Herrens ord til 
Israel av Malakias.” Ordet byrde kommer fra det hebraiske 
ordet massa og betyr ”først og fremst en dom, en byrde, eller 
en bør som blir båret, eller et fryktelig eller et truende orakel, 
eller en hard dom.” Se på vers 2, og du kan se byrden med 
en gang. Problemet er med åndelige Esau og åndelige Jacob. 
Dette er virkelig noe fryktelig; det er en byrde—en dom. Gud 
ønsker å få oppmerksomheten vår så vi kan se hvor det haster, 
hvor tungt og byrdefullt dette er.

Vers 1 sier at dette også er Herrens ord, noe som betyr 
Åpenbaring fra Gud. Med andre ord, noen vil komme som en 
budbærer, med dette tunge Malakias budskapet, som i virkelig-
heten er Guds budskap. Bare fordi det er en mann som bringer 
det, minsker ikke det kraften eller betydningen av det i det 
hele tatt! Det er Guds budskap. Når det sies byrde og Herrens 
ord, understreker det en dobbelt autoritet. Husk, Elisa fikk en 
dobbelt porsjon med Guds Hellige Ånd. Sett det i sammenheng 
med Guds arbeid i dag, hvor vi har blitt oversvømt med åpenba-
ring både fra herr Armstrongs æra og denne Æraen.

Dette budskapet vil bli levert ”av Malakias,” eller ”ved 
Malakias hånd.” Det er en mann som vil levere Guds budskap. 
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Det vil ikke bli levert av en komite. En mann var i fokus i 
Filadelfia æraen: endetids-Elias. En mann er i fokus i Laodikea 
æraen: Malakias budbæreren—selv om flesteparten av laodi-
keerne ikke vet om det. Gud snakker om en budbærer som de 
utvalgte står bak og støtter, fordi de vet at Gud står bak ham.

Hvorfor skulle det haste slik med dette budskapet om Esau? 
Esau mistet førstefødselsretten sin. Disse folkene vil miste den 
åndelige førstefødselsretten sin. Det handler om åndelig under-
gang. Dette handler om folk, som Judas sier, vil bli ”to ganger 
døde” (Judas 12). De vil dø to ganger—noe som inkluderer den 

”annen død” (Åpenbaringen 20:14). Det er ikke noe å ta lett på. 

S E L G E  F Ø R S T E F Ø D S E L S R E T T E N  S I N

I Malakias 1:2, sier Gud med en gang: ”Jeg har elsket dere.” 
Gud inngikk en kjærlighetspakt med åndelige Israel. Hvorfor? 
Har Gud kjæledegger? Nei, Han har en brud. Og Han ønsker 
at den bruden, åndelige Israel, leverer budskapet Hans til hele 
verden! Det er jobben hennes. Det er hvordan Han vil nå hele 
verden, og gi alle en sjanse til å komme inn i familien Hans.

Companion Bibelen og Anchor Bibelen sier at det er et 
paktsspråk her. De viser tilbake til 5 Mosebok 7, der det 
snakker om Israel som kommer ut av Egypt: Gud valgte dem 
til å bli en spesiell nasjon av prester for å nå ut til hele verden. 
Han brakte dem ut av Egypt ved hjelp av alle disse mektige 
miraklene som vi opplevde, da vi kom inn i Guds åndelige 
nasjon. Gud brakte oss ut av verden, ellers ville vi aldri ha 
gjort det; vår egen historie vil fordømme oss hvis vi glemmer 
det. Det er det 5 Mosebok 7 dreier seg om. En pakt er en avtale 
mellom to parter—i dette tilfellet, Gud og åndelige Israel. Gud 
sier: Jeg har elsket deg, eller jeg har holdt pakten Min. Hvis vi 
holder vår del av pakten vår, vil velsignelsene overøse oss.

Legg merke til at det står: ”Jeg har elsket dere, sier 
Herren.” Gud er i ferd med å omtale den mest forferdelige 
skjebnen som noensinne vil ramme Kirken Hans, når det 
kommer til antall folk som blir berørt. Men Han innleder det 
ved å si: Jeg elsker dere! Vær så snill bevis Meg nå! Hvordan 
sier Gud det i dag?
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Les, imidlertid, hvordan laodikeerne til Gud svarer Ham! 
”Hvordan har du elsket oss?” De ønsker å bli latt i fred. La meg 
bare være i fred, far!, kan kanskje en sønn si når han begynner 
å bli en tenåring. Fedre som ikke elsker sønnene sine, bare lar 
dem være i fred. Men hvis du virkelig elsker sønnen din, vil 
du ikke la ham i fred.

Gud svarer ved å snakke om Jacob og Esau. Esau og Jacob 
var brødre, så dette handler om en familiepakt. Etter at Gud 
minner oss om hvor mye Han elsker Esau og Jacob, deretter sier 
Han at Han hater Esau. Det er et paktspråk; det betyr at pakten 
ble brutt. Hvilken far er det som ikke elsker familien sin? 

”Men Esau hatet jeg, og jeg gjorde hans fjell til en ørken og hans 
arveland til [en villmark/dnb 1978] for ørkenens sjakaler. Når 
Edom sier: vi er knust, men vi skal bygge ruinene opp igjen!—
da sier Herren, hærskarenes Gud: De kan bygge opp, men 
jeg skal rive ned. De skal kalles ugudelighetens land, det folk 
Herren er vred på til evig tid” (versene 3-4). Esau hadde fami-
liens førstefødselsrett og solgte den for en bolle med suppe. 
Laodikeerne er rike og har overflod av varer. Likevel, selv om 
de har alle rikdommene og varene i verden, og de vender seg 
bort fra Gud, selger de fortsatt arven sin—den praktfulle fram-
tida si som førstegrøde—for en bolle med suppe! Gud slår dette 
fast uten omsvøp. Boka vår om Obadja forklarer forskjellen 
mellom de laodikeiske gruppene med Jakob og Esau.

Der hvor vers 3 nevner at arvelandet deres har blitt til [en 
villmark/dnb 1978] ” for ørkenens sjakaler,” selv om Satan ikke 
er nevnt ved navn, er det hva det dreier seg om—sjakalene eller 
demonene i ørkenen. Alt det de alltid gjør, er å ødelegge. Nå 
har de et tak på Guds Kirke, og de Ødelegger den. Derfor vil 
Gud ødelegge det uansett hva de bygger. Han vil rive det ned! 
Gud er vred for alltid på disse folkene. Og det er i presens—
Han er vred for alltid. Det betyr at noen av dem alle-
rede har mistet evig liv! Jeremia 49:13 sier at Edom er ”evige” 
ruinhauger. Det er en forferdelig avgjørende karakter. 

Hvor vidunderlig og spennende Guds kunnskap er. Men hvis 
du gjør opprør mot Gud, er det en farlig kunnskap, som herr 
Armstrong sa så ofte. Noen av laodikeerne er allerede historie. 
Malakias 1:4, 14; 2:1-4; 4:5-6 snakker om forbannelsen; 
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Malakias 4:1 snakker om ”ikke levner dem rot eller gren,” eller å 
miste alt. Gud advarer om evig død gjennom Malakias!

”Dere skal se det med egne øyne, og dere skal si: Herren er 
stor over Israels grenser!” (Malakias 1:5). Dette handler om den 
lille Malakias levningen, og Gud sier: den Evige, Ektemannen 
vår, vil bli stor over Israels grenser. Dette er en endeløs visjon. 
Ektemannen vår vil ekspandere over Israels grenser. Jesaja 9:6-7 
sier at veksten av regjeringen Hans og fred, vil bli uten ende!

Hvis du selger førstefødselsretten din for all rikdommen 
i verden i dag, er det fortsatt bare en bolle med suppe! Gud 
har sett Lucifer og englene gjøre det—de ble sendt hit for å 
administrere regjeringen Hans, og deretter ville Gud gi dem 
å styre over universet, men de feilet. Gud ønsker at vi skal 
lære av historien deres. Det som englene skulle gjøre, er nå 
det oversanselige potensialet til menneskene. Gud prøver å 
få de Esau laodikeerne til å se hva de har mistet—de er i en 
prosess med å miste for alltid! Det er egentlig ikke en stor 
ting å dø for all evighet—du er bare død; noen dør uten noen 
som helst smerte. Smerten er Å innse hva du mister! Guds 
ære vil strekke seg ”over Israels grenser”—det vil bli ingen 
ende pÅ det. Innser Esau hva det er han gir opp? Han mister 
førstefødselsretten sin til å bli født inn i Guds familie.

”En sønn ærer sin far og en tjener sin herre. Er nå jeg far, 
hvor er da min ære? Og er jeg herre, hvor er da frykten for 
meg? …” (Malakias 1:6). Husk, alt dette begynte med vår Far. 
Han evaluerte, analyserte og forberedte det, kanskje i årevis, 
til og med før Han kalte deg. Det begynte med Ham, og nå gir 
Han det alt til deg.

H A L T E  O F R I N G E R

”Ved å bære fram uren mat på mitt alter. Men dere sier: 
Hvordan har vi krenket din renhet?—ved å si: Herrens bord er 
ingen ære verd! Når dere kommer med et blindt dyr for å ofre 
det, er det da intet ondt i det? Og når dere bringer et dyr som 
halter eller er sykt, er det da ikke noe ondt i det? Kom med 
slike gaver til din stattholder! tror du han vil være tilfreds med 
deg, eller ta nådig imot deg? sier Herren, hærskarenes Gud” 
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(versene 7-8). De ofrer fryktelige ofringer til Gud. De er fortsatt 
veldig ”religiøse”; legg merke til at de fortsatt gir ofringer. Men 
ofrene deres er blinde, halte og syke! Hvor skjer dette?

Vers 9: ”Og bønnfall nå Gud at han må være oss nådig!—
Med egne hender har dere [dere prester] gjort dette, kan han 
da være nådig mot dere? sier Herren, hærskarenes Gud.” Gud 
nevner dem spesifikt—dere prester, dette er ved din hand! 
Jesus Kristus døde ikke for dem for at de skulle gi halte 
ofringer til den store Gud! Det er ikke derfor Han kom til 
Jorda og ble mishandlet av menneskene! Innser vi hva det er 
vi gjør når vi ofrer halte, ynkelige, svake ofringer? Kan vi ikke 
mønstre opp nok styrke—gjennom bønn, studier, faste og 
meditasjon på Guds Ord—å gi vårt beste til Gud? Han dØde 
for oss! Vi ville ikke engang hatt denne muligheten hvis Han 
ikke hadde gjort det. Det er en forferdelig pris for synd. Ikke 
ta lett på disse ofrene. Ikke ta lett på denne religionen.

”Om det bare var noen iblant dere som ville stenge 
tempeldørene, så dere ikke forgjeves tenner ild på mitt alter! 
Jeg har ikke behag i dere, sier Herren, hærskarenes Gud. Jeg 
har ikke lyst til offergaver fra deres hånd” (vers 10). Dette er 
Ektemannen som snakker til bruden. Det er grovt når en ekte-
mann sier at han ikke har behag i hustruen sin, på grunn av det 
livet hun lever! Det river han virkelig i stykker. Kristus lider på 
grunn av det som skjer med hustruen Hans! Dette er bruden 
Hans som handler så fryktelig umoralsk og opprørsk imot Ham.

Vi må forbli hos Faren vår—ære Ham og alltid være 
lojale overfor Ham! Vers 10 handler om prester som skulle ha 
lukket dørene—som skulle ha stått opp, da tingene begynte å 
gå galt! Men de gjorde ingenting. Så Gud lukker dØrene—
Han vil ikke engang akseptere en ofring fra dem!

G J Ø R E  G U D S  N AV N  S T O R T

Legg merke til vers 11-kjv: ”For fra solens oppgang til dens 
nedgang skal mitt navn bli stort blant hedningefolkene; og 
på hvert sted skal det bli brent røkelse for mitt navn, og en 
ren ofring: for mitt navn skal bli stort blant hedningene, 
sier Herren, hærskarenes Gud.” Ordene ”skal bli” i dette 
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verset, er alle tre, når de vises, i kursiv—noe som betyr at 
de ble lagt til av oversetterne. I revidert standard versjon 
står det korrekt: ”For fra solens oppgang til dens nedgang er 
mitt navn stort blant nasjonene, og på hvert sted er det ofret 
røkelse til mitt navn, og et rent offer; for mitt navn er stort 
blant nasjonene, sier Herren, hærskarenes Gud.”

Har det skjedd? Var det en mann som tok Guds budskap 
til nasjonene, og viste at Guds navn er stort—og ofret sann-
heten til alle nasjonene? Det har allerede skjedd! Og nå er 
Gud opprørt over disse prestene, fordi de ødelegger det!

Gud lovpriser mannen som forkynte evangeliet, over 
hele verden, som ble kalt en fredsambassadør, som gjenopp-
rettet alt til Kirken. Denne mannen startet opp humanitære 
prosjekter i mange nasjoner over hele verden. Han etablerte 
verdenskjente konsertserier i Ambassador Auditorium i 
Pasadena, California. Han grunnla Ambassador College tre 
forskjellige steder—to i Amerika og et i England.

Kong Leopold av Belgia var så imponert over collegeom-
rådet i Pasadena at han besøkte det ofte. Han syntes så mye 
om prestetjenesten til herr Armstrong, at han forærte ham en 
av bare fire sett med klokkekasser, som var lagd av restene av 
en kanon kule, som ble avfyrt under den tredje verdenskrigen. 
Faren til kong Leopold, kong Albert, fikk lagd klokkekassene 
for å forære dem til fire menn som han følte hadde gjort seg 
mest bemerket med å strebe etter verdensfred. Kong Albert 
forærte tre av de fire klokkesettene, men han døde før han 
fant en fjerde person som han følte var godt kvalifisert. Kong 
Leopold forærte den til sin venn og ”uoffisiell ambassadør for 
verdensfred,” Herbert W. Armstrong.

Det er imponerende; og Gud var imponert! Gud har 
ingenting annet enn fantastiske lovord for endetids-Elias, på 
grunn av det arbeidet han gjorde for Ham.

Se hva som skjedde i vers 12: ”Men dere vanhelliger mitt 
navn ved å si: Herrens bord er urent, og maten som gis til 
det er lite verd.” I de siste få åra han levde, besøkte herr 
Armstrong flere konger enn noen annen leder i verden. Og 
disse mennene har vanhelliget det og ødelagt det som er 
hellig. De krenket Guds hellige arbeid.
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”Og dere sier: Å for et strev!—Dere blåser foraktelig av 
det …” (vers 13). Sliter du deg ut av Guds arbeid? Vi kan være 
bedrøvet over prøvelser og tester iblant, men disse mennene 
er bare lei av Å adlyde Gud! De er utslitt fordi de ikke har 
nok av Ånden—den gylne oljen—strømmende i livet sitt, og 
de er lei av å adlyde Gud. De ”har blåst foraktelig av det,” noe 
som betyr at de har hånet Gud. Han tar det personlig!

Fortsett i vers 13: ”Og dere bærer fram slikt som er røvet, 
og dyr som er halte eller syke. Slikt bærer dere fram som 
offergave! Skulle slike gaver fra dere behage meg? sier Herren.” 
Gud vil ikke akseptere ofringene deres, fordi de håner 
Malakias’ Budskap og Tidenes Mysterium. Men de håner ikke 
bare en liten gruppe folk—de har et problem med Gud! 
Det er en kamp de ikke vil vinne.

Vers 14: ”Forbannet være den som farer med svik, den 
som har hanndyr i sin hjord og gjør et løfte, men likevel 
ofrer et dyr som har lyte. For jeg er en stor konge sier Herren, 
hærskarenes Gud, og Mitt Navn er fryktet blant folke-
slagene.” Hvem gjorde det slik? Åpenbaringsboka Endelig 
Åpenbart, Hvem og Hva er det Profetiske Dyret?, Hvor Er vi 
i Profetiene Nå?, Tidenes Mysterium—dette er svært etter-
spurte bøker! De Forente Stater og Storbritannia i Profetiene 
alene ble distribuert til mer enn 5 millioner mennesker. Herr 
Armstrong gjorde Guds navn fryktet blant folkeslagene. Hele 
verden vil bli holdt ansvarlige for den kunnskapen han gjorde 
tilgjengelig, enten de innser det eller ikke.

Gud spør laodikeerne: er dere ikke klar over at Jeg er en 
stor Konge? Innser dere ikke at Jeg er hærskarenes Gud? Vi er 
Guds vordende familie; vi tjener en stor Konge—hærskarenes 
Gud! Han vil gi oss styring over hele universet, fra hoved-
kvarteret! Begriper vi hva det er Gud snakker om? Dette er 
en visjon som laodikeerne har mistet; de er blinde. Gud er 
opprørt over disse mennene, fordi da de ble prester ble de ordi-
nert inn i et embete Av Gud, for å tjene arbeidet og for å tjene 
deg. De hadde et spesielt forhold til Gud. Nå har de skjøvet det 
til side, og handler som om de ikke vet at Gud er en stor Konge.

Gud prøver å få oss ut av Jordas bane åndelig, slik at vi 
bare vil ta av som en rakett ut i universet. Og tragedien er 
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ikke hva disse menneskene vil lide fysisk; tragedien er at de 
kommer til å miste dette—denne store framtida og denne 
ærefryktinngytende belønningen!

Dette er ikke noe Gud vil gi til folk som ikke ønsker å 
ofre det beste de har! Noen tror at de kan be når de er halvveis 
i søvne. Men Gud ønsker ikke halte ofre. Han ønsker ditt 
beste. Han er en majestetisk Konge, hærskarenes Gud.

Gud har prøvd å resonere med disse stae menneskene. 
Han sendte en budbærer for å overlevere Malakias’ Budskap 
så de kan fortsette å ære denne fantastiske Kongen sin. Hvis 
vi ikke sender dette budskapet, har de ikke en mulighet til å 
gjøre det! Og da ville vi rane fra laodikeerne!

Men mange av dem fortsetter å svare Gud igjen: ”Deres 
ord har vært sterke mot meg, sier Herren. Men dere sier: Hva 
har vi sagt oss imellom?” (Malakias 3:13). Det synes ikke som 
om ord kan nå fram til dem; så Gud bare plasserer dem i den 
ytre forgården, der Han vil prøve å nå dem senere, i trengselen.

”Dere har sagt: fÅfengt er det å tjene Gud! Hva vinning 
har det gitt oss at vi har aktet på hans bud, at vi gikk i 
botsdrakt for Herren, hærskarenes Guds skyld?” (vers 14). 
De gjør ikke Guds arbeid, fordi det er fåfengt for dem. Og 
de vandrer omkring i botsdrakt på grunn av det. Men Gud 
ønsker at vi skal glede oss oppriktig. Hvis vi går gjennom livet 
i botsdrakt, da er det noe som er galt; vi bruker ikke Ånden på 
den måten vi skulle bruke den. Vi skulle være på en åndelig 
høyde mesteparten av tida. Selvfølgelig har vi prøvelser og må 
kanskje til tider kjempe imot depresjon, men laodikeerne har 
en livsstil med botsdrakt. De til og med innrømmer det.

Hvordan ville livet være hvis du var fullstendig dedisert 
og fullstendig underordnet til Gud? Forestill deg hva som 
ville skje i livet ditt. Vi er syndere; vi vakler og gjør feil. Men 
Gud ønsker at vi renser opp i det åndelige røret og lar den 
gylne olja strømme—å la selve Guds Ånd styre livene våre. La 
oss få ut av veien enhver hindring som stopper den strømmen. 

E R O B R E  V I S J O N E N

Takker vi Gud på den måten som vi skulle, for alt Han gir 
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oss? Han har gitt oss alt. All åpenbaringen. Og Han har 
gitt oss mer av den fordi Han ønsker at vi skal innse hva herr 
Armstrong gjorde. Han ønsker at vi skal vite, som Hans folk, 
hva Han tenker om herr Armstrong og det arbeidet han gjorde 
gjennom Guds inspirasjon. Han ønsker å inspirere oss, fordi 
hvis vi virkelig erobrer denne visjonen, vil vi aldri gi den opp.

Vers 12 sier: ”Da skal alle folkeslag prise dere lykkelige, for 
da skal deres land være et herlig land, sier Herren, hærska-
renes Gud.” Den tida kommer da hele verden vil vite om 
førstefødselsretten og si: Fantastisk! Dere folk ble virkelig 
velsignet. Alle i hele verden vil se på hustruen til Jesus Kristus 
og si: dere ble virkelig velsignet. Fordi det aldri vil bli en annen 
brud for all evighet. Fokuser på dette! Ikke gi det opp for en 
bolle med suppe!

”Da talte de med hverandre, de som frykter Herren. Og 
Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en 
minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans 
navn” (vers 16). De utvalgte tenker på Guds regjering. Disse 
folkene snakker ofte med hverandre, og Gud hører det. Han 
ser disse glade, vennlige menneskene snakker med hverandre, 
og hjelper hverandre gjennom prøvelsene de har. De frykter 
Gud akkurat slik Levi gjorde.

Hvis vi banker på døra til laodikeerne, og tar dette 
budskapet til dem og verden, vil Gud la oss sitte på hoved-
kvarterstronen Hans (Åpenbaringen 3:20-21). Hvis vi seirer 
slik Kristus seiret, vil Han gi oss denne belønningen. Det er en 
mulighet for all evighet fra Ektemannen vår! Kristus personlig 
inviterer bruden Sin til å sitte i hovedkvarteret, hvor laodike-
erne aldri vil få tillatelse til å sitte. De fleste av Guds folk i dag 
har ikke seiret, men Gud gir fortsatt dette løftet til deg.

For en inspirerende framtid! For en belønning for disse få 
trofaste som er villige til å gjøre arbeidet til Ektemannen vår i 
denne endetiden!
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Det er en trist tid for Guds Kirke i dag. 
På grunn av opprøret til laodikeerne, 
er det en stank av åndelig død overalt 

rundt oss. Gud sier at folk dør åndelig i denne endetiden 
(2 Tessalonikerne  2). De f leste av Guds egne folk nekter å 
levere Guds familievisjon. De har mistet denne visjonen, 
evangeliets håp. ”Der det er ingen visjon, går folkene til 
grunne …” (Ordspråkene 29:18-kjv).

Da apostelen Paulus befattet seg med det laodikeiske 
problemet i det første århundret, ga han oss en metode for å 
forsikre oss om at vi ikke ville bevege oss bort fra den ånde-
lige visjonen som Gud gir oss. ”Om dere bare blir ved i troen, 
grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det hÅp 
som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, det er blitt 
forkynt for hver skapning under himmelen, og for det er jeg, 
Paulus, blitt tjener” (Kolosserne 1:23). 

Evangeliet er de gode nyhetene om den kommende 
Gudsfamilien som administrerer Guds regjering i 
den vidunderlige Morgendagens Verden. Vi må bli 
grunnfestet og plassert i håpet om den framtida—håpet 
om Gudsfamilien.

Paulus sa at alle Kolosserne og laodikeerne i det første 
århundret, hørte dette evangeliet. Han sa at de ville bli holdt 

9 

Evangeliets Håp
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ansvarlige for det. Vi har også hørt det. Dette er farlig kunn-
skap. Vi kan ikke springe vekk og handle som om det ikke 
hadde skjedd, slik som Guds egen laodikeiske Kirke i endetiden 
prøver å gjøre. Gud holder oss ansvarlige for hvert eneste ord.

M Y S T E R I E T  S K J U L T  G J E N N O M  T I D E N E

”Dette mysteriet som har vært skjult gjennom tidene og 
gjennom alle slekter, men nå har blitt åpenbart for hans 
hellige” (Kolosserne 1:26-kjv). Et mysterium var skjult for 
verden i årevis. Verden forstår det ikke; de forstår ikke hva 
Paulus lærte de kristne i det første århundret—mysteriet som 
vi snakker om i dag. Det er bare en bok som virkelig forklarer 
Guds mysterium. Og hvem forkynner dette mysteriet? Hvem 
er det som virkelig ønsker seg dette mysteriet? Det ble 

”Åpenbart for Hans hellige.”
Hvor kom dette budskapet fra? Herr Armstrong sa om 

Tidenes Mysterium: ”Det faktiske forholdet er at jeg følte, at det 
ikke var jeg som skrev det.” Det var Gud Selv som åpenbarte 
mysteriet til folket sitt. Hvorfor åpenbarte Han det til oss? Så 
vi kunne ha et stort forråd av den boka i garasjen vår? Eller i 
bibliotekbokhyllene våre? Gud har svaret på disse spørsmålene.

Paulus snakket om dette mysteriet mens han satt i fengsel. 
Prestene vendte de f leste av Guds folk bort fra sannheten, 
akkurat slik de har gjort det i dag. Forstå hva for en tragedie 
det er: Dette mysteriet har vært skjult i årevis! I 6 000 år har 
ikke menneskene forstått det. Å virkelig ha det åpenbart til 
oss, og forstå det, er fullstendig unikt! I denne onde verden, 
har Gud gitt oss den mest strålende åpenbaringen—den 
dypeste åpenbaringen som et menneske kan forstå. Det 
kom ikke fra Herbert W. Armstrong. Det kom fra ute i 
kosmos—bak stjernene og galaksene! (Og likevel, da 
Guds folk forsto det, så bare lot mange av dem Satan ta det fra 
dem. De ønsket det ikke nok til at de ville kjempe for det.)

Menneskene har ikke forstått dette mysteriet gjennom 
alle tidene eller generasjonene tilbake til Adam og Eva. 
Imidlertid vil de alle snart forstå det. Gud har Åpenbart det 
til oss sÅ vi kan lÆre det til dem—i dag og i framtida.
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Legg merke til vers 27: ”For dem ville Gud kunngjøre hvor 
rik på herlighet denne hemmeligheten er blant hedningefolkene, 
det er: Kristus i dere, håpet om herlighet.” Gud Åpenbarer 
mysteriet til de hellige, sÅ Han deretter kan gjØre det 
kjent blant hedningene! Åndelig betyr det hele verden.

Herbert Armstrong fikk i oppdrag ”å nå så mange som 
mulig” med Tidenes Mysterium! Gud ga oss i oppgave å 
oppfylle dette målet etter at herr Armstrong døde.

Dette er en stor profeti om arbeidet vårt—til og med i 
denne endetiden. Etter som laodikeerne snur seg bort fra dette 
mysteriet, gjør vi det kjent for hedningene. De som gjør det 
kjent, er de eneste som virkelig forstår hva det er, som Gud 
befaler dem å gjøre.

Denne jobben vil fortsette inn i Morgendagens verden, 
der Tidenes Mysterium, av Herbert W. Armstrong, vil være 
en viktig lærebok i alle utdanningsinstitusjoner. Når som 
helst dette mysteriet var åpenbart tidligere, ønsket Gud at 
Hans utvalgte skulle åpenbare det til hedningene. Det er 
derfor Gud åpenbarer det. Han åpenbarer det ikke for at vi 
bare kan sitte her os se på det, eller glede oss over det selv. Det 
er for hele verden! Gud vil bringe hele verden inn i familien 
Sin. Han gjør ikke alt dette arbeidet forgjeves! Han ga dette 
mysteriet til oss, og Han sier at vi hørte det, så vi står ansvar-
lige for det. Vi stÅr til ansvar for en God del kunnskap. 
Det er ingen måte vi kan slippe unna det på! Vi er ansvarlige 
for å levere det budskapet, ellers er det blod over hodene 
våre. Snart vil hele verden være klasserommet vårt for å 
undervise Tidenes Mysterium. For et ansvar det vil bli.

De av oss som støtter dette budskapet i dag, har en 
spesiell visjon som de fleste av Guds egne folk ikke har—til 
deres egen skam.

Hvor mange av laodikeerne ville kjempe for Tidenes 
Mysterium i retten? Paulus var i fengsel fordi han forkynte 
dette budskapet! Han var i fengsel og prøvde å inspirere og 
oppmuntre Guds folk om det store mysteriet som har vært 
ukjent for menneskene i alle tider!

Nå har Guds Filadelfiakirke det. Laodikeerne er så 
forvirret, så tåpelige, så opprørske; de lar Satan ta det bort 
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fra dem. Hvis de bare ville stå opp og elske det budskapet, 
ville ingen være i stand til å ta det fra dem. Og så lenge det 
er et arbeid som må gjøres, vil vi kjempe for å gi ut Tidenes 
Mysterium gratis. Hvis folk kjemper mot oss, kjemper de mot 
den store skaperen Gud! De vil betale en høy pris for det.

Kolosserne i det første århundret kjempet med Paulus—
laodikeerne kjempet imot ham. Slik er det i dag også. 
Filadelfierne kjemper for den sannheten herr Armstrong 
lærte oss, mens laodikeerne enten gjør ingenting eller kjemper 
imot oss.

Innstillingen vår til Tidenes Mysterium åpenbarer en hel 
del om omvendelsen vår. Det åpenbarer mye om deg. Vi har 
alle hørt mysteriet. Ingen kan holde på Guds åpenbaring hvis 
de ikke stÅr opp og kjemper slik enhver sønn skulle kjempe 
for faren sin. Ikke la deg lure: Gud vil la fiendene ta den bort 
fra deg hvis du ikke elsker den! Og vi vil dø åndelig hvis vi 
ikke elsker denne sannheten.

Jesus Kristus ønsker ikke en brud som sier: Tidenes 
Mysterium—jeg kunne ta den eller la det være. Nei, Han 
ønsker en brud som sier: den eneste tingen å gjøre er å ta den, 
levere den, og forkynne det til alle hedningene, fordi det er 
jobben min—å samle inn hele denne verden.

Hvor mye bryr vi oss virkelig om Tidenes Mysterium? 
Hvor mye ønsker du å forkynne den og gi denne spenningen 
til verden? Dette har vært skjult for verden gjennom alle 
tider! Vi må gjøre dette kjent blant hedningene. Dette dreier 
seg om, i prinsippet, all litteraturen til herr Armstrong. Gud 
befaler at vi gjør det kjent for verden, for å gi dem en mulighet 
til å bli kjent med Gud og vite hva dette mysteriet er! Det er 

”Kristus i dere, håpet om herlighet.” Hvis Kristus lever i oss, 
vil vi elske og kjempe for sannheten Hans.

Kristus i deg er håpet om herlighet! Hvor mye er Kristus 
i deg? Vel, hvor mye hÅp har du? Vi skulle være fylt med håp. 
Vi trenger alle mer. Vi lever i en verden som blir stadig mer 
håpløs etter som tida går. Denne verden trenger håp, og det er 
bare et håp: ”Kristus I dere, håpet om herlighet.” Vi må tenke 
slik som Kristus gjør. Hvor mye av tankene våre er overgitt til 
Ham? (2 Korinterne 10:5). Det er noe vi alle må vokse i.
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Vi er Guds familie pÅ fosterstadiet. For en visjon! 
Jesus Kristus døde for denne verden—og Gud ga Sin eneste 
unnfangede Sønn—for å bringe dette håpet til dem, å utvikle 
menneskets utrolige potensial.

H V E R T  M E N N E S K E

”Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og 
lærer hvert menneske med all visdom, for å framstille [lære-
kjv] hvert menneske fullkomment i Kristus” (Kolosserne 1:28). 
Er ditt fremste mål å hjelpe til med å framstille hvert 
menneske fullkomment for Jesus Kristus?

Dette verset framstiller Guds arbeid som skjer i bestemt 
rekkefølge. Først sier det: forkynner vi, som betyr å erklære 
enkelt, og åpent eller høyt. Herr Armstrong gjorde det som 
et vitne for verden. Deretter sier det at vi formaner [advarer-
kjv]; det er det vi gjør i denne fasen av arbeidet—advarer 
verden. Selvfølgelig vil disse tingene løpe side om side så vel. 
Men her har vi listet dem i denne rekkefølgen. 

Etter forkynnelsen og advarselen, da lÆrer vi hvert 
menneske—samler inn hele verden, mann etter mann, kvinne 
etter kvinne, barn etter barn. 

Dette er Guds familievisjon om framtida. En dag vil vi 
nå hvert menneske! Det må bli gjort en etter en. Det er der 
du kommer inn i bildet. Du vil gi råd, lære og lede folk i den 
vidunderlige Morgendagens verden. Også da vil du advare 
dem når de går feil vei. Du vil lære dem helt tydelig om 
mysteriet om Gud—Guds familievisjon, eller evangeliet.

Vi vil advare og undervise helt til hvert menneske har blitt 
undervist. Og deretter vil vi ta det programmet ut i universet. 
For en storslått visjon dette er! Hvordan kunne vi tillate en slik 
visjon å gå tapt? Vi blir kalt Guds sØnner! For et kall Gud har 
gitt oss. For en profetisk plan Gud åpenbarer her i Kolosserne!

A R B E I D E  F R A  F E N G S E L

”For dette er det jeg arbeider, idet jeg strider i hans makt som 
virker i meg med kraft” (vers 29). Paulus arbeidet fra fengselet. 
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Paulus sine fiender trodde sikkert at de endelig hadde fått 
brakt ham til stillhet, da de kastet ham i fengsel. Men der tok 
de feil! Han arbeidet ennå hardere! Hvorfor? Fordi han visste 
at det ville oppildne Guds folk. De visste hvem Paulus var. Og 
de arbeidet så hardt som mulig for Guds arbeid, mens Paulus 
satt i fengsel.

Paulus ble kastet i fengsel fordi han lÆrte bort 
om Tidenes Mysterium. Kan du forestille deg det? Skriftene 
hans ble kanonisert til å utgjøre en god del av Bibelen—14 
bøker. Hovedparten av disse epistlene kom rett ut av fengselet. 
Paulus visste noe som ikke verden visste. selv om han var i 
fengsel, visste han at budskapet hans ville gå langt utover 
denne Jorda. Han var fysisk i fengsel, men ikke åndelig.

Faktumet at Paulus var felt dom over, åpenbarer mye om 
denne verden. De forsto ikke helt hva de gjorde mot Paulus. 
Men en dag vil de bli felt dom over og se. Helt plutselig 
vil dette håpet bli levende for dem, og de vil bli inspirerte, 
beveget og oppildnet! Ingen tvil om at de vil felle mange 
tårer—særlig de som hadde Paulus fengslet, og senere drept. 
På samme måten er det mange av laodikeerne i dag som vil 
felle voldsomt med tårer, på grunn av hva de sier om herr 
Armstrong—hvis de angrer og kommer inn i Guds familie.

”For jeg vil at dere skal vite hvor stor strid jeg har for dere 
og for dem i Laodikea og alle de andre som selv ikke har sett 
mitt ansikt” (Kolosserne 2:1). Hva var det Paulus hadde en 
stor strid over? Over Tidenes Mysterium! Det var en konflikt 
med Guds egne folk. Mens Paulus satt i fengsel, var det 
prester der ute som forrådde Guds store apostel—kom med 
falsk lære og sa at han hadde hoppet ut på dypt vann.

Vi vant det første slaget i rettsaken om Tidenes 
Mysterium, og Guds Verdensvide Kirke appellerte det. 
Deretter appellerte vi til Høyesteretten i u.s. Hvis Paulus 
kunne kjempe slaget fra fengselet, er det sikkert at vi kan 
fortsette å kjempe i retten. Gud sier at dette arbeidet må 
gjøres—denne verden må bli advart.

Tragedien til Kirken i det første århundret, og trage-
dien til Kirken i dag, er dette: Alt det skitne arbeidet ble 
gjort innenfra. Lik Paulus i det første århundret, har herr 
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Armstrongs arbeid blitt hånet. Det har blitt sagt mange 
forferdelige ting om herr Armstrong. Hvem står bak alt det?

De trofaste kolosserne arbeidet med Paulus, og vi må 
arbeide for den sannheten som Gud åpenbarte til herr 
Armstrong. Hvis vi lar Kristus leve i oss, reflekterer vi den 
herligheten. Vi kan ikke gjøre opprør mot det mysteriet, eller 
ikke engang være nøytrale. Vi kan ikke si: Jeg tror ikke at 
vi skulle være involverte i rettssaker i denne verden. Hva sier 
Gud? Hva har vi hørt?

Det er ikke lett å unnslippe dette budskapet. Som herr 
Armstrong sa gjentatte ganger: dette er farlig kunnskap. 
Åpenbarer ikke det faktumet at 95% av Guds folk er 
Åndelig dØende hvor farlig det er? Likevel bør vi sulte og 
tørste etter det, og arbeide hardt for å forstå det. Du vil finne 
at anstrengelsene dine vil bli storlig belønnet.

Å N D E L I G  R I K D O M

”At deres hjerter må bli trøstet, så de kan knyttes sammen i 
kjærlighet, og nå fram til hele rikdommen [virkelig rikdom] 
av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, 
som er Kristus” (vers 2). Mysteriet har Å gjØre med Faren 
og Kristus og familien til Gud. Det handler om at du 
kan bli fØdt inn i den familien.

Laodikeerne ærer ikke Faren sin. Hvis de bare ville levere 
Tidenes Mysterium sammen med oss, hadde de æret Faren sin 
og Ektemannen sin—hele Gudsfamilien. De ville ha all denne 
rikdommen. Men de er involverte i fysiske ting—de er rike og 
har overflod av ting (Åpenbaringen 3:17). De vet ikke lenger 
hva sann, åndelig rikdom er.

Paulus snakket om hvor velstående han var, hvor rik han 
var, mens han satt i fengsel. Han hadde en kolossal visjon. 
Kunne du vært så inspirerende hvis du var i fengsel? Det er 
lett å lese disse orda. Men kan vi forestille oss, og føle smerten 
til Paulus? Denne opplevelsen hendte ham på ordentlig! Vi 
må være forberedt på hva enn det er Gud tillater oss å stå 
overfor. Hvor virkelig er det faktumet at du er Guds familie 
på fosterstadiet? Så virkelig som det var for Paulus?
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”Dette sier jeg for at ingen skal bedra dere med lokkende 
tale” (Kolosserne 2:4). Det er alltid noen mennesker rundt oss 
som bruker ordene villedende. Det er bare de utvalgte som 
ikke vil bli ledet bort fra Gud ved villedende ord. ”Likesom 
dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i 
ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik 
som dere har lært, rike på takk” (versene 6-7). Vær rotfestet 
og grunnfestet i denne strålende visjonen, så dypt at ingen 
noen gang kan ta deg bort fra den. Det er det som gjør at du 
tilhører de utvalgte! Du er som et veldig eiketre som har så 
dype røtter, at ingen storm kan bevege det.

Jeg tror at det er dette temaet der vi er svakest, i 
Guds Filadelfiakirke i dag—visjonen om Gudsfamilien.

Vi er familien til Gud. Og vi bør ha en kjærlighet som 
verden ikke har kunnskap om. Vi må ha en stor lidenskap 
og et stort ønske om å bli fylt av denne visjonen, å bli dypere 
grunnfestet i den. Det er stormer i horisonten. Slike stormer 
som denne verden aldri har sett før. Vi vet at Gud vil ta sine 
utvalgte til et sted i sikkerhet for å bli beskyttet når ting 
blir for ille, men vi vet at vi må være i stand til å klare oss 
igjennom prøvelsene før den tid.

Familiene og ekteskapene vÅre reflekterer hvor 
Godt vi forstÅr denne visjonen. Hvis begge parter i 
et ekteskap forstår dette, bør de ha det beste ekteskapet 
noensinne! De må begge være grunnfestet i dette—det skal to 
til å arbeide i et ekteskap og i en familie for å være sikker på 
at det reflekterer Guds visjon.

”Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære 
og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og 
stammer fra grunnkreftene i verden, ikke fra Kristus” 
(vers 8-dnb 1978). ”Grunnkreftene i verden” menes styrende 
ånder i universet. Satan villeder så ofte gjennom folk som 
bruker en stor, filosofisk, lærd presentasjon for å vende folk 
bort. Det er slik han forfører laodikeerne. De hadde fått åpen-
bart det som hadde vært et mysterium i hele menneskenes 
historie, og enda er de mer interesserte i filosofi og psykologi! 
De styrende åndene i universet har nådd inn til dem. Gud vil 
snart sette en stopper for det!
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”Og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er 
det jo legemet vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen 
av alle bånd og ledd” (vers 19). Få et sterkt tak på Hodet—
Jesus Kristus. Han er Overhodet til Guds Filadelfiakirke. 
Han skulle være Hodet til laodikeerne. Vi klynger oss fast 
til Overhodet så vi kan bli ”holdt sammen.” Vi er alle en 
familie—alle knyttet sammen til en familie ved Kristus.

E N  D Ø R  F O R  O R D E T

”Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til 
Gud. Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi 
kan forkynne Kristi hemmelighet. For det er for dens 
skyld jeg er i lenker” (Kolosserne 4:2-3). Hvor inspirerende! 
Paulus sa at han var i fengsel for å forkynne dette myste-
riet—og samtidig ba han Gud om å åpne en dør slik at dette 
mysteriet kunne bli forkynt enda mer! Denne store mannen 
til Gud var i fengsel, og det mest presserende spØrsmÅlet 
hans var om at Guds folk ville be for en åpen dør, slik at de 
kunne forkynne dette mysteriet til verden.

Hva med å ha den slags mot? Hva med å ha en slik positiv 
holdning under en prøvelse? Paulus så noe med en inderlighet 
som få mennesker noensinne har sett. Ikke desto mindre, han 
var menneskelig. Han ba dem om å huske på lenkene hans 
(vers 18)—å bevare ham i bønnene deres.

Kanskje Paulus gjorde et større arbeid i fengsel enn han 
ville ha gjort utenfor fengselet, fordi det rørte opp så mange 
flere mennesker, og ga Kirken mer makt. Det var en grunn 
til at Gud gjorde det. Noen ganger vil Gud gå til ekstreme 
mål for å røre opp folkene Sine, fordi de er Hans familie. De 
er selve eliten på denne Jorda. De fleste av Guds familie har 
glemt det!

Lik Paulus i fengselet, må vi overvinne og til og med gjøre 
mer etter som tidene blir tøffere. Hvis vi stilner i dette slaget, 
vil prøvelsene våre begynne å tynge oss ned. Det er visjonen 
vi mottar fra å gjøre Guds arbeid som setter oss i stand til å 
holde motet oppe, under prøvelsene som kommer over oss i 
denne verden.
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Her er den belønningen som vi ikke ønsker å glemme. 
Kolosserne 3:4 sier. ”Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal 
også dere bli åpenbart med ham i herlighet.” Vi vil en dag 
åpenbares sammen med Gud i herlighet. Det er ingen liten 
belønning. Tenk og be om det.

D E N  B I T R E S T E  S L U T T E N

Som vi dekket i det forrige kapitlet, begynner boka av 
Malakias med å snakke om en alvorlig familiefeide, som ender 
i en tragedie. Det er antagelig den tristeste begynnelsen på en 
bok i Bibelen. Legg nå merke til slutten. ”Se, jeg sender dere 
Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferd-
lige. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte 
til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann” 
(Malakias 4:5-6). Dette snakker om evige liv som går tapt i 
denne endetiden. (Skriv etter et gratis eksemplar av Malakias’ 
Budskap for videre forklaring). Han snakker om mange prester 
som vil miste deres evige liv. Det er slutten på boka.

Legg merke til: Hvorfor vil laodikeerne miste alt? Vel, 
disse versene snakker om å vende fedrenes hjerter til barna, 
og barnas hjerter til fedrene. Laodikeerne vil dØ evig 
fordi de mistet Guds familievisjon!

Dette er et hardt budskap å motta. Vi må advare laodike-
erne om hvor katastrofal slutten deres vil bli, både fysisk og 
åndelig, hvis de ikke omvender seg. Det trenger ikke bli så 
bittert! Gud har lagt det alt fram for oss!

”Kom i hu Mose lov, min tjeners lov, den jeg gav ham på 
Horeb for hele Israel, både lover og bud!” (vers 4). Husk loven. 
Bring dommen inn i den faktoren; det blir gjort dommer i 
enhver tid. Så det betyr at du mÅ ha Guds regjering og 
kjÆrlighetens lov, hvis du skal ha mysteriet.

Hvem lærte oss om loven? Hvem lærte oss om regje-
ringen? Vi må huske. Jeg kan ikke komme på en eneste større 
dom som herr Armstrong foretok, som gf har forandret etter 
hans død i 1986. Selvfølgelig har nye dommer blitt bygd på de 
gamle. Vi må alle underordne oss under denne vidunderlige 
kjærlighetens lov og regjering, som gjør det mulig for Gud å 
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mate oss med åndelig manna. Det er den eneste måten vi kan 
få åndelig brød. Den eneste måten. Vi trenger å forstå dette 
dypere enn noe annet.

F A M I L I E N AV N E T

”Da talte de med hverandre, de som frykter Herren. Og 
Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en 
minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans 
navn” (Malakias 3:16). Hvilket navn er det? Det er Elohim—
familienavnet. De utvalgte tenkte på familienavnet Gud.

”De skal være mine, sier Herren, hærskarenes Gud, min 
eiendom [mer nøyaktig, spesiell eiendom eller familie]; den 
dag jeg gjør mitt verk. Og jeg vil være mild mot dem, likesom 
en mann er mild mot sin sønn som tjener ham” (vers 17). Gud 
minner oss på familien Hans når Han sammenligner Seg Selv 
med en mann som er mild mot sin sønn. Han vil beskytte 
familien Sin mot det som kommer over Jorda. Skriftstedene 
profeterer imidlertid, at det vil ta en atomtrengsel for å vekke 
opp flesteparten av Guds folk, fordi de ikke ville akseptere 
Guds kjærlighets lov og regjering nå.

Alt er bygd opp på dette fundamentet av denne visjonen 
om Gudsfamilien. Den visjonen skiller mellom filadel-
fierne og laodikeerne. Ja, laodikeerne er sønner i dag—men 
opprørske sønner. Filadelfierne er disse sønnene som Gud er 
vel fornøyd med.

I Åpenbaringen 3, snakker Kristus direkte til laodikeerne: 
”Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han 
som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til 
Guds skaperverk … Fordi du sier: Jeg er rik, jeg har overflod 
og har ingen nød—og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og 
fattig og blind og naken, så jeg råder deg at du kjøper av meg: 
Gull, lutret i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du 
kan være ikledd dem og din nakenhets skam ikke skal bli 
stilt til skue, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du 
kan se” (versene 14, 17-18). Kristus sier at noen av Guds folk er 
svært blinde—en ussel åndelig tilstand. Han snakker om den 
tida som du og jeg lever i nå.
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”Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det 
alvorlig og omvend deg” (vers 19). Gud refser og tukter oss fordi 
det er akkurat det vi trenger noen ganger. Men Han gjør det 
alltid i kjærlighet. Han prøver alltid å bringe oss til omvendelse.

”Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst 
og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd 
med ham, og han med meg” (vers 20). Dette handler om 
å spise åndelig mat. Kristus ønsker å spise ved det samme 
bordet som den åndelige familien Sin!

”Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min 
trone, likesom jeg og har seiret og har satt meg med min Far 
på hans trone” (vers 21). Kristus nevner Sin Far, fordi det 
største problemet til laodikeerne er at de har vendt seg mot 
ting og fra Gud, deres Far. Den åndelige faren deres, det fysiske 
hodet til Guds Kirke, herr Armstrong, levde i den verste slags 
fattigdom i 28 år—i løpet av den sa han at hans hustru og han 
selv aldri hadde vært så åndelig rike. For noen harde prøvelser 
han måtte holde ut. Men han hadde visjonen om Gudsfamilien. 
Han så Faren. Han var begeistret og spent over å kjenne Ham—
over å vite at han kunne bli kalt en sønn av Gud!

Vi er sønner av Gud! Guden bakenfor galaksene—som 
skapte universet—Han er Guden som kaller oss Sine sØnner!

Vi trenger å forstå denne visjonen dypere, og da vil vi bli 
mer inspirerte av Gud enn noen gang før. ”Den som har øre, 
han høre hva Ånden sier til menighetene!” (vers 22).
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