Det Talte Ord 91.
To Ånder.
Pastor Brian Kocourek.
Matt 13,18-23 Hør derfor lignelsen om såmannen: 19 Når noen hører rikets ord og ikke
forstår det, kommer den onde og røver bort det som ble sådd i hjertet hans. Dette er den som
tok imot såkorn ved veikanten.
Denne lignelse burde vise dere hvor viktig det er å forstå Guds Ord som er blitt sådd av
Menneskesønnen i denne tid.
20 Men den som tok imot såkorn på steingrunn, er den som hører ordet og tar imot det med
glede med en gang. 21 Han har likevel ingen rot i seg, og holder bare ut en stund. For når
trengsel eller forfølgelse oppstår på grunn av ordet, snubler han med en gang.
Legg nå merke til at denne har ingen rot. Med andre ord, fordi han ikke er plantet ved Livets
Vann, har han ingen muligheter for å opprettholde den glede som han mottok da han hørte
Ordet. Han er ikke født på nytt. Skjønt når han hører Budskapet og har en glede ved å høre
det, forsvinner det gradvis, slik som med et blad som engang var grønn og fin på grunn av
vann men tørker ut og dør, fordi han ikke er født på nytt. Har ingen røtter som kan ta opp
vann, og tørker ut på grunn av det og dør.
22 Den som ble sådd blant tornene, er den som hører ordet, men denne verdens bekymringer
og rikdommens forførelse kveler ordet, og han blir uten frukt.
Legg nå merke til at det ikke er Ordet som blir uten frukt, men denne person som mottar Ordet
blir uten frukt. Da Jesus så treet som ikke produserte frukt, forbannet Han det og det tørket
opp og døde. Disse mennesker er i ferd med å bli forbannet. Og hva var årsaken? Denne
verdens bekymringer kvelte Ordet, og forhindret Ordet fra å manifestere frukten i disse
personers liv.
23 Men den som tok imot såkorn i god jord, er den som hører ordet og forstår det. Han bærer
frukt og gir avkastning: én hundre foll, én seksti, én tretti.»
Slik ser vi at ved å forstå Ordet produserer vi frukter i vårt liv, den ene mer enn den andre,
men uansett, og alle de som forstår Ordet produserer frukter.
La oss gå videre med dette og se på neste lignelse som Jesus forteller oss her angående såing
av Ordet i ende tiden ved Menneske Sønnen: Matt 13,24-30: 24 Han la også fram en annen
lignelse for dem og sa: «Himlenes rike er likt en mann som sådde godt såkorn i åkeren sin. 25
Men mens menneskene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og gikk så bort. 26
Men da kornet hadde vokst opp og gav avling, kom også ugresset til syne. 27 Eierens tjenere
kom så og sa til ham: Herre, var det ikke godt såkorn du sådde i åkeren din? Hvor kommer da
ugresset fra? 28 Han sa til dem: En fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham: Vil du da at vi
skal gå og samle det sammen? 29 Men han svarte: Nei, dere kunne også komme til å dra opp
hvete når dere samler sammen ugresset. 30 La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden
for å høste kommer, vil jeg si til høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i
bunter og brenn det! Men hveten skal dere samle inn i låven min.»
I dette lignelse ser vi at to forskjellige typer sæd/frø ble sådd i samme åker. Bror Branham
beskriver disse to forskjellige sæd former i:
DET TALTE ORD ER DET ER DET ORIGINALE SÆD.
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69. "Og noget falt midt iblant torner; og tornene vokste opp og kvalte det." Hva var det? Jeg
kommer ikke til å spare på noen ting i dag. Dette er akkurat hva jeg tror er i veien med de
"Kristne Forretningsmennene" og resten av pinsebevegelsens organisasjoner, og disse
mennesker som bygger alle disse store ting som koster millioner av dollar: Verdens
rikdommer har kvalt Guds herlighet og Ånd. De dør, fordi Den er kvalt. Verdens bekymringer
har kvalt Den.
70. Kvinnene vil være i aktivitet og klipper håret, går i shorts og ser ut akkurat som resten av
verden. Predikantene står på talerstolen og har lært seg sine ”Amens,” men de er redde for å
tale Guds Ord p.g.a. levebrødet sitt. Hvis de ikke kan kjøre i en Cadillac, blir de ikke engang
ansett for å være åndelig lenger. Slik er det. Hvis de ikke kan gå i de beste klærne og gjøre alt
mulig annet, da blir de betraktet som frafalne. "De er ikke slik og slik"
Den gamle mannen som sitter der, broder Kidd, fortalte meg i dag morges at de ikke vil ha
ham lenger (som predikant). Det er fordi han er gammel, og han står på Ordet. Hva er i veien
med dem? De mangler væte. Det stemmer. "Og noget falt i god jord; og det vokste op og bar
frukt i hundre fold. Da han sa dette, ropte han: ”Den som har ører å høre med, han høre!" Å,
for en lignelse!
Jeg kunne god tenke meg å ta en tekst av det i en preken. Da Han hadde
sagt disse ting … 8. kapittel og den 8 vers … Andre falt på god jord og spirte og gav god frukt,
hundrefold. Og da Han hadde sagt disse ting ropte han ut … Han ropte ut, kanskje på denne
måten da han sa: ”Bring fram hundrefold. Han som har en øre, la ham høre.” M.a.o.: Hvis
ditt øre er innstilt på Gud, da, hør. "Men hans disipler spurte ham hva denne lignelse skulle
bety. Han sa da: ”Eder er det gitt å få vite Guds rikes hemmeligheter." Hemmeligheter: Ser
dere hva Han talte om her? Følg nå med; hva er Guds rikes hemmeligheter? Bare pass på ett
minutt: "men de andre gis det i lignelser, for at de skal se og dog ikke se, og høre og dog ikke
forstå." Men Guds Ord vil gå videre helt til dommedagen, for å dømme dem, fordi de så Det.
Det var der!
Dessuten er disse to typer med sæd/frø forskjellige former for liv som er innenfor menigheten
eller ute på misjonsmarken ved endetiden. Siden sæden er en bærer av en spesifikk type liv
eller natur, da kan vi se at det finnes to typer med åndelige liv som vill være i menigheten ved
endetiden. Hva jeg derfor ønsker å tale om denne formiddag er de to sæd typer som ble sådd,
en type som er kongerikets barn eller sønner og døtre av Gud, og de andre er barn av den
onde.
Matt 13,38 Åkeren er verden, det gode såkornet er rikets barn, men ugresset er den ondes
barn. Siden de ble sådd i samme åker fra to forskjellige avkom, er de tvillinger. Og Bror
Branham definerer tvillinger som har en mor men hver sin far.
Fra hans tale:
KRAFTEN TIL FORVANDLING. 31-01-65.
135. Det finnes alltid tvillinger. Og grunnen til det er … Ikke glem dette lille skare.
Menigheten i de siste dager blir en tvilling, så nær hverandre at de utvalgte kunne bli
forført: Matt 24,24 For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og
under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig. Menigheten går … det er en
Pinsemenighets bevegelse. Det er så lik det sanne budskapet, slik at det ville forføre selveste
de utvalgte om det var mulig. Og litt senere, om han får muligheten, ønsker jeg å forklare
hvordan denne utvelgelse kommer. Dere skjønner, det kommer til å forføre dem, fordi det er
nesten lik hverandre, bare to fedre, det er alt; samme mor, samme menighet, samme
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bevegelse, alt lik. Åkeren/menigheten er det samme, der hvor Ordet blir sådd, men en av dem
er fordervet. Forstår dere? Si: ”Amen,” om dere gjør det. (Forsamlingen sier: ”Amen.”) En
av dem er en forvrenging, fordi det er en uriktig far. Dette forklarer jeg en dag, om Gud
tillater det, disse denominasjoner er dyrets merke. Ser dere det? Fordi de har en feil far. Han
leder menneskene til en organisasjon istedenfor Ordet. Ser dere det er en feil far, det er en
bevegelse av Kain.
Om åkeren er den samme og om menigheten er den samme og om bevegelsen er den samme,
da fortellere han oss rett der, at det blir to ånder i dette budskapet som er så nær hverandre at
det kunne forføre selveste de utvalgte, om det var mulig. Derfor er det nødvendig for oss til å
forstå hva disse to ånder er som er så nær at de oppfører seg likt, snakker det samme, tilber det
samme, ofrer det samme, etc. Men det er så absolutt nødvendig at vi kan identifisere hva
denne feile ånden er slik at vi ikke blir forført. Dette fordi, om du ikke forstår dette budskapet,
da frambringer du ingen frukter. Men det er ikke helt og alleene en mental kunnskap som vi
snakker om, men en dynamisk åpenbaring om hva dette budskap dreier seg om.
Husk at de vise jomfruer hørte midnatts rop, men det gjorde også de dårlige jomfruer. De
hørte begge to ROPET, og begge kom fram slik at de kunne se hva det dreide seg om, men det
var bare fem som hadde olje på lampen. Den ene delen hadde Den Hellige Ånd og de andre
hadde det ikke.
Jeg ønsker denne formiddag å se på disse to ånder som er så nær hverandre at de ville forføre
de utvalgte, om det var mulig. Legg nå merke til at han sier at disse to ånder har samme mor,
men ulike fedre, det betyr at de har forskjellige naturer, men allikevel den samme mor, eller
samme bevegelse eller samme menighet. Det er viktig at vi forstår det, fordi vi har å gjøre
med villfarelse, og det er ikke slik at villfarelse er et eller annet djevelsk sammensvergelse,
men det som vi ser her er to typer av liv som kommer fram på alle vekkelser. Den ene er en
som er født på nytt og fult med Ånden, mens den andre er bare en kjødelig troende. Om du er
kjødelig betyr det ikke at du gjør onde ting. Det betyr bare at du har det i hode, men det skulle
være i sjelen. De kan høre budskapet mentalt sett, og siden de er intelligente mennesker kan
de tro det med intellektet, og de kan imitere det i ord og handling, men det har det så absolutt
ikke i sine hjerter. Og det er i hjertet sjelen oppholder seg, da kan vi si at det ikke var en
åndelig gjenfødelse for dem, bare en mental anerkjennelse.
Vel, dette var tilstanden folket befant seg i da br. Branham gikk fra scenen. Fra hans tale:
GUDS ENESTE TILVEIEBRAKTE STED FOR TILBEDELSE. 281165.
P 20 Jeg tror at menigheten begynner å høre budskapet, og begynner å forstå. Men venner
hør, vi må ligge i Nærværet av Sønnen; vi må modnes. Vår tro er ikke moden. Vi hører
budskapet som Gud har gitt oss med intellektet, og vi ser tegn som Han viste oss, og beviser
det ved Bibelen, men å, du og du, hvordan menigheten er nødt til å ligge i Hans Nærvær for å
mykne opp, forstår dere, for å bli søt i Ånden slik at det kan synke inn. Noen ganger når man
taler blir man skarp, man må slå det fast, fordi man er nødt til det for at man skal forstå det.
Men når menigheten engang får tak i det, da blir de utvalgte kalt ut og blir da separert i
Guds Nærvær. Jeg vet at det blir noe slik som om menneskene var der når hun forstår
bortrykkelsen.
(Ikke sikker på oversettelsen. Petrus.)
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But when the church once gets it, the Elected is called out and separated then in the
Presence of God, I know it'll be something like the people was there when it takes its rapture.
Vi må komme fram til den søte ånden, som ikke er noe annet enn Den Hellige Ånd som
reflekterer seg selv ut av alle sammen og fra samtlige som er utvalgt.
Fra Bror Branhams tale:
DYRETS MERKE. 17-02-61.
P 31. Det er grunnen til at den store kirke gjør seg selv rede. Vi oppdager at Gud sa, før Esau
og Jakob var født: ”Jeg elsket den ene og hatet den andre.” Og husk at de var tvillinger, den
samme mor og samme far. Får dere tak i det? Hvert eneste vekkelse produserer tvillinger.
Det er helt sikkert. Tvillinger blir født i det naturlige og det åndelige. Det var det samme helt
tilbake i Edens Hage, Kain og Abel. Det begynte her, og det går nedover og nedover i
historien. Se på kirken, Jesus Pastoren og Judas kassereren, brødre fra samme stammen og så
videre, rett inn i selve gruppe, samme menighet. En var Pastor og den andrekasserer. En
var en djevel og den andre var Gud. Slik er det. Jesus sa: ”Disse to ånder skal være så lik at
de ville har forført de utvalgte om det var mulig.” Amen. Om det var mulig, men det er det
ikke. De får det aldri til.
Vi ser etter tvilling ånder, den ene er åndelig og den andre er kjødelig. Problemet er at vi er
advart i Skriften at de som ikke har skrevet navnene sine i Livets Bok hos Lammet før verden
ble grunnlagt, vil ta dyrets merke. La oss lese fra Åpenbaringen kapittel 13 og vers 8 og 16,
slik at vi kan se hvem som vill ta dyrets merke.
Åp 13,8 Alle som bor på jorden, skal tilbe ham, de som ikke har navnene sine skrevet i Livets
bok hos Lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse.
Åp 13,16 Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller, tar imot et
merke på sin høyre hånd eller i sin panne,
Jeg ønsker at dere legger merke til at Han sa: ”ALLE.” Ja, alle mennesker på denne
jordkloden som ikke har en representasjon i Kristus fra før verdens grunnvoll ble lagt,
kommer til å tilbe dyret. Legg merke til vers 16: Han gjør slik at alle tar imot et merke på sin
høyre hånd eller i sin panne. Om det er alle, da er det ingen garanti for at du ikke kommer til å
motta dyrets merke bare fordi du er inn i Budskapet. Hva er så dyrets merke? La oss se på det
som Br. Branham sa. Han sier at det er et frafallets merke.
DYRETS MERKE. 13-05-54.
P 74. Ser dere nå, hva som er dyrets merke? Det er et frafallets merke. Det er en person som
tror dette: ”Vel, jeg tilhører en kirke, og jeg er likeså god som de andre karer der borte.
Tilhører jeg ikke denne kirke?” Er dere klar over hvor denne organisasjon, som dere stoler
på, kommer fra? Er dere klar over det? Bibelen sa: ”Han som tilber dyret, mottar hans merke
eller hans tall. Se nå: i hans panne eller hand.” Det betyr kunnskap og gjerning.
Videre ønsker jeg at dere får tak i det som Br. Branham sier her.
Dette betyr ikke at dere får en slags tatovering på din panne. Det behøver det sletts ikke til å
være. Dette handler ikke om det ytterlige. Dette har med det åndelige å gjøre. Du iakttar ham
og ser hva han vet om Skriften. Hør på ham og se hvilken vei han går. Om noen ikke har
denne lære, da har han ikke lys i seg,” sa Bibelen. Skjønner dere? Pass på hvilken vei det
fører hen. Pass på hva han gjør. Du kan si: ”Vel, jeg tilhører den Protestantiske kirke. Jada.
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Jeg tilhører denne menighet. Jada.” Og på søndager har dere akkurat nok respekt for å
komme in når det regner. Han går nedover, istedenfor å gå på bønnemøte, stenger han
kirken og setter seg ned for å se på TV. Han går ut og tar seg en drink og oppfører seg som
resten av verden; og allikevel er han et kirkemedlem. Husk dette er et syndens merke.
Nå ser dere at Bror Branham forteller oss her at dyrets merke er et merke av frafall og er en
menighets ånd. Hva er så en menighets ånd? Det er en religiøs ånd som elsker kirken og liker
å gå til møtene men som ikke er fult med ånden. Han tilber på samme måte som en Åndsfylt
person gjør. Han ofrer akkurat slik som en Åndsfylt person gjør. Han snakker til og med Ordet
uten opphør om du tillater det, men de har ikke Guds Liv i sine sjeler.
Jud 1,10-13 Men disse spotter det de ikke kjenner. Og alt det de forstår på en naturlig måte –
som de ufornuftige dyr – det bruker de bare til å forderve seg selv. 11 Ve dem! For de har gått
inn på Kains vei, grådig har de styrtet seg ut i Bileams villfarelse for vinnings skyld, og de har
gått til grunne ved Korahs opprør. 12 Disse er skamflekker(båer. Petrus) ved
kjærlighetsfestene deres. Mens de fryktløst fester sammen med dere, tjener de bare seg selv.
De er skyer uten vann, som blir drevet omkring av vindene, sene høst trær uten frukt, to
ganger døde, revet opp med røttene. 13 De er som brusende bølger på havet, som skummer av
sin egen skam, de er som flakkende stjerner, som til evig tid bare har det dypeste mørke i
vente.
Hør etter hva han har å si om dette i talen kalt:
SÆDEN ER IKKE ARVING SAMMEN MED SKALLET. 18-02-65.
P 42. Legg merke hvor lik de ser ut. Matt. 24:24 sier at disse to ånder i de siste dager, kirke
ånden til kirke medlemmene og Bruden Ånden til bruden, vil bli så lik hverandre inntil den
ville forføre selv de utvalgte om det var mulig. Så nær. Ser dere hvordan den kommer
gjennom stilken.
Dette er en meget sterk påstand, med det er meget lett å forstå at veien av disse to ånder kunne
være så nær, er fordi de er i samme kirkesamfunn, samme bevegelse, samme budskap. Den
ene mottar Kristi Ånd gjennom dåpen i Den hellige Ånd og den andre mottar dyrets merke
som ikke er noe annet enn en kirke ånd som er en religiøs ånd. De kan således sitere profeten
og bruke samme terminologi som de utvalgte bruker, men de har ingen åpenbaring om Ordet.
KRISTUS ER MYSTERIET. 28-07-63.
P 124. Den nye fødsel er Kristus, det er en åpenbaring. Gud har åpenbart deg hans store
mysteriet, og det er den nye fødsel. Nå, hva kommer du til å gjøre når du får hele denne store
gruppen, hvor denne åpenbaring er i perfekt harmoni, samlet, og Gud utrykker Det gjennom
Hans Ord ved de samme handlinger, de samme ting som Han gjorde, manifesterer Ordet?
Å, du og du. Om Bruden bare hadde kjennskap til hennes Posisjon. Hun vill det en dag. Da
kommer bortrykkelsen så snart hun vet hva det er. Legg nå merke til. Du kan si: ”Bror
Branham, men dette og dette der er ikke …” Å, det er det også. Det er Sannheten.
DRONNING AV SHEBA. 01-04-60.
P 50. Når Kristus åpenbarer seg selv til deg, ikke i en intellektuell måte men i form av den
nye fødsel.
KRISTUS ER MYSTERIET. 28-07-63.
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P 120. Kristus i deg gjør Ham til senteret av ditt Liv av åpenbaring. Skjønner dere? Livet i
deg gjør Ham til senteret av åpenbaringen. Kristus i Bibelen, gjør Bibelen til en komplet
åpenbaring av Kristus. Kristus i deg gjør deg til et komplett åpenbaring av Kristus. Kristus i
deg gjør deg den komplette åpenbaring av det hele. Skjønner dere hva Gud forsøker å gjøre?
Hva er da den nye fødsel? Du kan si: ”vel, Bror Branham, hva er den nye fødsel? Det er
Jesus Kristi Personlige Åpenbaring til deg. Amen. Skjønner dere? Ikke at dere melder dere
inn i en menighet, at dere håndhilste hverandre. At dere gjorde ditt eller datt. At dere lærte
trosbekjennelsene utenat, at dere lovte å leve et bestemt liv, men Kristus Bibelen … Han er
Ordet som ble åpenbart for dere. Og uansett hva andre sier, om hva som skjedde, det er
Kristus. Pastor, prest, hva den han er … Det er Kristus i deg. Dette er åpenbaringen hvor
Kirken ble bygget på.
HØRE KJENNE IGJEN OG HANDLE PÅ ORDET. 21-02-60.
P 467. Vel, for ca. to tusen år siden kom det til et hode, og det ende opp i to mennesker, den
ene av dem var Jesus Kristus den andre var Judas Iskariot. Jesus forbinder Hans andre
komme med at disse to ånder skulle være helt annerledes enn hva de var den gangen. Det er
her at jeg ønsker at dere tar på deres lovprisnings klær. Disse to ånder kommer til å være
forskjellig. Dette fordi Satan kom og bodde i et menneske som var en kirke medlem, Judas
Iskariot, han levde i den kjødelige kirke og var en venn av kirken hele tiden. Men han kom
in og forførte eller trodde at han forførte hans brødre. Han kom in og utgav seg for å være
en av dem, smakte Guds gode ting, og det så ut til at han kom seg videre åndelig talt, gikk ut
for å predike Evangeliet og kastet ut djevler. Men dypt in i seg var han en Judas hele tiden.
Bibelen sa: ”Han var fortapelsens sønn.”
JEG VIL RESTAURERE. 20-06-54.
P 22. Legg nå merke til disse to ånder på disse guttene. De har sitt opphav her i 1. Mosebok,
legg merke til hvordan det ender opp i Åpenbaringen. Og la oss gå gjennom Bibelen et
øyeblikk og se på disse to vinranker. Jeg tar Kain til min venstre side og Abel til min høyre
side. Hør nå, begge disse gutter var religiøse. Begge dyrket Gud. Husk nå, Kain bygde et
alter til Herren. Med andre ord; han hadde en menighet. Og dersom alt Gud forlangte var å
være et medlem av kirken da var Kain et like god menneske som Abel var, om Gud bare
forlangte at et menneske bare skulle gå til kirken. Kain gikk til kirke. Vel du kan si: ”Vent et
øyeblikk nå.” OK. Kain tilbad Gud. Skjønner dere at dere kan gå til kirken og tilber Gud og
fortsatt ikke være en Kristen? Kain var i begynnelse ... Ikke blir sint på meg, vær bare rolig
en stund til, la oss se på det gjennom Skriften.
FAR TIMEN ER KOMMET. 02-10-56.
P 57. Timen for frafallet er kommet. Bibelen sa: ”Om frafallet ikke kommer først, kan syndens
menneske ikke åpenbare seg selv.” Pinsevenner lever i den aller siste tid. Tiden er kommet.
Tiden er kommet for at tegnene skal følge de troende. Vi er ved avslutningen. Vi er i den siste
regn. Vi er i den tid da menneskene vil være hovmodige, som elsker seg selv, elsker penger,
skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, uten naturlig
kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt, brutale, slike som er uten
kjærlighet til det gode, forrædere, framfusende, oppblåste og slike som elsker lysten høyere
enn de elsker Gud … Tiden er kommet da de lærer djevelens doktrine, forvrenger Bibelens
Lære inn i teorier og teologi far at de kan dra mennesker bort fra dem.
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VI ØNSKER Å FÅ SE JESUS. 09-04-61. Det finnes kun to ånder; den ene tror og det gjør
ikke den andre.
GUD AV DENNE ONDE TID. 01-08-65.
P 88. Siden hun er en del av brudgommen, er på alle måter tro mot ham, venter på giftemålet,
foreningen, og ikke går hun til de felleskirkelige samlinger, men i skyen, til bryllupets
nattverd. Hun er blitt gitt … (Dette er for vår egen menighet.) henne er blitt gitt og åpenbart
De Syv Segls hemmeligheter av Bibelen. Hun ser tåpeligheten av forføreren, som er så nær
Sannheten at de utvalgte nesten blir forført: Hun ser det. Ser dere disse to motsatte ånder i
arbeid i denne onde tidsalder? Kan dere se dette? Begge to er meget religiøse, Kain og Abel,
ånder som vokser til deres hoder, de er fortsatt de samme som de var fra begynnelsen, den ene
tilber ved skjønnhet, ved kunnskap, ved utdanning, ved vitenskap og ved etikk og den andre
tilber ved tro som kommer ut av Guds Ords Åpenbaring. Begge to er her i denne bygning
denne formiddag. Det er riktig.
(NB. Han talte i hans egen menighet.)
GUD AV DENNE ONDE TID. 01-08-65.
P. 31. To ånder, den ene er Guds Hellige Ånd og den andre er djevelens ånd, som er en
villfarelsens ånd. Verdensbefolkningen gjør nå sin valg. Den Hellige Ånd er her nå for å kalle
ut en Brud for Kristus. Han gjør det ved å stadfeste Hans løftes Ord for denne tid til henne,
ved å vise at Det er Kristus. Om det er meningen at fingeren skal bevege seg i denne tid, da
beveger fingeren seg. Om det er meningen at foten skal bevege seg i denne tid da beveger
foten seg. Om øye må se i denne tidsalderen da kommer øyet til å se. Skjønner dere? Når
Guds Ånd er vokst inn i dets fulle status … den Hellige Ånd er her for å stadfeste Budskapet
for denne tid, den tid vi nå lever i. Og Den Hellige Ånd gjør dette, for at de mennesker som
tror Gud kan bli kalt ut av denne kaos. Den uhellige djevelske ånd er her for, som vanlig, å
kalle ut hans menighet ved villfarelse, ved å forvrenge Guds Ord slik som han gjorde det i
begynnelse. Skjønner dere at det kommer rett tilbake igjen til denne sæd periode fra Eden?
Og her er det igjen.
VI ØNSKER Å SE JESUS. 09.04.61.
P. 40 Ikke si at bare det å røke, drikke, spille hasard er synd, de er egenskaper av vantro.
Synd er vantro. Du har muligens aldri røkt en sigarett, en dram og aldri har du gjort noe vond
i ditt liv; om du ikke har tro på Guds Ord, er du fortsatt en synder. Synd er vantro. Det finnes
to ånder; den ene tror og den andre tror ikke
TI JOMFRUER. 11.12.60.
P 113. I løpet av disse menighetstidsaldere … Å du og du, her finnes det noe som er storartet.
Jeg liker dette så mye. I løpet av disse tidsaldere finnes det alltid to ånder som arbeider
nesten helt lik med hverandre gjennom tidene: den ene er en denominasjons ånd og den
andre er Den Hellige Ånd. Og Jesus sa at de var så nær hverandre at de ville forføre selve de
utvalgte om det var mulig. Disse to ånder markerer sine mennesker for dommen i framtiden.
Satan har lovt oss at han ville ha flere en Kristus, og det har han. Vær nå oppmerksom, meget
oppmerksom når vi nærmere oss dette emne: mer enn det ville være, merke folkene.
FAR TIMEN ER KOMMET. 02.10.56
P 10. Vi får våre rettigheter satt på plass mot Golgata, vi fortsetter med å se på Golgata,
uansett hvor vinden blåser fra, om det er det motsatte eller ei, vi fortsetter å gå mot Golgata.
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Dette er den sanne troende. Da blir vi ikke kastet omkring av enhver lære, en kommer med dit
og den andre kommer med dat. Dette finner sted, men vi har kun den ene kursen som Losen
har gitt oss det er veien til Golgata. Jeg tror det er dette som Gud hadde i sitt sin da han talte
gjennom Judas den gangen da Han sa: ”Skyer uten regn, stjerner som vandrer rund omkring
…” Bare vandrer rund omkring. Dette er ikke som det skal være; vi skulle ikke gjøre det. Vi
skulle bare … Når en Kristen engang er født på nytt inn i Guds Kongerike da er hele din
kjærlighet, liv og alt annet innstilt på Kristus. Om han er en smarting, legg da merke til det,
da skylder han på utdanning og da er han på vei til den kalde formalitet og ufølsomhet. Samt
til alt annet så som teologi eller som en stor tolker av greske ord.
HVA SKAL JEG GJØRE MED KRISTUS. 24.11.63.
P 97. Guds legeme som er forent med Hans Brud, er ET. Han og Kristus sammen, dersom
Ånden virker i menighetens kjød slik som Det gjorde det i kjød på Jesu tid, fordi det er en del
av Hans Legemet, ikke tvillinger, men ET. De er ET. En man og hans hustru er ikke lenger to,
men et. Og Kristus og Hans Legemet er ET. Og den samme Ånd som var i Kristus er i Hans
Brud, i Hans Legeme, som forener den sammen med hele Ordet. Og Gud Selv som lever der
inne manifesterer Seg.
HVORDAN KAN JEG OVERVINNE. 25.08. 63.
P 28. Men nå er fienden kommet inn, i kirkens navn og det er så forførende. Dette er den rette
tid til villfarelse når … Gud sa det slik, de to ånder ville være så nær hverandre i de siste
dager at de ville forføre selveste de utvalgte om det var mulig. Skjønner dere? Og husk at
Kristus talte om en utvalgt folk for de siste dager, skjønner dere? De ville forføre de utvalgte
om det var mulig, så nær kommer de.
EN BANNER. 19.01.62. Og om dere legger merke til dette, noen ganger når disse to ånder
kommer nær mennesker … Og dagen kommer og er nær nå hvor menigheten, Jesu Kristi
menighet må være så åndelig, fordi denne Jesus sa at at disse to ånder ville være så nær
hverandre at de ville forføre de utvalgte om det var mulig.
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