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Jeg ønsker å begynne en mini serie angående goder ved åpenbaringen om Læren om 
Kristus, som angår forståelsen forbindelsen mellom Faderen og Sønnen, og jeg ønsker å 
vise dere i disse serier de fordeler som følger med i troen i Guds Sønn og de goder som 
er knyttet til ved å forstå forholdet mellom Faren og Hans Sønn.   
 
Nå skal vi se på funksjonen/rollen til Guds Sønn og de fordeler som vi får ved åp tro og 
forstå denne forbindelsen mellom Faren og Hans Sønn. 
 
Betegnelse ”Guds Sønn” er brukt 46 ganger i det NT. Og 1 gang i det GT. 
Det finnes mange 100 referanser i Skriften, både i det GT og NT som henviser til Guds 
Sønn. Men jeg fokuserer meg bare på disse 46 Skriftsteder.  
 
Jeg begynner med 1 Joh. 3:8, siden dette Skriftstedet taler om hensikten om hvorfor Guds 
Sønn blir manifestert. 
8. Den som gjør synden, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne 
hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet. 
Vi vet at synd er vantro, fordi Jesus selv sa til oss i Joh. 16:9 at de syndet fordi de ikke 
trodde. Profeten lærte oss at røking og drikking ikke er synd, men egenskaper av synd. 
Han sa: ”Vi gjør disse ting fordi vi ikke tror. Det er grunnen til at Johannes fortsettet på 
denne tanken at synd er av djevelen og sier: ”I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at 
Han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet.” 
Lå oss se på dette utsagn, før vi går videre, fordi den er meget viktig. Han sa: ”I denne 
hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet.” 
Nå forteller denne forklaringen oss at grunnen til at Jesus Kristus ble åpenbart for oss var 
å ødelegge satans gjerninger. Da må vi se på hva er satans gjerninger. 
Det greske ord som er brukt her er ”Ergon” som taler om handling eller sysselsetting av 
den enkelte person. Og vi vet at våre henders gjerning er kun en ytring av sinnet.  
Husk her dyrets merke. Merke i hendene hendenes gjerninger og merke på pannen er 
sinnets tanker. Det er grunnen til at Jesus ble åpenbart for å ødelegge satans gjerninger. 
Når vi vet at ordet ”gjerninger,” taler om sinnets tilkjennegivelse, gjennom hendenes 
gjerninger. Vi blir nødt til å spørre oss selv, hva er satans gjerninger. Johannes selv gir 
oss svaret i: 1 Joh. 3:9 Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, for Hans sæd blir i 
ham. Og han kan ikke synde, for han er født av Gud. 
Gjør ikke synd betyr ”å sette i gang med.” Så man kan si: Hver den som er født av Gud, 
setter ikke i gang med synd. Med andre ord, du ser ikke etter synd. for Hans sæd blir i 
ham. Og han kan ikke synde(vantro), fordi han er født av Gud. 
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10. Ved dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare: Hver den som ikke gjør 
rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. 
I dette, hva er dette: i dette evne til å kunne tro eller ikke er Guds barn og djevelens barn 
åpenbare: Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke 
elsker sin bror. 
 
Nå er vi i ferd med å komme fram til saken om det som Johannes forteller os her. Legg 
merke til neste vers og hør etter hva Johannes sier:  
 
11. For dette er det budskapet dere hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre, 
12.  ikke som Kain, som var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han ham? 
Fordi gjerningene hans var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige. 
 
Legg merke til at Johannes forteller oss her at Kain ikke var Adams sønn, fordi Adam var 
en Sønn av Gud. Hvem er da den onde. Det er djevelen selv og legg merke til at enhver 
sæd må frambringe av sitt egen slag eller natur ifølge 1. Mos. 1:11. Så Johannes forteller 
os her med en gang at kjennetegnene forteller oss hvem Kains far var. Han sier: og drepte 
sin bror. Og hvorfor drepte han ham? Fordi gjerningene hans var onde, men hans brors 
gjerninger var rettferdige. 
 
Hva menes det med de onde gjerninger som Kain gjorde? For, legg merke til at Kain 
drepte sin bror fordi hans gjerninger var onde. Her står ikke at drapet var de onde 
gjerninger, skjønt det er ond, men han forteller oss her at drapet var en resultat av de 
onde gjerninger. Hva var da Kains onde gjerninger. 
 
For å finne ut av det må vi først vite hva Gud mener med Guds gjerninger. Når vi forstå 
hva Guds gjerninger er, da vil vi forstå hva satans gjerninger er.  Vi går til:  
John. 6:27-29  27. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til evig 
liv, den som Menneskesønnen skal gi dere. For Gud Faderen har satt Sitt segl på Ham." 
28 Da sa de til Ham: "Hva skal vi gjøre for at vi kan gjøre Guds gjerninger?" 29 Jesus 
svarte og sa til dem: "Dette er Guds gjerning, at dere tror på Ham som Gud har 
sendt." 
 
Nå, dersom Guds gjerninger er å tro på Ham som Gud har send, da er satans onde 
gjerninger: ikke å tro Ham som Gud sender. Så enkelt er det, og det nøyaktig det som 
slangen gjorde med Eva, og det er nøyaktig det som Kain gjorde. 
Paulus sier i Hebr. 11:4 at Abel ofret et mye bedre offer til Gud en Kain. Det sier ikke at 
Kains offer ikke var bra, men Abels offer var mye bedre. Og dersom Abels offer var mye 
bedre da måtte Kains offer være bra. Og offeret fra både Kain og Abel reflekterte den 
åpenbaring de hadde. Kain offeret et bra offer og det var allikevel akseptert av Gud. Det 
var et korrekt offer og et Bibelsk offer, fordi det var et offer av de første frukter. Det var et 
innhøstings offer, slik vi ser det i 5 Mos 26,1-4  1. Når du kommer inn i det landet som 
Herren din Gud gir deg til arv, og du inntar det og bor i det, skal dette skje: 2 Du skal ta 
noe av det første av all grøden fra jorden, som du skal høste inn i det landet Herren din 
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Gud gir deg, og du skal legge det i en kurv og gå til stedet Herren din Gud utvelger for å la 
Sitt navn bo der. 3 Du skal gå til den som er prest på den tiden, og si til ham: "Jeg 
kunngjør i dag for Herren din Gud at jeg har kommet inn i det landet som Herren sverget 
for våre fedre at Han ville gi oss." 4 Så skal presten ta kurven fra hånden din og sette den 
ned foran Herren din Guds alter.    
 
Legg nå merke til at Kain ikke gjorde dette. Han sel tok offeret og presenterte det til Herre 
Gud Selv. Han gikk ikke gjennom mellom mannen. Han forsøkte å gå direkte. Men hans 
bror Abel gikk til Gud med et lam som en erstatning. Legg nå merke til at Kain ikke gjorde 
det. Han tok ofret selv og presenterte det til Herren Selv. Han gikk ikke til mellom mannen, 
han forsøkte å gå direkte. Mens broren Abel gikk til Gud med lammet som en sonings 
offer. Abel visste at det ikke blir noen tilgivelse uten blodets utgytelse. Heb. 9:22.  
 
22 Og etter loven blir nesten alle ting renset med blod, og uten blodsutgytelse blir det 
ingen tilgivelse. 
 
Hvordan tør du da gå i Guds Nærvær, uten syndens tilgivelse.  Du ser da at Kains offer 
var en første frukts offer, og det taler om en oppstandelses offer, men hvordan kan du se 
på oppstandelse uten først få tilgivelse og forsoning for dine synder?   
Du vil legge merke til i 1. Mose bok 4:17 at Kain så fram til oppstandelsen uten forsoning. 
 
17 Kain levde med sin hustru, og hun ble med barn og fødte Hanok. Det skjedde at han 
bygde en by og kalte opp byen etter sin sønn, Hanok. 
 
*KJV. Enok. 
Vi ser her at Kain kalte sin første sønn for Enok. Han var klar over at Enok var navnet på 
han som skulle bli bortrykket, og han offeret en oppstandelses offer som er en første 
frukts offer, men det finnes ingen forsoning for synd uten blodets utgytelse. Nå ser vi 
hvorfor Kains onde gjerninger førte fram til drap på Abel. Det var fordi hans åpenbaring 
ikke hørte hjemme i den tidsepoke. Og Gud hadde ikke respekt for hans offer som var 
manifesteringen av hans åpenbaring som, og i stedet for å angre ble han sint. 
 
1 Mos 4,5-7 Men på Kain og hans offer så Han ikke med velbehag. Da ble Kain meget 
vred, og slo blikket ned. 
6 Så sa Herren til Kain: "Hvorfor er du så vred? Og hvorfor slår du blikket ned? 
7 Har du godt i sinne, kan du ikke da se frimodig opp? Men hvis du ikke har godt i sinne, 
ligger synden på lur ved døren. Dens onde lyst vil fange deg, men du skal herske over 
den." 
 
Dersom du har godt i sinnet, det betyr: dersom du gjort det som er rett 
 
På engelsk står der: Dersom du gjør rett, blir du da ikke akseptert? 
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Hva var så viktig for Gud å fortelle ham: ”dersom du gjort det som er rett” Fordi Guds Ord 
forteller oss at Han som gjør rett er rettferdig. Med andre ord, dersom Kain hadde gjort 
hva som var rett ville han har bevist at han var rettferdig. Der var villfarelse i hva han 
gjorde, fordi det var utenfor tidsepoken. Men Gud fortalte ham også: ” Men hvis du ikke 
har godt i sinne,” Dersom du ikke gjør det som er rett: ” ligger synden på lur ved døren.” 
Hvorfor det; fordi dersom du vet hva som er rett og du ikke gjør det, da er det synd. Og 
Herren fortsetter: ”Dens onde lyst vil fange deg, men du skal herske over den." Legg nå 
merke til hva som skjer. Etter at Gud hadde gitt Kain denne korreksen går han til Abel for 
å snakke med ham. 1 Mos 4,8  8. Kain talte med sin bror Abel. Så skjedde det: Mens de 
var ute på marken, gikk Kain til angrep på sin bror Abel og slo ham i hjel. 
 
(Legg nå merke til det Hebraiske ord talte som er amar. Dette betyr blant annet: 1 skryt 
2 stolthet. Dette gjør han etter Gud hadde forkastet hans offer og hadde fortalt ham at han 
ofret rett etter Ordet men at han ikke delte Ordet rett. Han går og skryter til hans bror.) 
Mens de var ute på marken, gikk Kain til angrep på sin bror Abel og slo ham i hjel. 
 
Legg merke til at det var noe som var blitt sagt i denne samtale som var årsak til at Kain 
ble sint på Abel, slik at han drepte sin bror. Og dette bringer oss tilbake igjen til 1. Joh. 
3:8-10. 8. Den som gjør synden, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I 
denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre djevelens gjerninger til 
intet.  
9 Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, for Hans sæd (GUDS) blir i ham. Og han 
kan ikke synde, for han er født av Gud.  
10 Ved dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare: Hver den som ikke gjør 
rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. 
 
Nå kommer vi ned til fette retter om hva Johannes forteller oss her. Legg merke til hva 
Johannes sier i neste vers: 1 Joh. 3,11  
 
11. For dette er det budskapet dere hørte fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre, 
12 ikke som Kain, som var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han ham? 
Fordi gjerningene hans var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige. 
 
Legg merke til hva Johannes forteller os her at Kain ikke var Adams sønn, fordi Adam var 
en Sønn av Gud. Hvem er da den onde? Det er satan selv, og husk at alt sæd er nødt til å 
frambringe etter sitt eget slag eller natur ifølge 1. Mos. 1:11. Det er grunnen til at 
Johannes her med en gang identifiserer egenskapene til Kains far. Han sier: og drepte sin 
bror. Og hvorfor drepte han ham? Fordi gjerningene hans var onde, men hans brors 
gjerninger var rettferdige. 
 
Vi går tilbake igjen til 1 Joh. 3:8: 8. Den som gjør synden, er av djevelen, for djevelen har 
syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre 
djevelens gjerninger til intet.  
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Så langt har vi oppdaget at satans gjerninger er å holde oss bort fra Sannheten eller fra 
den sanne åpenbaringen om Kristus. 
 
 I Matt. 23:13. Kalte Jesus dem: 
13 Men ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere stenger himlenes rike for 
menneskene. For ikke går dere inn selv, og dem som er på vei inn, hindrer dere i å gå inn. 
Og i Matt 23:5 
5 Alle gjerningene sine gjør de for å vise seg for mennesker. De gjør bønneremmene sine 
brede, og minneduskene på klesplaggene sine gjør de større. 
6 De elsker de beste plassene i gjestebudene, de beste setene i synagogene,  
7 å få hilsener på torgene og å bli kalt "rabbi, rabbi" av menneskene.  
8 Men dere skal ikke la dere kalle rabbi. For Én er deres Lærer, Kristus, og dere er alle 
brødre. 
Og ved å manifestere Seg Selv gjennom Sin Sønn, tolket Gud Sitt Eget, Ord angående 
Seg Selv, til oss. Fordi Gud tolker Sitt Eget Ord ved å få det til å skje.   
Vi vet at Jesus kom og manifesterte Seg Selv for oss for å ødelegge satans gjerninger, og 
dersom Guds gjerninger er å tro på Ham som Gud har sent, da er satans gjerninger å 
forhindre oss i å tro på Ham som Gud har sent.  1 Kor 3,11-13 
11. For ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.  
12 Men om noen bygger på denne grunnvollen med gull, sølv, kostelige steiner, tre, høy 
eller halm,  
13 skal den enkeltes arbeid bli åpenbart, for Dagen skal vise det, for den skal bli åpenbart 
med ild. Og ilden skal prøve den enkeltes arbeid og finne ut hvilken kvalitet det er av. 
 
Hva betyr dette: dagen skal prøve den enkeltes arbeid? Vel, dersom arbeidet består av å 
tro ham som Gud har sent, da er dagens gjerninger, å tro på ham som er sent for din dag.  
Men dersom satans gjerninger er å ikke tro den som er sent for din dag, da: 13 skal den 
enkeltes arbeid bli åpenbart, for Dagen skal vise det, 
 
Med andre ord. Dagen skal erklære det om du trodde den som ble sent for din dag eller 
om du ikke trodde det.  Og enhvers man arbeid som er hans lære, skal vitne om han er en 
sant troende eller ikke.  
 
Jeg vet at det finnes nesten en par millioner mennesker i denne verden som tror Han som 
blev sent for denne time, men det er sole klar at de ikke gjør det fordi de fornekter læren 
som han forkynte oss. Og la oss si det som det er: Kristus ble manifestert for å ødelegge 
satans gjerninger, og det betyr at Han, Kristus ble manifestert for å gjøre det kjent for oss 
Jesus Kristi Åpenbaringen, som er Kristi Lære. Og slik vil Jesus Krist Åpenbaringen for 
denne timen, bringe fram en forståelse av Guddommen og Åpenbaringen av Jesus 
Kristus, til de sanne troende.     
 
Det vil ikke peke hen til Bruden. Det fokuseres ikke på  den fremstående posisjon vi før 
hadde som Brud. Men det vil ganske enkelt peke på manifestasjonen av Kristus i vårt 
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nærvær, og bringe det tilbake til læren om Kristus i denne time slik som Johannes, Paulus 
og William Branham lærte oss. Det finnes en Gud og Han har en Sønn.    
Du skjønner, Paulus forteller oss i Gal 2:16  
 
16. Men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men av Jesus 
Kristus tro, (Og Bror Branham lærte oss at tro er en åpenbaring, da snakker Paulus her 
om Jesus Kristi åpenbaringen.) så trodde også vi på Kristus Jesus, for at vi skulle bli 
rettferdiggjort ved (Åpenbaringen av) Jesu Kristus tro, og ikke av lovgjerninger. For av 
lovgjerninger blir intet kjød rettferdiggjort. 
 
Så, du skjønner at Guds gjerninger er å tro ham som Han har sent, og satans gjerninger 
er å fokusere ditt sinn på andre gjerninger, slik at du ikke tror han som Gud sender.  
Slik ser vi i Ga. 3:10 
 
10 For så mange som bygger på lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: 
Forbannet er hver den som ikke holder fast på alle de ord som er skrevet i lovens bok, slik 
at han gjør dem. 
 
Slik ser du at enten tror du han som Gud sender eller har sent og brukt og stadfestet, eller 
du fortsetter med gjerninger. Men ikke Guds gjerninger, fordi det er bare å tro, men satans 
gjerninger er å dra deg bort fra å tro på ham som Gud har sent., og han gjør det alltid med 
hans eget felttog av gjerninger som alltid er utenfor den tidsalder. Bror Branham sa: 
”Mennesker ser seg alltid tilbake eller framover, og mislykkes i å se hva Gud gjør i dag.”  
Jes 28,9-13 9. Hvem vil han lære kunnskap? Hvem vil han få til å skjønne budskapet? De 
som nettopp er avvent fra melk? De som nettopp er tatt bort fra brystet?  
10 For det kommer bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der.  
11 For med stammende lepper og på et annet tungemål (Det betyr her den språk profeten 
brukte, det vil si Kentucky engelsk.) skal Han, (Gud.), tale til dette folket.  
12 Det var Han som sa til dem: "Dette er hvilen, la den trette finne hvile ved den," og: 
"Dette er freden." Likevel ville de ikke høre.  
13 Derfor blir Herrens ord til dem: "Bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, 
litt her, litt der", så de skal gå og falle baklengs. De skal bli knust, bli fanget og grepet. 
 
Legg merke til at fordi de ikke hviler i Ordet, blir Ordet forskrifter og forordninger for dem, 
som blir lært dem ved menneskers bud, og de vil gå in i et program av gjerninger i stedet 
for å tro læren, som er undervisningen av ham som Gud sender. Og fordi de ikke vandrer i 
Ånden, vandrer de i kjødet, og deres programmer av gjerninger, leder dem bare til å 
manifestere kjødets gjerninger.  
Og videre i Gal. 5:18. 25. Men hvis dere blir ledet av Ånden, da er dere ikke under loven.  
19 Kjødets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd,* hor, urenhet, skamløs 
utukt,  
20 avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi*, vrede, selvhevdelse, splittelser, 
partier,  
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21 misunnelse, mord,* drukkenskap, usømmelig festing og andre slike gjerninger. Om 
disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de 
som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.  
22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, 
trofasthet,  
23 saktmodighet, selvtukt. Loven er ikke imot slike.  
24 Og de som tilhører Kristus, har korsfestet kjødet* med dets lidenskaper og lyster. 25 
Hvis vi lever i Ånden, så la oss også vandre i Ånden! 
 
Nå lærer Broder Branham oss at kjødets gjerninger bare kommer etter vi først har tenkt 
dem i vårt sinn. Apostel Paulus lærer oss det samme. 
 
Kol 1,21-22 Og dere som før var fremmede og fiender av sinnelag, i de onde 
gjerninger, dere har Han nå forlikt  
 
22 i Sitt kjøds legeme ved døden, for å framstille dere hellige og ulastelige og uklanderlige 
framfor Seg Selv, 
 
Legg nå merke til at Paulus forteller oss her at vi har blitt fremmed gjort for Kristus på 
grunn av gjerninger i vårt sinn. Dette er de samme gjerninger som djevelen vil at vi skal 
gjøre, og det er ganske enkelt å ikke fokusere på undervisningen av ham som Gud 
sender. Fordi om du ikke fokuserer på den som Gud sender, da fokuserer du på deg selv. 
Od da vil det forårsaker at du manifesterer sinnets gjerninger som igjen manifesterer seg i 
kjødet.  
 
Jeg har advart de lokale mennesker her i mange år at dette Guds Ord som er blitt gitt oss, 
er Lyset som åpenbarer det som virkelig bor i ditt hjerte. Jeg har gjort det samme til 
Brødrene i Kongo. Jeg har advart dem i Uganda og i Filippinene og i Syd Amerika og 
overalt ellers hvor vi har sett frafallet. Jeg fikk en telefon fra Kongo denne formiddagen og 
de sier at stadfestelsen har allerede har begynt. De ser Guds Sønner som angrer å har 
lært feil i mange år og på den andre siden ser vi mennesker som opponerer i møtene, og 
de manifesterer seg selv ved kjødets gjerninger, og de tillater kvinner å kled seg 
usømmelig og de selv taler imot undervisningen.  
 
Titus 1:16 De sier at de kjenner Gud, men i gjerninger fornekter de Ham. De er 
avskyelige, ulydige og uskikket til all god gjerning. 
 
Hva er de gode gjerninger? Dette er Guds gjerninger som er å tro på Ham som Gud har 
sent. Og legg merke til at de blir som ulydige barn. Hvorfor? Fordi de åpenbarer seg selv 
som barn av Ulydighet. Barn som ble produsert av den ulydige handlingen av Eva med 
Slangen.  
 
Og den samme Apostel sier: 2 Kor 11,13-15  
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13. For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi 
apostler.  
14 Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg til en lysets engel.  
15 Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens 
tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger. 
 
Legg nå merke til hva han sier: ”De er bedragerske arbeidere, og deres ende skal være i 
samsvar med deres gjerninger. Og hva er deres gjerninger? De vil ikke tro ham som Gud 
har sent. Men de bruker hans ord for å fokusere på seg selv. De forkynner om Bruden, 
Bruden, Bruden og hele tiden aviser de ham som Kjøpte dem.  
 
1 Joh. 3,8 Den som gjør synden, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. 
I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre djevelens gjerninger til 
intet. 
 
I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre djevelens gjerninger til intet. 
Hvilke gjerninger holder deg bort fra å tro ham som Gud har sent? 
 
Og hvordan gjør djevelen dette? Ved å fokusere deg på deg selv eller noe annet enn 
Jesus Kristus. Jeg ble sjokkert da jeg hørte Brødrene fra Uganda si: ”Da predikantene fra 
Nord Amerika og Europa kom, var alt de snakket om var Bruden, Bruden, Bruden, men da 
Broder Kocourek kom var han den første predikanten som lærte oss om Jesus Kristus.” 
Da jeg hørte dette vitnesbyrdet ble jeg sjokkert. Jeg fortalte det til Broder Lloyd forleden, 
og jeg sa: ”Jeg kan ikke forestille meg noen som  er kalt til å forkynne Det Glade Budskap, 
som ikke prediker om Jesus Kristus?” Og han sa: ”Vel, det stemmer, og du sa det, da du 
sa: ”De som er kalt.” Så det er opplagt at disse mennesker ikke er kalt. Og jeg tror at dette 
er den eneste forklaring som jeg kan tenke meg. Disse er mennesker som reiser rund 
med et budskapet, fordi det finnes bare Et Budskap i ende tiden og det er: ”Se, 
Brudegommen er her, kom ut for å møte Ham.”    
 
Nå Brødrene i Uganda vitnet også til Brødrene i Kongo at de har hatt en stor vekkelse 
blant folk, fordi de bruker mange dager med å reise til distriktene og lærer de andre 
Brødrene i uke lange møter, og de reiser ikke før de er sikkert på at de velfundert i læren. 
Og da går de hjem med en gang og vitner om hva Gud har gjort før Brødrene I distriktene. 
Satans prester som opponerer læren går til disse distriktene og forsøker å oppheve alt 
disse Brødrene har gjort, akkurat som i lignelsen som Jesus fortalte om såmannen i svarte 
klær som følgte såmannen i hvite klær. Når da disse menn kommer fram tror de at de kan 
manipulere disse Brødrene med frykt, men de møter stor motstand, fordi når de kommer 
bak sannheten, er de matet av Brødrene som har vært trofast opplært og er grunnfestet i 
læren, og som ser dem i øyene og sier: ”Du sier ikke det hva profeten sa, derfor er dere 
falsk.” Så ser vi denne formiddagen i vår mini serie, viktigheten i forståelsen angående 
Åpenbaringen fra Jesus Kristus, fordi Han ble manifestert for å ødelegge satans 
gjerninger, og satan har vært i arbeid rett her i dette budskapet og arbeidet gjennom sine 
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egne predikanter, som har etterlignet Jesus Kristi prester og har ført til at mennesker er 
ført dypere inn i mørke og bort fra det vidunderlige Lys fra Kristi Nærvær.           
 
 
 


