Satans Eden nr. 65
Søramerikansk Forkynnermøte
Spørsmål og Svar, September
4. september, 2022
Brian Kocourek, Pastor
Spørsmål 1. Broder Lee Vayle, i budskapet "to ånder", peker til de to lys i 1.
Mosebok. Kan du vise oss hvilket Skriftsted som gjelder for Guds Sønn og hvilket
gjelder for Lucifer? Vet du om broder Lee Vayle på noe tidspunkt korrigerer eller
opprettholder dette standpunktet?
Svar 1) Før vi går videre, la meg bare gjøre en korreksjon her. Talen heter "To
Ånder (Markus 16)". Men broder Vayle peker ikke til de to lys, slik som du har sagt
her.
Denne Talen har ingenting å gjøre med de to angivelige lys i 1. Mosebok.
Nå, det er to lys som er nevnt i 1. Mosebok. Men ett lys taler om Guds sønns fødsel,
det vil si 1. Mosebok 1:3, slik jeg grundig har vist dere gjennom sitater fra vår profet
som sier at det er slik. Jeg kommer tilbake til det om et øyeblikk.
3 Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys. (Det talte ordet er den opprinnelige Seed, eller
sønnen. Dette var en fødsel av et talt Ord. Ikke annerledes enn 1 Mosebok 1:26)
4 Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.
5 Gud kalte lyset dag (hebraisk: yowm. Bokstavelig talt soloppgang til solnedgang),
mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, første dagen.
(Soloppgang til solnedgang).
Nå, det neste lyset som blir omtalt i 1. Mosebok, er solen, og månen som bare
reflekterer sol-lyset i fravær av sønnen. Og deretter stjernene, i vers 14. Og husk at
stjerner også er et symbol for sønner.
14 Og Gud sa: La det bli lys (flertall) på himmelhvelvingen til å skille mellom dagen
og natten. De skal være til tegn som fastsetter tider og dager og år.
15 Og de skal være til lys på himmelhvelvingen og lyse over jorden. Og det ble slik.
16 Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde over dagen, det mindre til å
råde over natten, og stjernene.
17 Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden,
18 til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det
var godt.
19 Og det ble aften, og det ble morgen, fjerde dagen.
Nå, når du kommer tilbake til 1. Mosebok 1:3 , da er Guds profet veldig spesifikk om
at dette taler om Guds sønns fødsel, Guds logos som ble gitt en fødsel. Vi ser dette i
Ordspråkene 8.
Ordspråkene 8:22 Herren brakte meg frem som den første av sine gjerninger, før
sine gjerninger i fordums tid.
23 Fra evighet er jeg blitt innsatt, fra begynnelsen, før jorden var til.
24 Da dypene ennå ikke fantes, ble jeg gitt en fødsel - da det ennå ikke var kilder
fylt med vann.
1

25 Før fjellene ble senket ned, ja før haugene
ble jeg født,
26 før han hadde skapt jord og mark og
jorderikes første muldklump.
27 Da han satte himlene på sitt sted, var jeg der, da han tegnet inn en hvelving over
dypet,
28 da han festet skyene der oppe, da han bandt avgrunnens kilder,
29 da han satte grense for havet, så vannet ikke skulle gå lenger enn han bød, da
han la jordens grunnvoller 30 da var jeg hos ham som kunstner, jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet
meg alltid for hans åsyn.
31 Jeg frydet meg på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn.
Men det er ikke noe sted i Skriften som taler om Satan, eller Lucifer som født, fordi
han ikke ble født, ble han skapt. Det er bare ett skriftsted som taler om Lucifers
begynnelse, og det er i Esekiel
Broder Vayle nevner ikke "to lys" i 1 Mosebok. Hvis du leser hva han sa, og du på en
eller annen måte fikk det ut av det han sa, da er det bare du som forestiller deg at
han sa det, men det er ikke det han sa. Dessuten sier broder Vayle: "Nå, jeg sier
ikke at det var akkurat på den måten." Så det betyr at
han sier: "Jeg er ikke sikker på dette, fordi alt jeg ser, er
ett lys i 1. Mosebok 1:3. Og likevel så blir Lucifer også
kalt morgensønnen eller morgenrødens sønn."
Så det er ikke noe sted i Skriften som viser at Lucifer blir
skapt, bortsett fra i Esekiel 28:14, hvor Gud sier: Du var
en salvet kjerub med dekkende vinger. Og jeg har satt deg slik."
Men han er en tvilling, og han blir kalt en sønn. Det var ikke en sønn ved fødsel, men
en sønn ved skapelse.
Nå, vi vet dette fordi Gud satte inn i universet sin Bibel, og i stjernebildet har vi
Gemini, som på spansk er Gemelos,
som betyr Tvillinger.
Grunnen til at vi vet at 1. Mosebok 1:3
er Guds sønn, er fordi William Branham,
Guds profet, sa det. Det er den eneste
grunnen til at vi kan si det, fordi vi sier
hva en stadfestet profet fortalte oss, at
Lyset i 1. Mosebok 1:3 var logos som gikk ut av Gud. Dette lille lyset, som han kalte
det, var Guds Sønns fødsel. Og dette lyset var: "Det Talte Ord, som var den
originale Sæden, eller Sønnen. Punktum.
Broder Branham forteller oss at da Gud fødte frem Jesus, da var det to vesener som
var involvert. En som er Gud og En som er Guds Sønn. Og han sa at det skjedde da
det lille lyset kom frem.
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Broder Branham sa i talen: 50-0815 Holdning, Og Hvem er Gud? 018 Der setter
han opp den første Bibelen.
Åh, tilbake i de dager, gamle dager, da kikket de på disse tingene. I dag har Han
skrevet Sin Bibel rett her. Men Han skrev Den først i himmelen, slik at mennesket
ville kikke opp og innse at Jehova Skaperen bodde der oppe. Og så kan jeg se Ham,
Han så på den ...
Jeg kan se Ham tale til denne verden som henger der som en istapp, uansett hva
den var, langt borte. Og Han beveget den over hit. Jeg kan se dette lille lyset gå ut.
Nå har vi to nå. Faderen, og ut av Faderen kom lyset, Sønnen. Og jeg kan se det
lyset bevege seg over hit og trekker jorden over, nærmere solen for å tørke
den. Og Han begynner å…?… heve vannet opp, adskille landet, jorden fra vannet og
så videre.
Igjen sa Guds profet i talen: 53-0729 Spørsmål og Svar om 1. Mosebok COD 26
Nå, ingen har noensinne sett Faderen. Ingen mennesker kan se Gud i den
legemlige formen, fordi Gud ikke er i en legemlig form; Gud er en Ånd. Skjønner?
Ja vel. "Ingen har sett Faderen, men Faderens enbårne Sønn har erklært Ham",
1.Johannes ... Ser dere?
27 Men legg nå merke til dette. Det er ingenting der; det er bare tomrom. Det er
intet lys; det er intet mørke. Det finnes bare ingenting der, det bare ser ut til å
ikke være noen ting. Men der inne er der et stort overnaturlig Vesen, Jehova
Gud. Han som dekket hele rommet, ethvert sted, til enhver tid. Han var fra
evighetenes evigheter, Han er begynnelsen på skapelsen. Det er Gud. Du kan ikke
se noenting, kan ikke høre noenting, ikke en bevegelse av et atom i luften, ikke
noenting, ikke noe luft, ingenting, men likevel så var Gud der. Det var Gud. (La oss
nå følge dette i noen minutter, og etter en stund ...) Ingen mennesker har sett det, nå,
det er faderen. Det er Gud, Faderen.
28 Nå, legg merke til dette. Så, etter en stund begynner jeg å se et lite hellig Lys
som begynner å bli formet, som en liten halo, eller noe slikt. Du kunne bare se
det gjennom åndelige øyne.
29 Men se nå, mens vi ser på det, hele menigheten nå. Vi står på et stort gelender,
og vi ser på hva Gud gjør. Og vi vil komme rett ned til dette spørsmålet her, og dere
vil se hvordan Han bringer det inn.
30 Nå, ingen har sett Gud. Og nå, den neste tingen som vi begynner å se, ved
overnaturlige øyne som ser, da ser vi et lite hvitt Lys som blir formet der ute. Hva
er det? Dette ble, av bibellesere, kalt "Logos", eller "den salvede", eller "salvelsen",
eller - som jeg skulle til å si: Den delen av Gud begynner å utvikle seg inn i noe, slik
at mennesker kunne ha en slags ide om hva Det var. Det var et lite, et lite Lys som
beveget seg. Han ... Det var Guds Ord.
31 Nå, Gud ga selv en fødsel til denne Sønnen, som var til før det endog var et
atom der, eller luft, for å lage et atom. Det var... Jesus sa: "Herliggjør Meg, Far,
med den herlighet som vi hadde før verdens grunnleggelse." Ser dere, langt
tilbake over der.
32 Nå, i Johannes 1, her sa Han: "I begynnelsen var Ordet. Og Ordet var Gud. Og
Ordet ble gjort til kjød og bodde iblant oss." Gud utfoldet Seg selv ned til et
menneske, se nå hvordan Han gjorde det. Nå, der tilbake, da, når denne lille haloen
kommer ... Nå, vi kan ikke se noen ting ennå, men bare ved overnaturlige øyne, så
ser vi en Halo som står der. Nå, det er Guds Sønn, Logos. Nå, jeg kan se Ham leke
rundt omkring som et lite barn foran Faderens dør, med hele evigheten. Ser dere?
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Nå, jeg vet ikke hvordan du kan lese disse sitatene fra Guds profet, og bruke det han
sier til å gjelde noe annet enn på dette skriftstedet i 1. Mosebok 1:3. Du kan bare
ikke gjøre det og fremdeles dele ut sannhetens ord på en rett måte.
Og deretter, i 1. Mosebok 1:15-17, her blir vi fortalt hvordan Gud bragte frem resten
av skapelsen. Og når vi kommer til 1. Mosebok 1:26, blir vi fortalt at Gud sier til sin
førstefødte sønn: "La oss gjøre mennesket til vårt bilde." Og selvfølgelig snakket
han med sin sønn, ikke bare fordi en stadfestet profet i vår tid, fortalte oss det, men
også apostelen Paulus, som også var stadfestet, fortalte oss at Jesus Kristus var
dette lyset og Faderens eksakte bilde.
Amplified Bibelen, Hebreerbrevet 1:3 Sønnen er utstrålingen og den eneste
uttrykkelsen for Guds herlighet, som reflekterer Guds Shekinah-herlighet,
Denne Lysets Skapning, det strålende guddommelige Lys, og den nøyaktige
representasjon og fullkomne avtrykk av Sin Fars vesen, og opprettholder og
vedlikeholder og driver alle ting [hele det fysiske og åndelige univers] ved Sitt
mektige Ord, som bærer universet videre til dets forhåndsbestemte mål]. Da Han,
[Ham Selv, og ingen andre] hadde [ved å ofre seg selv på korset som et offer for
synd] utført renselse fra synder og etablert vår frihet fra skyld, da satte Han seg ned
[åpenbarte sitt fullførte verk] ved Majestetens høyre hånd i det høye [åpenbarte Sin
Guddommelige autoritet], 4 etter å ha blitt så mye mer større enn engler, siden Han
har arvet et større og mer strålende navn enn dem, som en Sønn, dette navnet som
er over alle navn.
Så Gud sa: "La oss gjøre mennesket i vårt bilde". Og da kunne det bare være én
som var i Guds bilde på det tidspunktet, og det måtte være Guds pre-inkarnerte
Sønn. Engler ble skapt som vesener og ble ikke skapt i Guds bilde. Det kunne ikke
være noe annet svar enn at han snakket med sin sønn.
Han frembrakte deretter flere sønner som også skulle gjort i Selve Guds bilde. I bildet
til Faderen og selvfølgelig Sønnen, som var det helt nøyaktige bildet av Guds vesen.
Og det er dette som Guds stadfestede profet forteller oss i Spørsmål og Svar om 1.
Mosebok.
53-0729 Spørsmål og Svar om 1. Mosebok 43. Han fikk alle disse tingene
sammen, skapte …?… Skapte alle de andre tingene, alt dyrelivet, fuglene, biene,
apene og hva det enn var, satte alt dette her på jorden. Og deretter stilte Han dette
spørsmålet nå. "La oss" (Hvem? Faderen og Sønnen) "skape mennesket i Vårt
Eget bilde."
44 Nå, hvis et menneske ble skapt til noe, slik som det lille hellige Lyset, eller
noe sånt, da kunne det ikke bli sett (det ville være et åndelig Vesen). Han
manifesterte, eller utfoldet Seg Selv litt mer, for å skape en treenighet av Seg Selv
gjennom Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og her var Gud, utfoldet Seg Selv nå, ned til
«La Oss skape mennesket», som var Hans sønn, et avkom fra Ham, «mennesket
i Vårt Eget bilde», han var et overnaturlig vesen. «Og la ham få herredømme
over dyrene på marken …», og så videre.
45 Nå, mennesket ledet dyrene og alt sammen, akkurat slik som Den Hellige
Ånd leder en ekte, sann troende i dag. Guds røst der ute ... Menneskets røst,
snarere, kunne tale og si … kalle sammen storfeet inn på denne veien, kalle sauene
over i dette beitet, kalle fiskene over til dette vannet. Se, han hadde herredømme,
alle ting adlød ham.
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Derfor, da broder Branham forkynte sin preken "Det Talte Ord er den Originale
Sæd", da var det dette han refererte til. Jeg forkynte 268 prekener ut fra denne ene
prekenen til broder Branham. Og hvis "Det Talte Ord" er "den Originale Sæd", som
betyr at det er den originale bærer av liv, fordi det er det en sæd er, en bærer av liv.
Og hvis Guds sønn var den Originale Sæd, det betyr at han var den opprinnelige
sønnen. Og som Paulus fortalte oss i Romerne 8:29 at "Jesus Kristus er den
førstefødte blant mange brødre, og vi er forutbestemt til å bli likedannet med Hans
bilde."
Det betyr at han er den opprinnelige sønnen, noe som ville gjøre ham til den
førstefødte Sønnen. For det er det en sønn er, han er en sæd av Faren. Og en sæd
er en bærer av liv. Derfor, hvis det er den Originale Sæd, det betyr at det er den
første sæden eller den første bæreren av liv. Og første gang Gud talte i 1.
Mosebok, da ser vi at lyset kom frem, som William Branham selv sa gang på gang,
det var Guds sønn. William Branham selv kalte dette første lyset som ble sett i 1.
Mosebok 1:3, for logos (som er Guds Ord). Han sier: Gud talte, og det kom frem
fra Gud, og han kalte det lyset for Guds sønn. Han kaller det også det lille lyset
eller glorien som kom frem fra Gud før skapelsen. Men han er veldig tydelig på at
det er Guds sønn, noe som betyr at den ble født.
La oss nå gå tilbake til det som broder Vayle sa. Jeg sier bare at det er en mulighet.
Og jeg sier dette til dere, fordi jeg tar dere helt tilbake til begynnelsen. Så helt fra
begynnelsen er de tvillinger! Den ene er en Guds Sønn. Den andre er en
morgenrødens sønn. Vel, ordet 'morgen' betyr 'daggry'! Soloppgang. Så, kunne
det da være mulig, etter at dette ordet kom frem, "Bli lys," og det ble lys, at denne
personen var den første skapelsen som deretter ble satt der? Nå, grunnen til at jeg
sier det, det er forskjell mellom de to.
Legg merke til at dette spørsmålet kan høres ut som om personen tenker at broder
Vayle kanskje sier at lyset i 1. Mosebok 1:3. er Lucifer. Men for å gjøre det måtte
broder Vayle være nødt til å gå imot en stadfestet profet. Og hvis du forstår broder
Vayle sin tjeneste, at som en lærer så pekte han på stadfestelse 85% av den tiden
han underviste. Jeg vet det fordi det var slik han beskrev sin egen tjeneste.
Legg merke til hvordan broder Vayle understreker at Lucifer er en sønn, men ikke en
født sønn, han er en skapt sønn. Og siden han blir kalt "morgenrødens sønn", da
måtte han komme frem etter Morgenstjernen, som var denne logos som kom ut av
Gud, ellers ville han ikke bli kalt morgenrødens sønn. Hvis de to ble født på samme
tid, da kunne den ene ikke være en sønn av den andre. Og hvis Lucifer var lyset fra
1. Mosebok 1:3, da ble han født av Gud, for Gud sa: "Bli lys." Og alle Guds barn er
blitt født ved Det Talt Ord.
Så broder Vayle var veldig bestemt på at Lucifer ikke var det lyset i 1. Mosebok 1:3.
Og som han også sa, så var han ikke sikker på når tid det falske lyset, Lucifer. Kom
til syne.
Og det stemmer ikke at broder Vayle fortalte oss at 1. Mosebok 1:3 er
morgenrødens sønn. Lyset i 1. Mosebok 1:3 kalles morgenstjernen, og Jesus
gjorde krav på denne tittelen for seg selv i Åpenbaringen 22:16 Jeg, Jesus, har
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sendt Min engel for å vitne for dere om disse ting i menighetene. Jeg er Davids
Rotskudd og Ætling, Den strålende Morgenstjernen.
Og morgenstjernen er nødt til å være der, før du kan ha en morgenrødens sønn. Så
du ser at Lucifer ikke ble skapt før Guds sønn ble født. Han ble skapt etter
morgenstjernens fødsel, som var Jesus Kristus, det lille lyset som Gud talte frem i 1.
Mosebok 1:3, og som broder Branham sa var logos, en del av Gud som kom ut
fra Gud. Og som broder Vayle sa: "Nå, ordet 'morgen' betyr 'daggry'! Soloppgang."
Og det var derfor Gud kalte dette lyset: "dag". Ordet "dag" på hebraisk er "yown", og
det betyr "fra soloppgang til solnedgang." 1. Mosebok 1:5 Og Gud kalte lyset dag.
Også Peter kalte ham "Morgenstjernen".
2. Peter 1:19 Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å holde
fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr, og
morgenstjernen går opp i deres hjerter.
La meg lese for deg hva du siterte at broder Vayle sa, slik at du kan se her at han
sier det ikke slik som ditt spørsmål sier.
Lee Vayle – To Ånder (Markus 16) 9 Jan 1997 (12) Hvor du er falt ned fra
himmelen, o Lucifer, du morgenrødens sønn! Dette ordet 'sønn' på hebraisk er
det samme ordet for sønn, s-ø-n-n, slik som alle sønner, punktum. Nå, Jehovas
vitner tror at Jesus er en Guds Sønn ved skapelse. Det stemmer ikke. Han er Guds
Sønn ved fødsel, og Gud fødte ham, fordi denne Sønnen var en del av Gud.
Akkurat slik som enhver baby når det kommer frem i kjødet, da er det den synlige
delen av kvinnens kjød som kommer frem, ikke mannens, selv om det er i genene og
danner det som var i livmoren. Men det er kvinnen som forsyner alt annet der inne,
slik som den ånden der inne, eller den sjelen virker inni, og bringer den frem. Så, Ja
vel. "Du morgenrødens sønn." 25 Nå, Lucifer var en sønn, men ikke en sønn
ved fødsel. Nå, ordet 'sønn', betyr i henhold til det jeg leste i definisjonen, det er 'en
byggherre av en familie'. Derfor er Jesus en som bygger en familie, og Satan er
en som bygger en familie. Nå, Satan er en byggherre på grunn av skapelsen, og
derfor var det det han var, langt der tilbake. Og det er da jeg sier at det kanskje ikke
har vært noen annen skapelse enn himlene, og erkeengelene, englene og en form
for tilbedelse der oppe. Deretter, etter det...
Og så hopper du frem til side 11/23 "'Jesus som kommer på scenen som jordens
skaper og alle ting, kunne ha gjort det. Nå, jeg sier ikke at det er akkurat slik det
var. Jeg sier bare at det er en mulighet, og sier det, fordi jeg tar deg helt tilbake til
begynnelsen. Så i begynnelsen var de tvillinger! Den ene er en Guds Sønn. Den
andre er en morgenrødens sønn. Nå betyr ordet 'morgen' 'daggry'! Soloppgang.
Så, er det ikke mulig da, at etter dette ordet kom frem, "Bli lys," og det ble lys, at
denne personen var den første skapelsen som ble satt inn der?
Nå, få tak i hans ord her, fordi broder Vayle var en veldig definitiv lærer. Han sa, etter
at dette ordet kom frem: " Bli lys," og det ble lys. Deretter stiller broder Vayle dette
spørsmålet til oss "Er det en mulighet for at Lucifer da var den første skapelsen etter
denne fødselen av Guds Sønn?" Så han taler ikke om at logos, som blir født som
den første skapningen, skulle være Lucifer. Det er å trekke en konklusjon langt
utenfor det som han sa. Han kommer først med en endelig uttalelse: " Så, Så, kunne
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det da være mulig, etter at dette ordet kom frem, "Bli lys," og det ble lys, at denne
personen var den første skapelsen som deretter ble satt der?
Husk at han nettopp fortalte oss: "Nå, jeg sier ikke at det er akkurat slik det var.
Jeg sier bare at det er en mulighet," Og hvorfor kunne han ikke være sikker?
Hvorfor ville han si: "Jeg sier ikke at det er akkurat slik det var?" Jeg skal fortelle deg
hvorfor han sa det. Fordi det ikke finnes noe eget skriftsted for skapelsen av Lucifer.
Kristus, den førstefødte sønnen, blir av broder Branham kalt Mikael, fordi Mikael
betyr den første budbæreren. Lucifer, som også er kjent under navnet
"morgenrødens sønn", (den første skapte engelen), og han var det første skapte
vesenet etter at Guds sønn var blitt født. Derfor er han kjent som tvillingen, slik vi kan
se i Tvillingene, i dyrekretsen.
Men du skjønner at tvillinger blir aldri født nøyaktig på samme tid. Vanligvis er det en
periode, kanskje minutter, timer eller til og med dager mellom deres ankomst inn i
denne verden. Og ingen vet nøyaktig når tid Lucifer ble skapt, men vi vet at han må
ha vært den første engelen skapt av Gud. Og faktisk er det akkurat det broder
Branham forteller oss i sin preken,
59-0628E Spørsmål og Svar P:41 68. La oss nå gå til Det Nye Testamente, til
Lukas 10:18, bare et øyeblikk, og se hva Jesus sa. I Lukas, dere som har deres
Bibler nå, som prøver å få tak i disse spørsmålene, Lukas 10:18 Og han sa til
dem,... (Jesus taler.) ... Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Satan
var Guds opprinnelige erkeengel. Han bodde en gang i himmelen. Han var en
gang den største personen i himlene, utenom Gud. Han var Guds høyre hånd i
et fellesskap, og han ble oppblåst i sitt hjerte.
Så Satan var den opprinnelige erkeengelen, det betyr at han var den første skapte
engelen.
Tilbake til broder Vayle’s uttalelse. – Nå, grunnen til at jeg sier det, er at det er en
forskjell på de to. Noen ville gjerne si at Jesus er djevelens bror. Og
restitusjonistene tror at Jesus og djevelen vil vandre hånd i hånd nedover
herlighetens gater en dag, det er en løgn fra helvetes dyp! De kommer ikke til å gjøre
det! Og jeg kommer til å være der for å se at det ikke skjer. Du vet at jeg måtte kaste
det inn der. Fordi se, det er ingenting i mitt hjerte som noen gang ville tro noe slikt,
det kunne ikke skje. Hele mitt liv ønsker jeg å elske Gud og være lydig. Og denne
fyren her som er trassig, han ønsker å ødelegge den hellige leiren, og skal han da gå
nedover der? Skal jeg være en del av ham, og han en del av meg? Å du. Nei, nei,
nei, nei, nei, det er ingenting der som kunne tro det. ...? ... trodd det. Broder
Branham benektet det, så det avgjør det. Det var det som Jimmy Jones også
trodde. Så her har du en god mening. 26 "Du morgenenrødens sønn!" Så du har
to sønner. Den ene er en Sønn ved fødsel, den andre er en sønn ved skapelse,
på to helt forskjellige tidspunkter. Så derfor, den ene tilhører evigheten, og den
andre tilhører ikke evigheten! Ingen av englene tilhører evigheten. Engler og
erkeengler, og forskjellige kjeruber, for alt jeg vet, de falt. Jeg vet at engler falt.
Som du kan se, så er han veldig bestemt på at fødselen av Guds sønn og skapelsen
av morgenrødens sønn skjedde på to forskjellige tidspunkt, men på en eller annen
måte så er de representert i Skriften som tvillinger.
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Kain og Abel ble ikke født samtidig. De kunne ha vært dager fra hverandre for alt vi
vet. Esau og Jakob ble født tett sammen, men den ene ble født før den andre, og det
var det de kjempet om der i livmoren, for å få den fødselsretten. Det er derfor vi blir
fortalt, "Ikke ved kraft, heller ikke ved makt, men ved min Ånd, sier Herren." Esau
var sterkere og hadde mer kraft enn Jakob. Og derfor dyttet han Jakob til side og
kom frem for å kreve fødselsretten. Men Gud hatet Esau endog før han var født, og
Han elsket Jakob. Så, "ikke ved kraft, ikke ved makt, vil du kunne tilegne deg
fødselsretten, men "ved min Ånd, sier Herren." Jeg tror at du kan ha en bedre
forståelse av det bibelverset nå.
Men disse Tvillinger som broder Vale taler om, er ikke to fødsler, ikke i det hele tatt.
Han sa: "Den ene ble født og den andre ble skapt, og det skjedde på to helt
forskjellige tidspunkt."
Og det er bare logisk, fordi den Ene måtte bli født før Han kunne bringe frem den
andre i en skapelse.
Husk at apostelen Paulus sa i Hebreerne 1:2 Han har i disse siste dager talt til oss
i Sønnen, som Han har innsatt som arving til alle ting. Ved Ham har Han også skapt
hele verden.
Amplified Bibelen sier det slik, 2 Han har til slutt i disse siste dager talt til oss i
denne ene personen, som ved sin karakter og sin natur er Hans Sønn, kalt Jesus,
som han utnevnte til arving og rettmessig eier av alle ting. Gjennom ham har han
også skapt universet, det er universet som en enhet av rom-tid-materie."
Expanded Bibelen sier: 2 Men nå i disse siste dager har Gud talt til oss
gjennom·sin Sønn. Gud har utvalgt, utpekt sin Sønn til seg selv [til å være arving av]
alle ting, og gjennom ham skapte han verden, universet; tidsaldrene; bestående
av både rom og tid.
Og det peker oss til Johannes 1:2-4 . Han var i begynnelsen hos Gud.
3 Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ingenting til av det som ble til.
4 I Ham var liv, og livet var menneskenes lys.
Mens vi er i gang, kan vi også slå opp i Kolosserne 1 og se hva apostelen Paulus
også sier om Guds Sønn, Guds logos, som gikk ut fra Gud.
Kolosserne 1:15 Han er bildet av den usynlige Gud, Den førstefødte framfor
hele skapningen.
16 For i Ham ble alle ting skapt, de som er i himlene, og som er på jorden, både
synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller
makter. Alle ting ble skapt gjennom Ham og i Ham.
17 Og Han er før alle, og i Ham er de alle ført sammen.
Dermed kan vi avskrive disse som prøver å sammenligne William Branham med
Guds førstefødte sønn. Guddommens fylde bodde i den førstefødte sønnen, og
Paulus sier i Hebreerne og Kolosserne at den første fødte sønnen var det redskapet
som Gud brukte i sin skapelse av alle ting. Så det er ingen sammenligning, bortsett
fra at Gud tillot William Branham å peke ut hvor han ønsket at Gud skulle plassere de
tre skapte ekornene. Det er derfor jeg gjentar det som broder Vayle lærte oss, å
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alltid: "Få øynene vekk fra redskapet, og få øynene dine over på den Gud som
bruker redskapet."
Spørsmål nummer 2. Kan du avklare forskjellen mellom ordet "sønneskap" og
ordet "sønn". Jeg tror det er viktig å klargjøre dette til fordel for de spansktalende
troende, fordi i de spanske oversettelsene av profetens budskap er ordet
"filiasjon"(slektsforhold mellom far og sønn) oversatt med "sønn". Og når profeten
sier: "Jeg tror ikke på et evig sønneskap", på spansk blir det oversatt med: "Jeg
tror ikke på en evig sønn". Enhetslæren bruker dette til å si at det ikke er noen
sønn, fordi de sier: "Det finnes ingen evig sønn.".
Svar for nummer 2 Men de glemmer at sønner har en begynnelse. Hvordan kan du
ha noe som er evig, når det hadde en begynnelse. Og det er kjernepunktet i det som
William Branham la frem. Ærlig talt, vi skulle ikke være opptatt av hva enhetslæren,
eller Treenighetslæren har å si. Vi vet ifølge Guds stadfestede profet at den ene er
like feil som den andre. Men dette ordet sønne-skap, er faktisk to ord, substantivet
"sønn" som beskriver en persons stilling, og suffikset "skap" som ganske enkelt
betyr: "en tilstand eller en kvalitet for en eksistens. " Når vi plasserer suffikset
"skap" sammen med substantivet "sønn", får vi dette ordet "sønne-skap" som betyr:
"Tilstanden eller kvaliteten av det å være en sønn. "
Det engelske ordet "sonship" blir oversatt til spansk som "filiación", som oversatt
tilbake til engelsk, blir filiasjon. og det betyr "Filiasjon, herkomst, opphav,
avstamming, faktumet av å være barn av en bestemt forelder.
Men dette ordet er ikke spesifikt nok fordi det ikke taler om kjønnet til en "sønn", men
taler mer generelt om et barn, kjønnet er ikke spesifisert. Og derfor er "filiation" ikke
godt nok spesifisert, fordi det er en stor forskjell mellom en sønn og en datter når det
gjelder fødselsretten. Så det beste spanske ordet å bruke, ville ikke være ett ord,
men følgende setning: "el estado o cualidad de ser un hijo" Det er det som ordet
"sønneskap" betyr. (Tilstanden eller kvaliteten av det å være en sønn)
Spørsmål 3.- Her i Peru, på grunn av mangel på statlig kontroll, kan noen
mennesker som nekter covid-vaksinen, få vaksinasjonskortet på en uredelig måte
ved å bryte loven, ved å betale en viss sum penger til offentlige tjenestemenn. Dette
har også blitt gjort av flere som tror Budskapets lære, slike som ikke har blitt
vaksinert, men har fått sitt vaksinasjonskort på en uredelig måte, for å fortsette å
jobbe eller for å kunne gå inn i visse bedriftsbygninger, slik som supermarkeder,
banker, etc. Hva synes du om denne oppførselen til noen av disse som følger
Budskapets lære?
Da Jesus sa: " Gi keiseren hva keiserens er," da sa han også: " og Gud hva Guds
er. " Siden våre navn er skrevet inn i Guds håndflate, da tilhører vi Gud og ikke
staten. Jesaja 49:16 Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg.
Johannes 10:28 Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller
ikke skal noen rive dem ut av Min hånd.
Vi tilhører ikke keiseren eller noen regjering. Vi er Guds barn, og en dag skal
herredømmet være på våre skuldre.
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Husk nå at alle disse tingene bare er for en testing, og Gud følger med for å se hva
du gjør med det. Vi kan se gjennom historien til Guds barn og se hvordan Gud tillot
regjeringer å teste sine barn. Og deretter så vi hvordan de oppførte seg under slike
prøvelser og tester.
Vi har Job, vi har Daniel, vi har Sadrak, Mesak og Abed-Nego, vi har Josef og
andre som stolte på Gud for en løsning, og til og med trosset kongens ordre. Men i
dem alle så våket Gud over det som skjedde med Sine rettferdige, med en aktiv
deltakelse. Gud utfridde dem alle.
Salme 1:6 forteller oss: "For Herren kjenner de rettferdiges vei: (Dette ordet kjenner
er det hebraiske ordet Yada, og det betyr å våke over med en aktiv deltakelse), men
de ugudeliges vei fører til undergang. (Og ordet undergang er det hebraiske ordet
"awbad", og betyr: Å bli overlatt til seg selv.)
Jeg kjenner brødre i Australia som stolte på Gud, og begge brødrene mistet jobbene
sine. Men en fikk en jobb hos en av konkurrentene til den første bedriften, og han
begynte i ny jobb dagen etter at han sluttet, så han gikk ikke glipp av en eneste
arbeidsdag, eller en eneste lønnsutbetaling. Og den andre broderen var i stand til å
få endene til å møtes ved å ha deltidsjobber, frem til sjefen hans var i stand til å
ansette ham på ny, og ga ham en firmabil i tillegg, med samme lønn og mye mindre
arbeid å gjøre.
Også en søster som er lege i England, ble bedt om å enten ta vaksinen eller hun ville
få sparken. Hun hadde frem til en viss dato for å gjøre det. Jeg ba henne holde ut så
lenge hun kunne, og Gud vil føre henne gjennom. Men jeg fortalte henne at Gud
alltid tillater din prøvelse å gå nedover helt til siste slutt, for å se din reaksjon. Han
ønsker å se din tro omgjort i handling. Dagen før hun skulle miste jobben, da ble
disse sanksjonene opphevet av Englands statsminister, og hun var i stand til å
fortsette uten å bli oppsagt. Hun gikk aldri glipp av et eneste minutt i jobben.
Svaret da, mine brødre, er at dere enten kan stole på deres kjærlige Far, Han som er
skaperen av alle ting, inkludert dine inntekter, eller du kan stole på dine egne evner.
Men la meg fortelle deg dette, at når du gjør det siste, da vil du ende opp slik som
denne karen i Bibelen, han som hadde en prøvelse og var uten mat, og han tenkte at
han ville sulte i hjel. Bibelen forteller oss om "Esau, som for en porsjon med
linsesuppe, foraktet sin fødselsrett." Og Gud hatet ham for det.
Bibelen forteller oss at det ved endetiden vil være en tid for prøvelser og testing. Vi er
nå i den tiden for testing, og vil være det helt frem til tiden for oppstandelsen. Og Gud
holder øye med deg for å se hva du vil gjøre. Hvis du prøve å finne ut av ting på
egenhånd, da sier du til Gud: Jeg trenger ikke din hjelp. Og du vil høste det du sår.
Glem aldri at så lenge du er i dette legemet: Du vil høste det du sår. Og hvis du blir
tatt for å bruke falske papirer, da kan du ende opp i fengsel, og du vil ikke lenger ha
noen ting å si angående vaksinen.
Så jeg vil heller stå med min tro på Gud og aldri lene meg til kjødelige handlinger. Da
Guds barn i Gosen så alle de plagene som rammet Egypt, da stolte de på Guds Ord,
og Gud førte dem gjennom alle plagene.
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1. Peter 1:6-7 Over dette jubler dere, selv om dere nå, en liten stund, om så skal
være, opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser,
7 for at den prøvede ekthet i deres tro - som er mye mer dyrebar enn gull som
forgår, selv om det lutres ved ild - må bli funnet til lov, pris og ære ved Jesu Kristi
åpenbarelse.
Så dette forteller oss at prøvelsene vil resultere i at vi mottar denne herligheten, som
er Guds doxa. Og dette skjer ved hans tilsynekomst.
8 Selv om dere ikke har sett Ham, elsker dere Ham. Selv om dere nå ikke ser Ham,
tror dere likevel på Ham. Dere fryder dere med en usigelig glede full av herlighet,
(Doxa, så deres glede er basert på hans Doxa)
9 og mottar troens (åpenbaringens) endemål for dere, sjelenes frelse.
Salme 26:2 Prøv meg, Herre, og gransk meg, ransak mine nyrer og mitt hjerte.
Salme 139:23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine
mangfoldige tanker.
Jakobs brev 1:2 Mine brødre, regn alt bare som glede når dere blir utsatt for forskjellige
prøvelser,
3 for dere vet at når troens ekthet blir prøvet, virker det tålmodighet.

4 Men tålmodigheten må vise seg i moden gjerning, for at dere selv kan være modne
og helstøpte og ikke mangle noen ting.
Gud har gjennom alle tidsaldre testet mennesket. Han ga prøvelser og tester til sin
egen Sønn for å se hvordan han ville håndtere Ordprøven. Og vi vet at enhver sønn
som kommer til Gud, må først bli prøvd og testet. Men vi ser også at testen er for
å bekrefte oss. Ikke for å være imot oss, men for å gi godkjenning. For å vise oss
frem. Ikke at vi har noen ting i oss selv som fortjener noe som helst, men faktum er at
vi er en kvist på den gamle stammen, (På engelsk: “a chip off the old block.” - Dette
uttrykket betyr: Et barn som er veldig lik sin far i evner, oppførsel og fremvisning.) så
og si, og Gud bare elsker å vise frem Sine barn.

1. Peter 4:12 Dere kjære! Dere skal ikke undre dere over den ildprøven som kommer
over dere, som om det hendte dere noe underlig.
13 Men gled dere i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, slik at dere også
kan glede dere med overstrømmende glede når Hans herlighet (doxa) blir åpenbart.

Det var nøyaktig det som Gud gjorde på Jobs tid. Gud førte Job gjennom en prøvelse
fordi Gud visste hva Job ville gjøre. Du tester ikke barna dine i Algebra hvis de ikke
ennå har lært sin ABC. Du lærer dem deres ABC, og deretter går du videre til høyere
ting. Og så når du blir testet, bør du vite denne ene tingen. Gud har funnet gunst i
deg, eller du har funnet gunst i hans øyne, og han skryter bare av sine barn.
1. Peter 1:7 for at den prøvede ekthet i deres tro - som er mye mer dyrebar enn gull
som forgår, selv om det lutres ved ild - må bli funnet til pris og ære og herlighet
(doxa) ved Jesu Kristi åpenbarelse.
Så hensikten med prøvelser er å bringe deg til Guds doxa. Og du er bestemt til å bli
likedannet med det.
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Wuest : I dette skal du alltid fryde deg med en glede som uttrykker seg i en
triumferende overflod, selv om du nå, en liten stund, for en tid, hvis det er behov for
det, så har du blitt gjort sorgfull midt i mange forskjellige typer av prøvelser, for en
godkjenning av din tro. Troen ble prøvd med det formål å bli godkjent, og denne
godkjenningen er mye mer dyrebar enn godkjenningen av gull, selv om gullet blir
prøvd med ild, slik at det, etter granskning, kan resultere i lovprisning, ære og
herlighet, ved tiden for Jesu Kristi åpenbaring.
Så vi ser da at Gud bare tester oss eller setter oss på prøve med den hensikten i
Hans sinn, for en godkjenning.
Du gir ikke en opptaksprøve for videregående skole til et barn i første klasse. Du gir
ham en tekst som samsvarer med pensum i første klasse. Når han har bestått det, da
kan du si: Kom høyere opp. Deretter går han videre til andre klasse.
1. Korinterbrev 10:13 Det er ikke kommet over dere noen fristelse som ikke er
menneskelig. (Det er med andre ord visse typer prøvelser og fristelser vi mottar bare
på grunn av vår menneskelige natur, men nøkkelen er det neste han sier her) Gud er
trofast; han skal ikke la dere bli fristet over evne, men Han skal sammen med
fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det.
Dette ordet her, fristet eller testet, er det greske ordet, "Peirazo" som betyr å : Å
prøve, eller å gjøre en prøve eller en test med det formål å fastslå personens
kvalitet, eller hvordan han tenker eller hvordan han reagerer under prøvelsen.
Så vi ser her, at Gud med vilje har en måte eller en metode til å forsikre seg om
fremgangen Han gjør på våre vegne. For å si det med bedre ord: Gud har alt under
kontroll. Han bruker tester for å gi seg selv tilbakemeldinger og for gi oss
tilbakemeldinger om vår åndelige vekst. Akkurat slik som vi gjør med våre barn. Vi
holder opp et målebånd for å se hvilken høyde barna våre har, og vi får dem til å
hoppe, hinke og springe for å måle deres fysiske vekst og muskelstyrke. Vi lærer
dem, og vi tester dem i disse fagene for å se hvor godt de gjør fremskritt. Og siden
Gud er vår Fader, hvorfor skulle vi bli overrasket når vi selv blir satt på prøve. 1.
Peter forteller oss at vi skulle anse det som en stor glede når vi blir testet, fordi vi vet
at vi ikke kan unngå prøvelsen, og dessuten er prøvelsen gitt fordi vår lærer og
veileder, Guds Hellige Ånd, tror vi er rede til å bevege oss litt høyere opp. Akkurat
som dine avsluttende skoleeksamener hvert år.
Job 1:1 I landet Us* var det en mann som hette Job. Han var en uklanderlig og
rettskaffen mann, som fryktet Gud og holdt seg fra det onde.
2 Han fikk sju sønner og tre døtre.
3 Han eide sju tusen sauer og tre tusen kameler og fem hundre par okser og fem
hundre eselhopper, og han hadde en stor mengde tjenere. Han var mektigere enn
alle Østens barn.
4 Hans sønner pleide å holde gjestebud på hver sin dag i hvert sitt hus. Da sendte de
bud til sine tre søstre og innbød dem til å komme og ete og drikke sammen med
dem.
5 Så ofte en slik omgang med gjestebud var over, sendte Job bud etter dem og
helliget dem. Han stod tidlig opp om morgenen og ofret brennoffer, ett for hver av
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dem. For Job sa: Kanskje mine sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte. Slik
gjorde Job alltid. NB!!
6 Så hendte det en dag at Guds sønner* kom og stilte seg fram for Herren. Og blant
dem kom også Satan.
7 Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har fartet og
flakket omkring på jorden.
8 Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på jorden
som han, en uklanderlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg fra det
onde.
9 Men Satan svarte Herren: Mon Job frykter Gud for intet?
10 Har du ikke vernet om ham og hans hus og alt som hans er, på alle kanter? Hans
henders gjerning har du velsignet, og hans buskap har bredt seg vidt ut i landet.
11 Men rekk bare din hånd ut og rør ved alt det som hans er! Da vil han for visst si
deg farvel like opp i ansiktet.
12 Da sa Herren til Satan: Se, alt det han eier er i din hånd. Men mot ham selv må du
ikke rekke ut din hånd. - Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn.
Legg merke til hvordan Gud skryter av sin tjener, Job. Han sier til Satan: Har du gitt
akt på min tjener Job... Har du betraktet ham... Nå, det ordet «gi akt på», betyr dette:
Har du gjort en nøye mental merknad for deg selv, Har du lagt merke til det på en slik
måte at du kanskje forstår ham bedre? Og selvfølgelig så gir ikke Satan etter for
Guds skryt om sin tjener, Job, så han sier: "Å, ja, men han tjener deg ikke for
ingenting. Du gir ting til ham, og beskytter ham, og våker over ham, og du har til og
med lagt en beskyttende mur rundt ham, så hvem ville ikke ærbødig frykte deg med
den slags belønning." Så deretter ser vi at Job blir utsatt for mange prøvelser på en
gang, utført av Satan, men Gud tillater det . Og igjen ser vi Gud skryte av sin tjener,
Job, i kapittel 2.
Job 2:1 Job 2:1 Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg fram for
Herren. Blant dem kom også Satan og stilte seg fram for Herren.
2 Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra? Satan svarte Herren: Jeg har fartet og
flakket omkring på jorden.
3 Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på jorden
som han - en uklanderlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg fra det
onde. Ennå er han like uklanderlig. Uten grunn har du egget meg til å ødelegge ham.
4 Men Satan svarte Herren: Hud for hud! Men alt det en mann har, gir han for sitt liv.
5 Rekk bare din hånd ut og rør ved hans ben og kjøtt! Da skal han for visst si deg
farvel like opp i ansiktet.
6 Da sa Herren til Satan: Se, han er i din hånd. Spar bare livet hans!
7 Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn. Og han slo Job med smertefulle byller fra
fotsålen til issen.
8 Og Job tok seg et potteskår og skrapte seg med det, der han satt midt i asken.
9 Da sa hans hustru til ham: Holder du deg like uklanderlig? Si Gud farvel og dø!
10 Men han svarte: Du taler som en av de ufornuftige kvinner! Skal vi bare ta imot
det gode fra Gud og ikke også det onde? - Under alt dette syndet Job ikke med sine
lepper.
Så nå blir prøvelsene enda mer personlige, men likevel så fortsetter Job å frykte
Gud. Satan bruker til og med hans kone til å kaste kritikk mot ham, men han står
endog imot det. Og så ser vi Jobs venner komme sammen, og de kaster også kritikk
imot ham. Har du noen gang vært gjennom en prøvelse hvor du følte at alt som
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kunne gå galt, gikk galt. Og deretter, for å legge salt i sårene dine, så kritiserer din
mann eller din kone deg også. Og så, på toppen av det, så blir vennene dine også
med i kritikken. Det er da du føler at du er helt alene i denne verden uten noen som
forstår deg. Men vær trygg. Gud forstår deg, og selve hensikten med denne typen
prøvelser er å fortelle deg at han forstår, og han bruker bare prøvelsen eller testingen
for å fortelle deg: Kom høyere opp.
La oss se på en annen av Hans Sønner. Hans enbårne Sønn, Jesus. Hebreerne 5:8
Og selv om Han var Sønn, lærte Han lydighet gjennom det at Han led.
9 Og da han ble fullkommengjort, ble han opphavsmann til evig frelse for alle dem
som adlyder ham.
Efeserne 6:4 " Og dere fedre, egg ikke barna deres til vrede, men oppdra dem i
Herrens tukt og tilrettevisning.
Og det ordet: tukt = Disiplin
Hebreerne 12:1 Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner,
legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i
den kampen som er lagt foran oss,
2 mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. På grunn av den gleden
som var lagt foran Ham, utholdt Han korset, aktet ikke på skammen og har nå satt
seg ved høyre side av Guds trone.
3 For se på Ham som har holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for at dere ikke skal
bli trette og motløse i deres sjeler.
4 Dere har ennå ikke stått imot så det har ført til blodsutgytelse mens dere kjemper
mot synden.
5 Og dere har glemt formaningen som taler til dere som til sønner: Min sønn, forakt
ikke Herrens tukt! Bli heller ikke motløs når du refses av Ham.
6 For den Herren elsker, den tukter Han, og Han hudstryker hver sønn Han tar seg
av.
Gud sendte sin egen Sønn inn i denne verden og prøvde ham og testet ham. Men
legg merke til at prøvelsene ikke kom da han var i sine yngre år. Du hører ingenting
om ham fra tolv til tretti år. Men da han lærte lydighet, det kom gjennom lidelse. Vi
hører ikke om en lidende Jesus fra tolv til tretti år. Men ettersom "Han lærte" og
ettersom "han vokste i nåde", da testet Gud ham akkurat slik han tester deg og
meg.
Vi finner at Jesus mottok Den Hellige Ånd i vannet da Johannes døpte ham. Himlene
åpnet seg, og Guds Hellige Ånd kom ned som en due og gikk inn i Jesus. Deretter
gikk han frem i en mektig tjeneste som viste folket akkurat hva det var som hadde
kommet ned til jorden, og Han var i denne mannen. Men hvis du vil legge merke til at
da Gud var ferdig med denne tjenesten, da hans budskap hadde blitt avvist, og
Budbæreren så ut til å være beseiret, det var da at Gud steg inn for å fullføre
eksamen for ham.
Kveldsbud 63-0116 P:113 Legg merke til at når Budskapet er blitt avvist og
budbæreren ser ut til å være beseiret, det er da Gud stiger inn på scenen, hans
Budskap er over.
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I hagen, der forlot Gud Jesus for at han skulle lide helt alene. Han ba sine eneste
nære venner om å bli med ham for å be sammen med ham, vel vitende om hvilken
skjebne som ventet ham neste dag. Og likevel, hans venner kunne ikke engang
trøste ham, de kunne ikke holde seg våken med ham. De fortsatte å sove. Så han
knelte ned der helt alene.
Han gikk til prøvelsen helt alene, han gikk gjennom plagene helt alene, han gikk til
korset helt alene. Det så ut som han hadde blitt forlatt av både Gud og sine venner.
Og han sa på korset: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg. Men Gud
tillot ham å lide på dette korset, men Han hadde ikke forlatt ham, for Gud oppreiste
ham og plasserte ham på sin trone. Han besto eksamen, og ble uteksaminert på
denne vakre oppstandelsesmorgenen.
Matteus 26:36 Så kom Jesus sammen med dem til et sted som kalles Getsemane.
Og Han sier til disiplene: «Sett dere her mens Jeg går bort der og ber.»
37 Og Han tok med Seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, Han begynte å bli
bedrøvet, og angst kom over Ham.
38 Da sa Han til dem: «Min sjel er dypt bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med
Meg!»
39 Han gikk litt lenger fram og falt på Sitt ansikt, bad og sa: «Min Far, hvis det er
mulig, så la dette beger gå Meg forbi! Men ikke som Jeg vil, bare som Du vil!»
40 Så kom Han bort til disiplene og fant dem sovende. Og Han sa til Peter: «Så
kunne dere da ikke våke med Meg i én time?
41 Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse. For ånden er villig, men kjødet
er skrøpelig.»
42 Igjen, for andre gang, gikk Han bort og bad og sa: «Min Far, hvis dette begeret
ikke kan gå Meg forbi uten at Jeg drikker det, så skje Din vilje.»
43 Og Han kom og fant dem sovende igjen, for øynene deres var tunge.
44 Så forlot Han dem, gikk igjen bort og bad for tredje gang, og Han sa de samme
ord.
45 Så kommer Han til disiplene Sine og sier til dem: «Sover dere ennå og hviler
dere? Se, timen er nær, og Menneskesønnen blir overgitt i synderes hender.
46 Stå opp, la oss gå! Se, han som forråder Meg er nær.»
47 Og mens Han ennå talte, se, da kom Judas, en av de tolv, og med ham en stor
folkeskare med sverd og stokker fra yppersteprestene og folkets eldste.
48 Han som forrådte Ham hadde gitt dem et tegn og sagt: «Den jeg kysser, Han er
det. Grip Ham!»
49 Straks gikk han bort til Jesus og sa: «Vær hilset, Rabbi!» Og han kysset Ham.
50 Men Jesus sa til ham: «Venn, hvorfor er du kommet hit?» Så kom de fram, grep
Jesus og tok Ham til fange.
Omgitt av venner og likevel så helt alene. Han sto overfor sin prøvelse helt alene. Og
vet du hva. Prøvelsene kom hardt og voldsomt i et par dager, og så, da det virket
som om det var over, sa Gud: Min Sønn, du har bestått prøven din, kom høyere opp.
Og han oppreiste ham fra graven, og denne morgenen sitter han på himmelske
steder "og lever for alltid for å gå i forbønn for dem."
Og han sier til deg " Kom høyere opp", Du har bestått din prøvelse. Du har bestått
testen"
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La oss be. Far, vi er så takknemlige for at du underviser oss i dine veier. Å vite
at vår eksamen nærmer seg, når vi skal samles til disse oppstandelsesmøtene,
hvor vi skal være ikledd vår kappe og vår kledning, din herlighetskrone, og vår
kledning vil være dette, å være kledd i ditt Ord. Vi har ikke bare en
avslutningseksamen på vei, men et bryllup hvor vi vil være kledd i vår
bryllupskledning, som er ditt Ord. For Ånden og bruden sier kom. Så Far, hjelp
oss å bestå prøvelsen, og komme høyere opp, i Jesu navn vi ber. Amen
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