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65-0829 Satans Eden 14 Så, la oss nå se på denne store … en liten stund, 
denne store, syndefulle tiden som vi nå lever i. Jeg tror ikke at det 
noensinne har vært en tid, som jeg noen gang har lest om i historien … Det 
har vært tider med større forfølgelser, da Guds barn ble tatt livet av på 
alle kanter. Men når det gjelder fiendens forførelse, har vi aldri hatt en 
tid som denne vi nå lever i. Dette er den mest listige, forførende tiden. 
Og når jeg ser det, da blir det klart at en kristen må være mer årvåken i 
dag, enn han noensinne har vært i noen tidsalder. 
 
15 Vel, tilbake i de dager da Rom forfulgte Menigheten, hvis en kristen 
gjorde en feil, da endte han opp på arenaen og ble mat for løvene eller 
noe lignende, hvis de oppdaget at han var en kristen, på grunn av 
vitnesbyrdet hans. Men sjelen hans ble frelst, fordi han var en sann, en 
uforfalsket, en som trodde på Gud. Og han forseglet med glede sitt 
vitnesbyrd med sitt blod. Idet det strømmet fra blodårene eller sårene på 
kroppen hans, og blodet blødde ut, da ropte han ut i en virkelig trofast tro, 
og sa: “Ta imot min ånd, Herre Jesus!” 
 
16 Men nå, djevelens listighet i dag får folk til å tro at de er en kristen, 
når de ikke er det. Der er saken. Du trenger ikke å forsegle … Det er en 
mer forførende tid enn det var før, da du måtte forsegle livet ditt med 
vitnesbyrdet ditt. Djevelen har satt ut enhver listig felle som han kan, for … 
Han er en forfører. Og Jesus fortalte oss i Matteus 24, hvordan denne 
tiden som vi lever i, ville være den mest forførende tiden som 
noensinne har vært, “så likt at det ville forføre selv Guds Utvalgte, om 
det var mulig for ham å bli forført.” 
 
17 La oss nå sammenligne noen Skriftsteder eller profetier som er talt om i 
Bibelen, for i dag, og sammenligne det med den tiden vi lever i nå. 
18 2. Timoteus 3, her lærer vi at profeten sa dette: “Det ville skje i denne 
tid, at menneskene ville være egenrådige, hovmodige, og elske nytelse 
mer enn de elsker Gud.” Sammenlign det nå, bare et øyeblikk. Vi vil ikke 
… Vi vil gå gjennom det raskt, for vi har ikke nok tid til å gå gjennom alt slik 
vi burde, i detaljer; men bare for å trekke det fram, slik at du kan se på det 
når du kommer hjem og studere det. “Egenrådige, hovmodige, som 



elsker nytelse mer enn de elsker Gud; uforsonlige, baktalende, 
ubeherskede, og de avskyr dem som er gode.” “Nå, Ånden talte tydelig 
at disse tingene ville skje i de siste dager.” Det er denne tiden profetien 
taler om. 
 
19 Nå leser vi også i Åpenbaringen 3,14, om Laodikea Menighetstid, 
hvordan menigheten ville være i denne siste tid. Og denne ville være, Det 
står at: “Den ville sitte som en enke og ikke ha behov for noe. Den var 
rik og hadde overflod, og visste ikke at de var fattige, elendige, 
ynkelige, blinde og nakne og visste det ikke.” Nå, husk, Han taler til 
menigheten i denne tidsalderen, “ynkelige, blinde, nakne, og vet det 
ikke.” Den siste setningen, det siste Ordet er hva som gjør det så 
treffende. De tror at de er fylt med Ånden, at de er helt rede. Laodikea 
Menighetstid er Pinsevennenes Menighetstid, for det er den siste 
menighetstiden. Luther hadde sitt budskap; Wesley hadde sitt budskap; og 
pinsevennene hadde sitt budskap. 
 
20 Det står også at: “Fordi du er lunken, verken varm eller kald”, 
følelsene i det ytre, den mentale oppfatningen av Evangeliet; “Fordi”, sa 
Han, “du er på den måten, vil Jeg spy deg ut av Min munn”. Med andre 
ord, det gjorde Ham syk å se menigheten i den tilstanden. 
 
21 Og husk, de spydde Ham ut; og Han var på utsiden av menigheten 
og prøvde å komme inn igjen, i denne forferdelige Laodikea 
Menighetstid. 
 
22 Denne verdens gud i dag, den personen som blir tilbedt i verden i 
dag, er satan. Og folket er uvitende om at de tilber satan, men det er 
satan som utgir seg for å være menigheten, ser dere, som menigheten. 
De tilber satan, og tror de tilber Gud gjennom menigheten, men det er 
slik satan har gjort det. “Åh”, sier du, “men vent et øyeblikk; vi 
forkynner Ordet.” 
23 Se tilbake her på teksten min i kveld. Satan var den som forkynte 
Ordet til Eva først: “Gud har sagt”. Ser dere.24 Det er så feiltolket, den 
delen av Skriften som gjelder for denne tiden. Han vil la deg få vite at alt 
det som Jesus gjorde, var helt fint. Han vil la deg få vite at alt det som 
Moses gjorde, var helt fint. Men når det gjelder løftene som Disse ga for 
denne tid, da, de er gitt for en annen tidsalder. Det er bare alt hva han 
trenger å gjøre, ser dere, å få folk til å tro Det på den måten, og det er det 



hele. For: “Du kan ikke ta ett Ord bort fra Det, eller legge ett ord til Det.” 
Men det er det som satan gjør. 
 
 
25 Folk tilber satan uten å vite det, og tror at de tilber Gud; slik vi blir 
advart ved profetien, i 2. Tessalonikerbrev. Det, la oss bare lese det, 2. 
Tessalonikerbrev 2. La oss bare ta det et øyeblikk, hvis jeg kan, med en 
gang. Jeg ønsker å lese det. Bare, tror jeg, 2. Tessalonikerbrev. Jeg har 
Skriftstedet her. I Andre … Når det gjelder Herren Jesu gjenkomst, 
brødre, og vår samling med Ham, ber vi dere ... 
 
26 Nå, ser dere, “Herrens komme, og vår samling med Ham”, når Gud 
vil samle Sitt folk til Seg i de siste dager. “Samlingen av folket til 
Herren”, ikke til menigheten, “til Herren; ... samling sammen hos 
Ham.” om å ikke så raskt å bli brakt ut av fatning eller … rystet—rystet, 
verken ved noen ånd eller … noe ord eller brev som om det skulle 
komme fra oss, om … Herrens dag allerede var kommet. La ingen 
forføre dere på noen måte! For den dagen kommer ikke uten at 
frafallet først er kommet, og syndens menneske (“syndens menneske”, 
merk dere hva han er nå), syndens menneske åpenbart, fortapelsens 
sønn. (Det var Judas, ser dere); Han er den som står imot og opphøyer 
seg over alt det som kalles gud eller som blir tilbedt; slik at han sitter 
som om han var Gud i Guds tempel og viser seg selv fram som om 
han er Gud. 
 
 
27 Denne forførelsen av menigheten i dag! Ser dere, “fortapelsens 
sønn”, djevelen. “Fortapelsens sønn”, djevelen. Så menneskene tilber 
satan i denne tid, og tror de tilber Gud. Men de tilber ham gjennom en 
læresetning, menneskelagde denominasjoner og trosbekjennelser 
som har ført folket til den største forførelsen som verden noensinne 
har kjent til. Uansett hvor mye Guds Ord, som er lovet for denne tid, 
blir forkynt og stadfestet, vil de likevel ikke tro Det. De vil ikke tro Det. 
 
28 Så hvorfor? Vi undrer på hvorfor. Hvorfor gjør det ikke … Hvorfor vil de 
ikke tro Det? Når Gud sa Han ville gjøre en bestemt ting, og Han gjør 
det, og likevel snur de ryggen til det og vender seg bort fra det. 
Akkurat som Eva visste at det Gud sa, ville Gud gjøre; men hun vendte 
ryggen til det, for å lytte til hva han hadde å si. 
 



 
29 Husk bare, i andre tidsaldere har det alltid vært det samme. I enhver 
tidsalder har det alltid skjedd at satan prøver å forvrenge Ordet for 
dem, får dem til å se mot en annen tidsalder. 
 
 
Åpenbaringen 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. 
9 Hvis noen har øre, han høre!  
 
65-0221E Hvem er denne Melkisedek 52. Nå finner vi Ham i begynnelsen, 
Hans egenskaper. Og nå, du var sammen med Ham da. Det er når Livets 
Bok kommer til syne. Nå leser vi her i Åpenbaringen det 13. kapitlet, det 8. 
verset 
Åpenbaringen 13:8, at: “Dyret som kommer på jorden”, i disse siste 
dager, “vil forføre alle de menneskene på jorden som ikke har 
navnene sine skrevet i Livets Bok hos Lammet før verdens 
grunnleggelse.” 
 
Denne formiddagen vil jeg gjerne se på denne tiden for villfarelse, som 
broder Branham refererer til og som vi ser i Johannes Åpenbaring.  
 
Legg merke til at de som vil falle for denne villfarelsen, er de som ikke har 
sine navn skrevet i Lammets Livsbok, som ble skrevet før verden ble formet 
av Guds Ord. Denne formiddagen vil jeg se på denne villfarelsen som skal 
finne sted. Og jeg vil vise hvordan det kan forføre alle de som bor på 
jorden, med unntak av De Utvalgte. Vel, vi blir advart av Jesus selv, om at 
det i de siste dager vil være en tid for en kraftig villfarelse. 
 
Jeg leste en artikkel denne uken hvor den psykologiske krigføringen som 
blir ført mot folket i denne endetiden, ble diskutert. Den blir kalt: 
"1900-Tallets Forming av Folkemassen" 
 
En fransk sosialpsykolog ved navn Gustave Le Bon, som var kjent for sin 
studie av folkemengder, sa en gang: "Folkemassen har aldri tørstet etter 
sannhet. De vender seg bort fra bevis som ikke er etter deres smak. 
De foretrekker å forgude en feil, hvis feil forfører dem. Den som kan 
forsyne dem med illusjoner, blir lett deres herre. Den som prøver å 
ødelegge deres illusjoner, er alltid deres offer. 



 
Dette er fremragende ord, og må bli husket i lys av det vi ser i denne tiden. 
Fordi boken, "The Crowd: A Study of the Popular Mind" (Folkemassen: 
En Studie Av Den Populære Mentalitet). Forfatteren, som heter Gustave Le 
Bon, sa: "Et dypdykk inn i egenskapene til menneskelige folkemasser, og 
hvordan folk, når de samles i grupper, har en tendens til å gi avkall på en 
bevisst overveielse til fordel for en ubevisst publikumshandling." 
 
Amazon Books sier om denne boken: "Et av de mest innflytelsesrike 
verkene i historien innen sosialpsykologi. "The Crowd" var veldig 
medvirkende til å skape dette studiefeltet ved å analysere folkemassens 
adferd i detalj. Boken i seg selv, hadde en dyp innvirkning ikke bare på 
Freud, men også på store mestere innen publikumskontroll, slik som Hitler 
og Mussolini, som begge kan ha brukt bokens observasjoner som en 
guide til å vekke opp populære lidenskaper. Sagt med forfatterens ord: 
"Folkemassen har aldri tørstet etter sannheten. Den som kan forsyne dem 
med illusjoner, blir lett deres herre; den som prøver å ødelegge deres 
illusjoner, er alltid deres offer." 
 
Han advarte om at hvis samfunnet ikke brydde seg om og beskyttet seg 
mot sosial isolasjon, og den antireligiøse ideen om at livet ikke har noen 
hensikt, da ville vi ende opp med en tilstand der forming av folkemassen 
ville bli normen. Disse psykologisk skadede menneskene ville ta over. 
Og det er nettopp det som skjedde. 
 
Boken analyserte forskjellen mellom diktatorer og totalitære regjeringer. 
Den uttalte at de totalitære ikke slutter å begå grusomheter, når 
opposisjonen er beseiret. Det utvides bare til nye grupper. Dr. Matthias 
Desmet, Professor i Psykologi ved Universitetet i Ghent, fortalte detaljert 
hvordan Stalin satte frem den ene syndebukken etter den andre, etter hvert 
som han fortsatte å gå tom for grupper til å klandre, og han fikk dem drept. 
Til slutt endte han opp med å drepe halvparten av sine medlemmer i 
kommunistpartiet, selv om de fleste ikke hadde gjort noe galt, og var lojale 
mot ham. 
 
Det er noe å tenke på i vår nåværende situasjon. Akkurat nå er det 
opposisjonen av vaksinemotstandere som det totalitære regimet 
forsøker å ødelegge. Når det ikke er flere vaksinemotstandere igjen, og la 
oss si, teoretisk sett, at alle i verden hadde fått vaksinen, da ville de finne 
en ny opposisjon, en annen gruppe som de ønsket å få fjernet. 



 
Så hvis du er "vaksinert", og har fått alle dine påkrevde sprøyter, da 
vil du nå bifalle og være enig i dette korstoget som blir gjort mot de 
som ikke vil ha denne vaksinen. Vet du at det bare er et spørsmål om 
tid før det er din tur til å bli gjort til et offer for et eller annet. 
 
Alle samfunn hvor det skjer en forming av folkemassen, ender opp i et 
tragisk utfall. 
 
Avslutningen for de som gir etter for en forming av folkemassen, og som 
omfavner diktatur, er spesielt tragisk, på en måte, på grunn av en annen 
merkelig ting som oppstår. Folk, de so er blitt trollbundet, ender ofte opp 
med å være enig i at de fortjener å dø. Og de er villig gå til døden. Dette, 
sier Desmet, er hva som skjedde med mange av Stalins partimedlemmer, 
som fikk dødsdommer uten noen tilsynelatende grunn. 
 
Som nevnt av Marcus, dette er i utgangspunktet en menticide, et drapet 
på sinnet. (Menticide: En systematisk innsats for å undergrave og 
ødelegge en persons verdier og tro.) Den psykologiske prosessen med 
menticide, den vil forringe den mentale evnen på en slik måte at 
rasjonell tenkning ikke lenger er mulig, noe som gjør deg veldig lettlurt. 
I denne tilstanden vil du tro på enhver fortelling uten noen kritisk 
tenkning. 
 
Og det er derfor vi ser at folk så blindt faller for en fortelling som blir gitt ut 
gjennom media og styresmakter. En fortelling som ikke gir noen praktisk 
mening, og som har kastet ut all medisinsk logikk og fornuft. Og folket vet 
dette, men er likevel så villig til å drikke fra en forgiftet "cool aid". (Cool aid: 
Et uttrykk som blir brukt til å referere til en person som har fått tillit til en 
mulig dødelig idé, fordi den kan gi en mulighet til en høy belønning.) 
 
Årsaken er at de er blitt overgitt til et udugelig sinn angående 
sannheten, og de vil bli fordømt ved det. Dermed blir de manipulert til å 
ta noe som de normalt aldri ville gjort. Men fordi deres sinn ikke har noen 
kjærlighet til sannheten, da blir de, av Gud, overgitt til den store 
villfarelsen. 
 
65-0801M Gud I Denne Onde Tidsalderen 61. “De lager en kraftig 
villfarelse,” slik som Bibelen sa at det ville skje, 2. Tessalonikerne. “Nå, 
dette syndens menneske ville komme til eksistens, og sitte i Guds tempel, 



vise frem seg som om han var Gud, og forårsake folket til å gå inn i sterke 
villfarelser, til å tro en løgn; og ved å tro det, vil de bli fordømt ved det.” Det 
er den samme tingen som han gjorde mot Eva. Ga henne … Sa aldri at 
Ordet ikke var rett, men ga henne en sterk villfarelse, så hun trodde en 
løgn.  
62. Villfarelsens ånd er fra djevelen. “Djevler som nå er virksomme i 
ulydighetens barn.” Ulydige mot hva? Hva er det barna i dag er ulydige 
mot? Slik som Eva var, i begynnelsen, mot det sanne Guds Ord. Det er 
riktig. Nå, hvis du ønsker å få tak i det … La oss gå til det, Efeserne 2, bare 
et øyeblikk, ‘for det synes å være bra at vi … Jeg vil stoppe et øyeblikk, hvis 
dere ikke har det veldig travelt, og lese noe av dette. Efeserne 2:1-2. Og 
dere har han gjort levende, dere som engang var døde i deres 
overtredelser og synd: De som dere til tider vandret i, etter tidsånden i 
denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksom i 
ulydighetens barn: (Ser dere? Ulydighetens barn ...)  
 
Husk nå at vi leste fra Wuest-oversettelsen av 2 Tessalonikerbrev i 
forrige uke. Og vi ble vist at Gud lovet å sende en kraftig villfarelse til alle 
de som ikke elsket sannheten, og den villfarelsen som Gud sender, blir 
sagt å være "rettet mot de godtroende, av de som går fortapt." 
 
Dermed vil folket, gjennom en psykologisk prosess, bli veldig godtroende, 
og de har blitt formet på den måten gjennom en prosess som kalles 
menticide, som er et mentalt selvmord. 
 
Og apostelen Paulus gir oss grunnen til at deres sinn ble overgitt til et 
udugelig sinn i: Romerne 1:28 Og ettersom de ikke brydde seg om å holde 
fram Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør 
de gjerninger som ikke er passende. 
 
Og ordet udugelig betyr: Noe som er verdiløs og avvist. Og siden det er 
sinnet som blir udugelig, da blir sinnet overgitt som noe verdiløst, og blir 
avvist.  
 
Dr. Matthias Desmet, når han snakker om en forming av Folkemassen, 
han sa at det også "alltid ender opp med å skape mer av de forholdene 
som tillot at dette fikk lov til å komme frem i utgangspunktet. Så til slutt vil 
folk som er under en hypnose av en forming av Folkemassen, de vil føle 
en større sosial isolasjon enn noen gang tidligere. De føler en mindre 



mening og hensikt i livet, og en mer frittflytende angst og har en 
sterkere frittflytende fiendtlig holdning til omgivelsene enn før." 
 
"En forming av Folkemassen sletter også individualitet. Gruppen blir 
det viktige, og den individuelle blir uviktig. Derfor blir du fortalt at dine 
foreldre eller dine barn, de fortjener, eller de trenger å dø, til det beste for 
samfunnet. Og du vil gi din fulle aksept og enighet til det." 
 
"Alle blir i hovedsak dumme på samme nivå", sa han. Det spiller ingen 
rolle hvor smarte eller intelligente de var før. De mister all kapasitet til 
kritisk tenkning, de mister alle individuelle egenskaper." 
 
"Hva angår dagen i dag, da er dette sjokkerende relevant. Det bidrar til å 
forklare hvordan og hvorfor foreldre er villige til å stille opp barna sine for å 
få en eksperimentell vaksine, som kan invalidisere dem, eller til og med 
drepe dem." 
 
"Diktatur er et monster som ALLTID fortærer sine egne barn", sier 
Desmet.  
 
En forming av Folkemassen i aksjon 
 
"Et annet viktig poeng er dette, at vanligvis er det bare 30% av 
mennesker i et totalitært samfunn som faktisk er under en trollbundet 
hypnose, og dermed en deltaker i en forming av Folkemassen. Det 
virker som de er flere, men de er faktisk i mindretall. 
 
Imidlertid, det er vanligvis ytterligere 40% som bare følger med i 
programmet, selv om de ikke er overbevist. Men Disse ønsker ikke å 
stikke seg ut ved å gå imot den rådende strømmen. De resterende 30% 
er ikke hypnotisert, og de ønsker å vekke opp de andre." 
 
Så hvordan avslutter du en forming av folkemassen? Disse som tenker 
annerledes, kan forene seg sammen som en stor gruppe. Og det gir 
dermed disse som sitter på gjerdet, de som ennå ikke er fullt hypnotisert, de 
kan da få et alternativ til det å måtte gå sammen med de totalitære. 
 
Med andre ord: Bli "et levende brev, lest og kjent av alle mennesker." 
Og det er problemet med den ledende kristendommen. Det lyset som de 
har, det skjuler de under en skjeppe. De er redde for å si ifra, og gi ut sin 



mening. De ønsker å bli likt og elsket, og de gir opp sin frihet for å 
opprettholde en hyggelig personlighet. Og det er meningsløst og sadistisk. 
Når du gjør det, da inviterer du fienden til å kontrollere alt det som blir 
fortalt.  
 
Det ble gjort noen eksperimenter, kalt "Ash eksperimenter". Og de viste 
tydelig at svært få mennesker, bare 25%, var villig til å gå imot 
folkemengden, uansett hvor absurd, og hvor mang åpenbare feil, som 
folkemengdens mening hadde. Og resultatet viste at to tredjedeler av 
menneskene er villig til å ta parti med "idiotisk galskap." 
 
Nå, brødre og søstre, når dere gjør det, da gir din taushet en 
godkjenning til det onde som blir gjort der ute. Og siden dette er Satans 
Eden, da gir du, ved din taushet, en godkjenning til Satans plan. 
 
Predikeren 3:7 Det er en tid for å være stille, men det er også en tid for 
å snakke ut. 
 
Esekiel 3:18 Når jeg sier til den ugudelige: Du skal visselig dø! - og du ikke 
advarer ham, ikke taler og advarer den ugudelige for hans ugudelige ferd 
for å holde ham i live, da skal han, den ugudelige, dø for sin misgjernings 
skyld, men hans blod vil jeg kreve av din hånd. 
19 Men når du har advart den ugudelige, og han ikke omvender seg fra sin 
ugudelighet og fra sin ugudelige ferd, da skal han dø for sin misgjernings 
skyld, men du har reddet din sjel. 
 
Ordspråket 31:9 Lukk opp din munn, døm rettferdig og hjelp den 
nødlidende og den fattige til hans rett! 
 
Jesaja 1:17 Lær å gjøre det gode, legg vinn på det som er rett. Vis 
voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett, før enkens sak! 
 
Nå vet jeg at de prøver å gjøre deg skamfull for å få deg bort fra å tale ut 
mot deres demoniske aktiviteter. Men hvis vi ikke sier noe, da har djevelen 
ingen motstand. Og hva slags kristen er det, som er redd for å stå opp for 
det som er sannhet?  
 
Lukas 19:37 Da Han nærmet seg nedstigningen fra Oljeberget, satte hele 
disippelskaren i å fryde seg og prise Gud med høy røst for alle de 
mektige gjerningene de hadde sett,  



38 og de sa: «Velsignet være Kongen som kommer i Herrens navn! Fred i 
himmelen og ære i det høyeste!»  
39 Noen av fariseerne ropte til Ham fra folkemengden: «Mester, irettesett 
Dine disipler!»  
40 Men Han svarte og sa til dem: «Jeg sier dere at om disse skulle tie, så 
skal steinene rope.»  
 
"Gang på gang blir vi vist at en forming av folkemassen, hendelser og 
eksperimenter, det vil gi oss tre grupper av mennesker:  
1. De som blir trollbundet, og som faktisk tror at et feil svar er det rette.  
2. De som vet at svaret er feil, men de tør ikke fortelle sannheten. Og 
dermed er de enige med dette som de vet ikke er rett.  
3. De som vet svaret er feil, og de våger å si det." 
 
Efeserne 5:11 Og ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør 
dem heller! 
 
Jakobs brev 5:20 Så skal han vite at den som omvender en synder fra 
hans villfarelses vei, han frelser en sjel fra døden og dekker over en 
mengde synder. 
 
Galaterne 6:1 Brødre, hvis et menneske blir grepet i en overtredelse, skal 
dere som er åndelige vise en slik til rette i en ydmyk ånd. Og pass deg 
selv, så ikke du også blir fristet. 
 
Matteus 24:4 Jesus svarte og sa til dem: «Se til at ingen forfører dere!  
5 For mange skal komme i Mitt navn og si: «Jeg er Kristus.» Og de skal 
forføre mange. 
 
Legg merke til vers 10 ... Matteus 24:10 Og da skal mange ta anstøt, og de 
skal angi hverandre og hate hverandre.  
11 Mange falske profeter skal da stå fram og forføre mange.  
12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de 
fleste.  
13 Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 
 
Legg merke til at dette er en tid da vi skulle trekke oss så mye nærmere 
hverandre. Men fordi det er så mye synd, og vi er så bombardert på daglig 
basis, blir vi sliten. Og fordi vi har en slik daglig anstrengelse og en daglig 



kamp med ondskap, da blir vi tappet ut. Og vår kjærlighet mot hverandre vil 
enten vokse eller bli forherdet. La oss hoppe ned til vers 21. 
 
Matteus 24:21 For da skal det bli så stor en trengsel som det ikke har vært 
siden verdens begynnelse og fram til denne tid, og som det heller aldri skal 
bli.  
22 Og hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noe kjød bli frelst. Men for 
de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. 
23 Hvis da noen sier til dere: «Se, her er Kristus!» eller: «Der!» så tro det 
ikke.  
24 For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn 
og under, for å (i den hensikt å) forføre selv de utvalgte - om det var 
mulig.  
25 Se, Jeg har sagt dere det på forhånd.  
26 Så hvis de da sier til dere: «Se, Han er i ørkenen!» da gå ikke ut dit. 
Eller: «Se, Han er i forrådsrommene!» så tro det ikke.  
27 For som lynet kommer fra øst og lyser til vest, slik skal også 
Menneskesønnens nærvær være. 
 
63-0825M Hvordan Kan Jeg Seire 44. Vi ser denne tidsalderen som vi 
lever i. Det er en av de største tidsalderne av alle tidsalderne. Denne 
Laodikea Menighetstid er den største av alle menighetstidene, fordi den er 
enden på tiden og går over i Evigheten. Og så, det er den mest 
syndefulle tidsalderen. Det er mer synd i denne tidsalderen enn det noen 
gang har vært. Og satans krefter er mange ganger hardere å kjempe 
imot enn det var i noen tidsalder. Skjønner? Her! 
45 Tilbake der i tidligere tider kunne en kristen for sin bekjennelse av å 
være en kirke … av å tilhøre Kristus, kunne bli halshogd for det. Han kunne 
bli drept og tatt ut av sin lidelse, og gå for å møte Gud raskt. Men nå har 
fienden kommet inn i menighetens navn, og det er så forførende. Dette er 
den store tiden for villfarelse. Da Kristus sa dette: De to åndene ville 
være så like i de siste dager at det ville forføre selv de Utvalgte hvis det var 
mulig. Skjønner? Ser dere? Skjønner dere? Og husk, Kristus talte om et 
utvalgt folk for de siste dager. Skjønner? Det ville forføre selv de Utvalgte 
om det var mulig. Så like hverandre!  
 
65-0221M Ekteskap og skilsmisse 124. Økningen av skjønnhet hos 
kvinner vitner om en tid med forførelse. Når tid så en kirke flottere ut 
enn den gjør i dag? Alt sammen fokuserer på flotte, store, fine bygninger, 



og millioner av dette, og millioner av det. Ser dere ikke, “henne”, 
forførelsen? 
 
Derfor, jo flottere kirken ser ut, jo større vil forførelsen være. Akkurat slik 
som kvinnene, de er formet av Satan for å være forførende. Hvis det ikke 
ville dreid seg om et utseende, da ville vi alle gå for en karakter. Derfor, 
dette utseendet er der for å forføre. Det er en felle. Ikke se etter en 
skjønnhet som er på overflaten, men se etter en karakter som gjenspeiler et 
evig liv på innsiden. 
 
65-0221M Ekteskap Og Skilsmisse 140. Ikke skjønnhet, men karakter. 
Gud ser på karakter. 
141 Mennesker ser på en naturlig skjønnhet. Den er forførende. Og det 
var derfor kvinnen ble gitt den skjønnheten, for en forførelse, for å 
forføre. En vakker kvinne, hvis hun ikke bruker den på riktig måte, er den 
en forbannelse for henne, som vil sende henne til helvete raskere enn 
noe annet jeg vet om. Hvis hun bare … Om hun kan være pen, ja visst, så 
lenge hun holder seg til mannen sin og gjør det som er rett, og det er vel og 
bra. Men hun kan ta den samme tingen og, du store, hvor hun kan forføre 
med den, for den ble gitt til henne for å gjøre det. 
 
Igjen ser vi den samme tingen som nå har utfoldet seg, og Jesu ord som 
advarer oss om denne tiden for villfarelse og forførelse.   
Markus 13:3 Da Han satt på Oljeberget, rett overfor templet, spurte Peter, 
Jakob, Johannes og Andreas Ham mens de var for seg selv:  
4 «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet være på at dette blir 
oppfylt?»  
5 Og Jesus svarte dem og begynte å si: «Vokt dere, så ingen får forføre 
dere.  
6 For mange skal komme i Mitt navn og si: Jeg er Kristus, og de skal 
forføre mange.  
 
Legg merke til at det viktigste kjennetegnet ikke kommer til å være kriger 
eller jordskjelv. Men det viktigste kjennetegnet for denne tidsalderen, er 
villfarelse. Og for en tid med forførelse som vi lever i.  
 
65-0822E En Tenkende Manns Filter 51. Da jeg stod der og så på den, og 
tenkte på hvor villedende det var, da kom spørsmålet til meg. Og jeg bøyde 
meg tilbake, så på pakken igjen, og jeg … det bare virket som om noe sa til 
meg, “Men slagordet er helt riktig: ‘En tenkende manns filter, en 



røykende manns smak.’” Det kom til meg at denne villfarelsen, også i 
det naturlige området der i tobakken, er noe i retning av menighetene i 
dag, skjønner, en villfarelse.  
52. Det har kommet dit hen at hele verden har blitt en gedigen 
villfarelse, ut fra hva som virkelig er sant og hva som er rett. Ser du, til 
og med i politikk, og i sosiale saker, i skolen, i alle ting. Det er blitt en 
villfarelse (et bedrag). 
 
Se på bedraget i politikken, det har aldri vært verre enn i denne tiden. Som 
broder Branham sa: Det har ingen hensikt å stemme når de allerede vet 
hvem som kommer inn der. Og så har vi media, hvordan de manipulerer 
folkets sinn. De får dem til å tenke slik som de ønsker at de skal tenke.  
 
Broder Branham fortalte oss at hele verden ville bli sinnssyk. Og vi lever nå 
i den tiden.  
 
65-1125 Kristi Bruds Usynlige Forening 110. Men nå, se hvordan 
Hollywood har tatt de anstendige tingene bort fra våre kvinner.  
111. Jeg står her og ser på en kjær gammel kvinne, søster Schrader, 
mange av kvinnene her, og bak her, og søster Moore her borte, de eldre 
kvinnene som husker noen få år tilbake. Hvis moren deres, eller dem selv, 
ville ha gått ut på gatene, på den måten som noen av disse kvinnene går i 
dag, kirkemedlemmer, da ville de ha stengt kvinnen inne, for å være 
sinnssyk. “Hun glemte å ta på seg skjørtet sitt.” Vel, hvis det var 
sinnssykt den gang, da er det sinnssykt nå.  
112. Vel, hør her, hele verden beviser at den er sinnssyk. Se på 
mordene og ting som skjer nå i verden. Skjønner? Galskap!  
113. Alt dette skjer for å oppfylle Johannes Åpenbaring. Vi kommer 
kanskje til det, denne uken. Hvor, disse grufulle tingene, de er ikke 
naturlige. Det er åndelige ting, som får folk til å rope om at klippene og 
fjellene, og alt annet, må falle på dem. 
 
65-0815 Og Vet Det Ikke 75. Og hvis denne kvinnen, nå, hun ville si: “Vent 
nå litt, herr Branham. Du skal være klar over det at jeg er ingen prostituert.” 
Min søster, kanskje hvis du hadde blitt ført fremfor en Bibel og lagt hendene 
dine på Den i Guds Nærvær og sverget en ed på at du har vært like så 
trofast mot din ektemann som du kunne være. Kroppen din tilhører 
ektemannen din, men sjelen din tilhører Gud. Det er en ond ånd som 
har salvet deg. Hvis det, hvis du ikke er det, så er du … Jeg kan bevise at 
du er fullstendig sinnssyk.  



76. Hva ville skjedd med bestemoren din dersom hun hadde gått ut på 
gaten med shorts på seg? De ville lagt henne inn på sinnssykehuset; 
Hun hadde kommet ut uten å ha kjolen sin på seg. Det er noe galt med 
sinnet hennes. Hvis det var slik da, da er det også slik nå.  
77. Så det plasserer hele verden inn i galskap. Alt sammen er 
sinnssykt. Og det har krøpet inn så gradvis at folket ikke vet det. 
 
65-1212 Nattverd 2. Nå, det er en ting som jeg vil si rett før vi starter 
nattverden, det er dette at jeg tror vi har sett nok i vår tid som vi lever i, til at 
vi virkelig burde gi alt vårt selv til Gud. Vi skulle virkelig tjene Gud. Jeg 
tror at han har velsignet oss med det direkte svaret til Skriften. Slik som 
broder Pearry sa det for noen øyeblikk siden, at vi befinner oss ved den 
tiden. Vi er ikke blinde; vi ser at vi er her; at vi er kommet frem. Og vi 
kan også se oss rundt omkring, og se på den måten som menneskesinnet 
forlater folket. Se at vi ikke kan bli værende så veldig mye lenger. Da ville 
vi være i en fullstendig sinnssyk institusjon; hele verden ville være 
det. Skjønner? Så vi er ved endetiden. 
 
Se på publiseringene, og hvor villedende det hele er. Vi vet at massemedia, 
de er alle forurenset og villedende. Og så mange tror de kan gå til internett 
for til slutt å få sannheten, og det er så mye søppel der at ingen kan vite 
sannheten, utenfor det som har blitt stadfestet av Gud selv. 
 
Åpenbaringen 12:9 Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, 
han som kalles djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble 
kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham. 
10 Så hørte jeg en høy røst i himmelen si: «Frelsen og styrken og riket 
tilhører fra nå av vår Gud, og makten tilhører Hans Kristus, for anklageren 
blant brødrene våre, han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, er 
kastet ned.  
11 Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og i kraft av sitt 
vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.  
 
Åpenbaringen 13:11 Deretter så jeg et annet dyr som kom opp av jorden, 
og han hadde to horn som et lam og talte som en drage.  
12 Og i det første dyrets nærvær utøver han all den makt det første dyret 
hadde, og han får jorden og de som bor på den til å tilbe det første dyret, 
han som fikk det dødelige såret sitt legt.  
13 Han utfører store tegn, slik at han til og med får ild til å falle fra himmelen 
ned på jorden i menneskers påsyn. 



14 Og han forfører dem som bor på jorden ved de tegn som han ble gitt 
å gjøre foran dyret, og sier til dem som bor på jorden at de skal lage et 
bilde av det dyret som ble såret med sverdet og overlevde. 
15 Han ble gitt makt til å gi ånde til dyrets bilde, slik at dyrets bilde 
skulle snakke, og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe dyrets 
bilde, ble drept. 
16 Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller, 
blir gitt et merke på sin høyre hånd eller på sin panne,  
17 og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller 
dyrets navn eller tallet for hans navn. 
18 Her er visdommen. La den som har forstand, regne ut dyrets tall, for det 
er et menneskes tall. Hans tall er 666. 
 
La oss nå se på dette skriftstedet som broder Branham bringer ut her i dette 
sitatet fra Satans Eden. Legg merke til at broder Branham siterte apostelen 
Paulus i 2. Tessalonikerbrev 2. 
 
II Tessalonikerbrev 2:1 Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi nærvær, 
brødre, og vår samling med Ham, ber vi dere  
2 om ikke så raskt å bli drevet fra vettet eller bli skremt, verken ved 
noen ånd eller ved noe ord eller ved brev, (Legg merke til det, et falskt 
ord eller et falskt brev, det er villfarelse som er i virksomhet her.) som om 
det kom fra oss, at Kristi Dag allerede er kommet.  
3 La ingen forføre dere på noen måte. For den kommer ikke uten at 
frafallet først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, 
fortapelsens sønn.  
4 Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som Gud har 
erklært å være hellig, slik at han, som Gud, setter seg i Guds tempel, og 
viser fram seg selv, at han er Gud.  
5 Husker dere ikke at da jeg ennå var hos dere, fortalte jeg dere disse 
tingene? 
6 Og nå vet dere at det er Han som holder igjen, for at han kan bli åpenbart 
i sin egen tid. 
7 For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare 
Han som ennå holder tilbake, inntil Han har beveget seg bort fra å være i 
dens midte. 
8 Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med 
Sin munns ånde og tilintetgjøre ved tilsynekomsten av Sitt nærvær. 
9 Dette er Satans nærvær, under Satans virksomhet, ved hjelp av all kraft, 
tegn og løgnens mirakler,  



10 og med all urettferdighetens forførelse i dem som går fortapt, fordi de 
ikke tok imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst. 
11 Og av denne grunn skal Gud sende dem en kraftig villfarelse, så de 
skal tro løgnen,  
12 for at alle de som ikke trodde Sannheten, men hadde akseptert 
urettferdigheten, skal bli dømt.  
 
Nå, Wuest-oversettelsen sier dette: Og da skal den lovløse bli avslørt i sin 
sanne identitet. Han som Herren Jesus skal drepe med sin munns ånde, og 
gjøre virkningsløs ved den plutselige tilsynekomsten av Hans Personlige 
Nærvær. Dette kommet og tilstedeværelse av ham, lovløshetens mann, er i 
henhold til satans virksomhet i miraklenes sfære. Og det vil demonstrere 
kraft, og bevitne mirakler, og mirakler som er oppsiktsvekkende, 
imponerende, forbløffende, av en oppvekkende karakter, og som villeder. 
Og hans komme og nærvær er i sfæren av enhver form for ondt bedrag 
rettet mot de godtroende, av dem som går fortapt, denne godtroenheten er 
forårsaket av det faktum at de ikke aksepterte kjærlighet til Sannheten frem 
til enden, slik at de kunne bli frelst. Og på grunn av dette skal Gud sende 
dem en villedende innflytelse som resulterer i at de tror på løgnen,  
 
(Legg merke til at det er den samme løgnen som ble fortalt til Eve) for 
at de alle skulle bli dømt, de som ikke trodde på sannheten, men gledet seg 
over ugudelighet. 
 
Romerne 1:28 Og ettersom de ikke brydde seg om å holde fram Gud i 
kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør de 
gjerninger som er usømmelig. 
 
Vel, det er et poeng her som jeg ikke vil at du skal gå glipp av. Og det 
poenget er at villfarelsen kommer innenfra. Det kommer først ut fra at folket 
forkaster sannheten. Hvorfor det? Fordi, som Jesus sa i,  
  
Johannes 8:37 «Jeg vet at dere er av Abrahams ætt, men dere søker å 
drepe Meg, fordi Mitt ord ikke får noe rom hos dere.  
38 Jeg taler det Jeg har sett hos Min Far, og dere gjør det dere har sett hos 
deres far.»  
39 De svarte med å si til Ham: «Abraham er vår far.» Jesus sa til dem: 
«Hvis dere var Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger.  
40 Men nå forsøker dere å drepe Meg, et Menneske som har fortalt dere 
sannheten som Jeg har hørt fra Gud. Abraham gjorde ikke slikt.  



41 Dere gjør deres fars gjerninger.» Da sa de til Ham: «Vi ble ikke født ut 
av hor. Vi har én Far - Gud.»  
42 Jesus sa til dem: «Hvis Gud var deres Far, hadde dere elsket Meg, 
for Jeg er utgått fra Gud og kommet hit. Jeg er heller ikke kommet av 
Meg Selv, men Han sendte Meg.  
43 Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere ikke er i stand til å 
høre Mitt ord.  
44 Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. 
Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er 
ingen sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er 
en løgner og løgnens far.  
45 Men fordi Jeg taler sannheten, tror dere Meg ikke.  
46 Hvem av dere kan overbevise Meg om synd? Og hvis Jeg sier 
sannheten, hvorfor tror dere Meg ikke?  
47 Den som er av Gud hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi 
dere ikke er av Gud.»  
 
Faktum er at for å kunne bli forført, må du først forkaste eller vende deg 
bort fra Sannheten. Og dermed forfører du deg selv. Du tror ikke på løgnen 
fordi du var en uskyldig tilskuer, en som ble lurt til å tro på den. Du tror 
løgnen fordi du ønsker å tro den.  
 
Markus 7:7 Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud 
som om det var den rette lære.  
8 For dere setter Guds bud til side og holder fast på menneskers tradisjoner 
- slik som vasking av øser og beger, og mange andre slike ting gjør dere.»  
9 Han sa til dem: «Dere forkaster virkelig Guds bud, for at dere kan holde 
fast på deres egne tradisjoner.  
10 For Moses sa: «Hedre din far og din mor,» og: «Den som forbanner far 
eller mor, skal dø.»  
11 Men dere sier: Hvis en mann sier til sin far eller mor: Det du har til gode 
av meg, er korban - det vil si: en gave til Gud -,  
12 da tillater dere ham ikke lenger å gjøre noe for sin far eller sin mor. 
13 Og dere setter Guds ord ut av kraft ved de forskriftene dere har gitt 
videre. Og mange lignende skikker følger dere.»  
14 Da Han hadde kalt hele folkemengden til Seg, sa Han til dem: «Hør på 
Meg, alle sammen, og forstå:  
15 Det er ingenting som kommer inn i et menneske utenfra, som kan 
gjøre det urent. Men det som går ut av mennesket, er det som gjør 
ham uren.  



16 Hvis noen har ører å høre med, han må høre!» 
17 Da Han var kommet inn i et hus og var borte fra folkemengden, kom 
disiplene Hans og spurte Ham om lignelsen. 
18 Så sa Han til dem: «Er også dere like uforstandige? Skjønner dere ikke 
at det som kommer inn i et menneske utenfra, ikke kan gjøre det urent? 
19 For det kommer ikke inn i menneskets hjerte, men går ned i menneskets 
mage, og det blir borte. Slik blir all mat renset.»  
20 Og Han sa: «Det som kommer ut av et menneske, gjør mennesket 
urent.  
21 For innenfra, ut fra menneskenes hjerte, kommer onde tanker, hor 
(ekteskapsbrudd), hor, mord,  
22 tyverier, griskhet, ondskap, svik, uanstendighet, misunnelse, 
bespottelse, stolthet og dårskap. 
23 All denne ondskapen kommer innenfra og gjør et menneske urent.»  
 
Hebreerne 3:12 Se til, brødre, at det ikke er et ondt vantroens hjerte i 
noen av dere, slik at han faller fra den levende Gud.  
13 Men forman hverandre daglig, så lenge det heter «i dag», så ikke noen 
av dere skal bli forherdet ved syndens forførelse.  
14 For vi er nemlig blitt delaktig i Kristus, så sant vi helt til enden holder fast 
på den tilliten vi hadde fra begynnelsen, 
15 for det blir sagt: «I dag, om dere hører Hans røst, da forherd ikke deres 
hjerter, slik som Israel hadde bitterhet i ørkenen».  
Folket forlater Ordet helt på egen hånd. Fordi de har et ondt hjerte, sier 
Gud. 
 
1. Johannes 1:8 Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og 
sannheten er ikke i oss. 
Legg merke til at John forteller oss at vi bare lurer oss selv, vi lurer ikke 
noen andre, vi bedrar ikke noen andre. 
 
Jakobs brev 1:22 Men vær ordets gjørere, og ikke bare hørere, som 
bedrar seg selv. 
 
Jakobs brev 1:26 Hvis noen blant dere mener at han frykter Gud, og ikke 
styrer sin tunge, men bedrar sitt eget hjerte, da er hans gudfryktighet 
bare tomhet. 
 
Legg merke til at når du bedrar deg selv, da er din religion forgjeves.  
 



1. Korinterbrev 3:18 Ingen må bedra seg selv! Hvis noen blant dere 
synes å være vis i denne tidsalder, la ham bli en dåre, for at han kan bli vis. 
19 For denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet: Han 
fanger de vise i deres egen list. (i sin egen falske visdom). 
 
Derfor, folk får det som de ber om. 
 
Galaterne 6:3 For om noen mener om seg selv at han er noe, når han ikke 
er noen ting, han bedrar seg selv.  
4 Men la hver enkelt prøve sitt eget verk, og så skal han holde grunn for ros 
alene for seg selv, og ikke til de andre.  
5 Hver enkelt skal nemlig bære sin egen byrde.  
6 Den som blir opplært i ordet, skal ha del i alle goder sammen med den 
som underviser ham.  
 
Romerne 16:17 Nå formaner jeg dere, brødre: Legg merke til dem som 
skaper splittelsene og er årsak til frafall fra den lære som dere er blitt 
undervist i. Ta avstand fra dem!  
Rom 16:18 For de som er slik, tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin 
egen mage. Og med glatte ord og smigrende tale forfører de hjertene til 
de godtroende. 
 
Disse godtroende kunne ikke være med i utvelgelsen, fordi de er i stand til 
å bli forført. De er naive mennesker som ikke er ute etter å skade noen, 
men de blir forført av det som de hører. Men som jeg allerede har vist dere, 
de kan bare bli forført fordi de ikke har noen kjærlighet til Sannheten. Så de 
godtar alt det som kan høres riktig ut. Men det er det ikke.  
 
Legg merke til hva Paulus sier i Efeserne 5:6 La ingen forføre dere med 
tomme ord, for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over 
ulydighetens barn.  
7 Bli derfor ikke delaktige med dem!  
8 For dere var en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som 
lysets barn, 
 
Legg merke til at de har et valg, fordi de har blitt advart. Du skjønner, Gud 
sender alltid en advarsel før dommen, og når folket avviser Hans advarsel, 
da vil en dom være alt som er tilbake for dem. 
 



2. Timoteus 3:12 Men også alle de som vil leve på en gudfryktig måte, i 
Kristus Jesus, vil bli forfulgt. 
13 Men onde mennesker og bedragere blir stadig enda mer onde. De 
forfører og blir forført.  
14 Men du må bli værende i den sannheten som du har lært og er blitt 
overbevist om, for du vet hvem du har lært det av.  
 
Legg merke til at de som bedrar, de blir selv forført. Det er derfor de kan 
være så oppriktige i sin villfarelse. 
 
2. Korinterbrev 4:1 Derfor, da vi har denne tjenesten, ettersom vi har fått 
barmhjertighet, så mister vi ikke motet. 
2 Men vi har sagt fra oss de skjulte skammelige tingene, og vi vandrer ikke 
i list, heller ikke forfalsker vi Guds ord. Men ved å legge sannheten 
åpent fram, stiller vi oss selv frem til hvert menneskes samvittighet for Guds 
åsyn.  
3 Men hvis også vårt evangelium er tildekket, så er det blitt skjult i dem 
som går fortapt,  
4 i de vantro, de som har fått sine tanker forblindet av denne tidsalders 
gud, for at ikke lyset fra herlighetens evangelium om Kristus, som er Guds 
bilde, skal skinne for dem.  
5 For vi forkynner nemlig ikke oss selv, men Kristus Jesus, Herren. Men vi 
selv er deres tjenere for Jesu skyld. 
6 For Han, Gud, som bød lyset å skinne ut fra mørket, har latt det skinne i 
våre hjerter, for å la lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu 
Kristi åsyn (nærvær) skinne fram. 
7 Men vi har denne skatten i jordiske kar, for at den veldige kraften skal 
være av Gud og ikke av oss. 
 
Efeserne 4:8 Derfor sier Han: «Da Han for opp, tok Han fangenskapet til 
fange og gav gaver til menneskene.» 
9 Dette: Han for opp, hva betyr det om ikke Han også først for ned til 
jordens lavere deler? 
10 Han som for ned, er også Den samme som for opp over alle himlene, for 
å fylle alle ting. 
11 Og Han Selv (Gud) gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen 
til evangelister, noen til hyrder og lærere, 
12 til fullkommengjøring av de hellige, til tjenestens arbeid, til oppbyggelse 
av Kristi legeme, 



13 inntil vi alle når fram til troens enhet og kunnskapen om Guds Sønn, til 
manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde, 
14 for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og 
dit og bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers 
knep, ved å oppsøke med list for å fange i villfarelsens kunster. 
15 Men ved å tale sannhet i kjærlighet, skal vi vokse inn i Ham i alle ting, 
Han som er hodet - Kristus. 
 
2. Johannes 1:7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke 
bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød. Han er forføreren og 
Antikristen.  
8 Gi akt på dere selv, slik at vi ikke mister det vi arbeidet for, men at vi kan 
få full lønn. 
9 Hver den som begår overtredelser (overskrider grensene for sann lære), 
og som ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i Kristi lære, har 
både Faderen og Sønnen. 
10 Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da skal dere 
verken ta imot ham i huset eller hilse ham velkommen.  
 
65-0801M Denne Onde Tids Gud 56. De to ånder. En av dem, Guds 
Hellige Ånd; den andre, som er djevelens ånd, arbeider i forførelse. 
Jordens folk gjør nå sine valg. Den Hellige Ånd er her og kaller ut en 
Brud for Kristus. Han gjør det ved å stadfeste Sitt løftes Ord for Henne, for 
denne tid, viser at Det er Kristus. Hvis fingeren er ment å bevege seg i 
denne tid, vil fingeren bevege seg. Hvis foten er ment å bevege seg i denne 
tid, vil foten bevege seg. Hvis øyet skal se i denne tid, vil øyet se. 
Skjønner? Guds Ånd, slik Den er vokst inn i Guds fulle skikkelse, det er 
tiden som vi nå lever i. Den Hellige Ånd er her og stadfester Budskapet for 
tiden. Og den Hellige Ånd gjør dette, slik at menneskene som tror Gud 
vil bli kalt ut av dette kaoset. Djevelens uhellige ånd er her og kaller 
sin menighet ved villfarelsen, som vanlig, ved forvrengning av Guds 
Ord, slik han gjorde i begynnelsen. Ser dere at det kommer rett tilbake til 
den frøtiden igjen, fra Eden? Her er det igjen.  
 
2. Korinterbrev 11:13 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.  
 
Romerne 3:11 Det er ikke én som har forstand. Det er ikke én som søker 
etter Gud.  
12 De har alle bøyd av. Alle sammen er de blitt fordervet. Det er ingen som 
gjør godt, nei, ikke én eneste.  
13 En åpnet grav er deres strupe. Med sine tunger har de utført 
bedrageri, slangegift er under deres lepper.  
14 Deres munn er full av forbannelse og bitterhet.  
15 Deres føtter er snare til å utøse blod.  
16 Det er ødeleggelse og elendighet på deres veier.  
17 Og fredens vei har de ikke kjent.  
 
Kolosserne 2:8 Se til at det ikke er noen som fanger dere ved filosofi og 
tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens lærdommer og 
ikke i samsvar med Kristus.  
 
1. Thessalonikerbrev 2:3 For vår formaning var ikke ut fra villfarelse, 
eller av urenhet, eller i falskhet.  
4 Men ettersom vi er blitt prøvd av Gud for å bli betrodd evangeliet, derfor 
taler vi også, ikke for å tekkes mennesker, men Gud, Han som prøver våre 
hjerter. 
5 Vi var nemlig aldri hos dere med smigrende ord, som dere vet, og 
heller ikke i noe dekke for grådighet - Gud er vårt vitne.  
6 Vi søkte heller ikke ære av mennesker, verken fra dere eller fra andre, 
selv om vi som Kristi apostler kunne ha opptrådt med tyngde.  
 
Romerne 7:11 For synden tok anledning av budet og bedrog meg, og ved 
budet drepte synden meg.  
 
1. Korinterbrev 15:33 Bli ikke forført, dårlig omgangskrets forderver gode 
vaner. 
 
Titus 3:3 For også vi selv var en gang uforstandige, ulydige og forførte. Vi 
trellet under mangfoldige lyster og begjær, og vi levde i ondskap og 
misunnelse, vi var avskyelige og vi hatet hverandre.  
4 Men da Guds, vår Frelsers godhet og menneskekjærlighet ble åpenbart, 



5 frelste Han oss, ikke av gjerninger som vi hadde gjort i rettferdighet, men 
etter Sin nåde, gjennom renselse til gjenfødelse og fornyelse ved Den 
Hellige Ånd, 
 
La oss be 
 


