
Satans Eden nr. 19 
Rettferdighet og Urettferdighet, del 1 
Rettferdighet gjennom Åpenbaring 

5. Desember, 2021 
Brian Kocourek, Pastor 

 
Romerne 1:17 For i evangeliet blir Guds rettferdighet (Guds rette 
forståelse) åpenbart av tro til tro (åpenbaring til åpenbaring), som det står 
skrevet: Den rettferdige skal leve av tro (åpenbaring). 
 
La oss be. 
 
Nå, vi vet at ordet rettferdighet kommer fra et gammelt engelsk ordet som 
betyr: en rett forståelse. Og vi vet også at broder Branham lærte oss i sitt 
Budskap, Bortrykkelsen, at Tro er en Åpenbaring. 
 
65-1204 Bortrykkelsen 65. Men, for Menigheten, Bruden, Bortrykkelsen er 
en åpenbaring for Henne. Det er åpenbart for Henne. At, åpenbaringen, 
den sanne Kristi Brud vil vente på den åpenbaringen om Bortrykkelsen.  
66. Nå, det er en åpenbaring, for åpenbaringen er tro. Du kan ikke ha en 
åpenbaring uten at det er tro. Tro er en åpenbaring, fordi det er noe 
som er åpenbart for deg. Tro er en åpenbaring. Tro er noe som er blitt 
åpenbart for deg, som det var for Abraham, som kunne kalle alt som var i 
motsetning til det som hadde blitt åpenbart for ham, som om det ikke var 
slik. Nå, tro, det er hva tro er, det er åpenbaringen fra Gud. Menigheten 
er bygd på en åpenbaring, det hele og fulle Legemet. 
 
65-1126 Gjerninger Er Tro, Uttrykt 117. Der er noen som hardt prøver å 
tro Det, og prøver å arbeide seg inn Det. Noen kan overhodet ikke gjøre 
det. Og andre, det er bare gitt til dem, det er bare av nåde. Nå, det er 
forskjellen. Skjønner? Det gjør det. Det er den virkelige åpenbaringen, fordi 
tro er en åpenbaring fra Gud. Det må først bli åpenbart. 
 
65-1126 Gjerninger Er Tro, Uttrykt 105. Nå, tro er “en åpenbaring fra 
Gud.” Nå, tro er en åpenbaring. Der er hvor jeg ønsker å oppholde meg, 
der, bare et øyeblikk. Det er en åpenbaring. Han har åpenbart det for 
deg ved Sin nåde. Det er ikke noe du gjorde. Du arbeidet ikke deg selv 
inn i troen. Hvis du noensinne har tro, er det gitt deg ved Guds nåde. 
Og Gud åpenbarer det til deg, derfor, tro er en åpenbaring. Og hele 
Guds Menighet er bygd på åpenbaringen. 



 
Derfor, når jeg leser alle Skriftstedene denne formiddagen, som henviser til 
rettferdighet, vil vi omformulere det til en rett forståelse. Og når vi 
henviser til alle Skriftstedene som refererer til tro, da vil vi bruke ordet 
åpenbaring i stedet, slik at tankens kontinuitet kan være konsekvent. 
 
Derfor kan vi lese dette slik: Romerne 1:17 For i evangeliet blir Guds rette 
forståelse åpenbart fra åpenbaring til åpenbaring, som det står skrevet: 
Den rettferdige skal leve av åpenbaring. 
 
Åpenbaring fra Gud er derfor en viktig funksjon som Gud har gjort Sine 
utvalgte i stand til å være i besittelse av. Og det kan bare komme gjennom 
å motta Den Hellige Ånd. For apostelen Paulus lærte oss i 1. Korinterbrev 
2, at "Ingen kan forstå det som hører Gud til, uten at Guds Ånd er i 
ham." 
 
Derfor, når vi går inn i denne mini-serien om rettferdighet versus 
urettferdighet, da må du huske på dette, hele veien igjennom, at en rett 
forståelse kommer fra åpenbaring, og en urett forståelse kommer av en 
mangel på åpenbaring. Og det er hva vi vil se i de mange Skriftstedene 
som jeg presenterer for deg denne formiddagen. Det burde fortelle deg hvor 
viktig åpenbaring er for den troende. Fordi, uten den kan du aldri motta 
Guds rette forståelse. Men "din egen «rette» forståelse er som skitne 
filler", slik vi leser i Jesaja 64. 
 
Jesaja 64:5 Vi ble som den urene, alle sammen. All vår rette forståelse 
er blitt som skitne filler. Som løvet visnet vi alle sammen, og som vinden 
førte våre misgjerninger oss bort. 
 
Vel, apostelen Paulus forteller oss også, i Romerne 3:20 Fordi, intet kjød 
blir rettferdiggjort for Ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer 
erkjennelse av synd.  
21 Men nå er Guds rette forståelse blitt åpenbart uten noen lov, den 
rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene. 
22 Det er Guds rette forståelse gjennom Jesu Kristi åpenbaring, til alle 
og over alle som tror. For det er ingen forskjell, 
23 for alle har syndet og er fullstendig uten Guds herlighet.  
 
Han forteller oss også i Romerne 4:1 Hva skal vi da si at vår far Abraham 
har oppnådd etter kjødet? 



2 For dersom Abraham ble rettferdiggjort ved gjerninger, har han jo noe å 
rose seg av, men ikke for Gud. 
3 For hva sier nemlig Skriften? Abraham trodde Gud (han hadde en 
åpenbaring fra Gud, og han trodde den åpenbaringen), og det ble regnet 
ham til en rett forståelse. 
4 For den som arbeider blir ikke lønnen regnet som nåde, men som 
fortjeneste.  
5 Men den som ikke arbeider, men tror på Ham som rettferdiggjør den 
ugudelige, ham blir hans åpenbaring tilregnet som en rett forståelse, 
6 slik også David uttaler saligprisningen over det menneske som Gud 
tilregner en rett forståelse uten gjerninger: 
7 «Salige er de som har fått sine lovbrudd tilgitt, og som har fått sine synder 
dekket over. 
8 Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd.» 
9 Gjelder nå denne saligprisningen bare de omskårne, eller gjelder den de 
uomskårne også? Vi sier jo at åpenbaringen ble tilregnet Abraham til å ha 
en rett forståelse. 
10 Når ble den da tilregnet ham? Da han var omskåret eller uomskåret? 
Ikke da han var omskåret, men mens han var uomskåret. 
11 Og han fikk omskjærelsens tegn som et segl på en rett forståelse 
av åpenbaringen, den som han hadde mens han ennå var uomskåret, og 
slik skulle han bli far til alle disse som tror, av de uomskårne, slik at en rett 
forståelse kunne bli tilregnet dem også. 
12 Han ble også far til de omskårne, for disse som ikke bare er omskårne, 
men som også følger etter i fotsporene av den åpenbaring som vår far 
Abraham hadde da han fremdeles var uomskåret. 
13 Det var jo ikke ved loven løftet om å bli arving til verden ble gitt til 
Abraham eller til ætten hans, men ved åpenbaringens rette forståelse. 
14 For hvis det er de som bygger på loven, som er arvinger, da blir 
åpenbaringen uten innhold og løftet satt ut av kraft,  
15 for det er jo slik at loven framkaller vrede. Men der hvor det ikke er noen 
lov, der er det heller ingen overtredelse. 
16 Derfor er løftet av åpenbaring, for at det kunne være av nåde, slik at 
løftet kunne stå fast for hele ætten, ikke bare for den som er av loven, men 
også for den som er av Abrahams åpenbaring. Han er far til oss alle, - 
17 slik det står skrevet: Jeg har gjort deg til far for mange folkeslag - overfor 
dette at han trodde Gud, Han som gjør de døde levende og kaller på det 
som ikke finnes, som om det finnes. 
18 Da alt håp var ute, trodde han med håp, at han skulle bli far til mange 
folkeslag, etter det som var sagt: «Slik skal din ætt bli.»  



19 Han ble ikke svak i åpenbaringen og var ikke opptatt av sitt eget 
legeme som allerede var dødt, siden han snart var hundre år. Heller ikke 
var han opptatt av Saras døde morsliv.  
20 Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i 
åpenbaringen idet han gav Gud ære.  
21 Og han var helt overbevist om at det Han hadde lovt, det var Han også i 
stand til å gjøre,  
22 Og derfor ble det tilregnet ham til å ha en rett forståelse. 
 
Igjen, la oss gå til Romerne 5:18 Altså, slik som fordømmelsen, ved den 
enes overtredelse, kom til alle mennesker, slik blir Den Enes rette 
forstand, til livets rettferdiggjørelse, til alle mennesker. 
 
Og fra Romerne 9:28 Ordet skal fullføre og beskjære i en rett forståelse, 
for Herren skal fullbyrde Sitt beskjærende Ord på jorden. 
29 Og som Jesaja hadde sagt tidligere: «Hvis ikke Herren Sebaot hadde 
latt en ætt bli tilbake for oss, ville vi ha blitt som Sodoma, og vi ville ha blitt 
lik Gomorra.»  
30 Hva skal vi da si? At hedningene som ikke søkte en rett forståelse, 
mottok en rett forståelse, men det er en rett forståelse som er av 
åpenbaring. 
31 Men Israel som prøvde å etterfølge loven i en rett forståelse, har ikke 
kommet frem til loven i en rett forståelse.  
32 Hvorfor? Fordi etterfølgelsen ikke var ut fra åpenbaring, men ut fra 
lovgjerninger. For de snublet over snublesteinen.  
33 Som det står skrevet: Se, Jeg legger i Sion en snublestein og en klippe 
til anstøt, og hver den som tror på Ham, skal ikke bli gjort til skamme. 
Vel, det er nøkkelen, rett der. De snublet fordi fokuset deres var galt. 
Fordi det ikke var blitt åpenbart for dem. Derfor hadde de en urett 
forståelse. 
 
Nå har vi i dag et eksempel på denne urette forståelsen, der i en falsk 
femfoldig tjeneste som ikke har noen åpenbaring fra Gud angående Hans 
Ord. Og dermed så er deres egen «rette» forståelse, ingen rett forståelse 
i det hele tatt, men blir betraktet av Gud som skitne filler. Derfor er det en 
urett forståelse, som er en feil tenkning, en feil forståelse. 
 
Apostelen Paulus forteller oss i Romerne 10:3 Fordi de er uvitende om 
Guds rette forståelse og søker å sette opp sin egen rette forståelse, så 
har de ikke underordnet seg Guds rette forståelse.  



4 For Kristus er nemlig det endelige målet for loven, til en rett forståelse 
for hver den som tror. 
5 For Moses skriver om den rette forståelsen som er av loven: «Det 
mennesket som gjør disse ting, skal leve ved dem.»  
6 Men den rette forståelsen av åpenbaring taler på denne måten: Si ikke 
i ditt hjerte: Hvem skal stige opp til himmelen? - det vil si for å hente Kristus 
ned -  
7 eller: Hvem skal fare ned i avgrunnen? - det vil si for å hente Kristus opp 
fra de døde.  
8 Men hva sier den rette forståelsen av åpenbaring? Ordet er deg nær, i 
din munn og i ditt hjerte, - det er åpenbaringens ord, dette som vi 
forkynner. 
9 For dersom du bekjenner i din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte 
at Gud har oppreist Ham fra de døde, da skal du bli frelst. 
10 For hjertet tror til en rett forståelse, og munnen bekjenner til frelse. 
11 Skriften sier nemlig: Hver den som tror på Ham, skal ikke bli gjort til 
skamme. 
12 For det er ingen forskjell på jøde og greker, for Han er den samme Herre 
over alle, Han er rik nok for alle som kaller på Ham. 
13 For hver den, nemlig, som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 
14 Hvordan skal de da påkalle Ham som de ikke tror på? Og hvordan skal 
de tro på Ham som de ikke hørte på? Og hvordan skal de høre uten at det 
er en som forkynner?  
15 Og hvordan skal de forkynne hvis de ikke blir utsendt? Som det står 
skrevet: Hvor deres føtter er fagre, som forkynner fredens evangelium, som 
forkynner det gode.  
16 Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier: «Herre, hvem 
trodde det budskapet han hørte av oss?»  
17 Så kommer altså åpenbaringen av det en hører, men det en hører, det 
kommer gjennom Guds ord. 
 
Så, da hviler hele kilden og opprinnelsen til frelse på denne ene tingen, at 
Gud sender ut noen,(En sann tjener av Ordet). 
 
For hvis Han ikke sender ut noen, da vil de som forkynner, forkynne en 
løgn, og deres forkynnelse er da ingen forkynnelse i det hele tatt. Faktisk 
ville det være bedre for dem å ikke forkynne. 
 
Og de som da hører, hører en feil, og det ville være bedre for dem å ikke 
høre. 



 
Og da, de som tror, ville tro en løgn, og det ville være bedre for dem å ikke 
tro. 
 
Da ville også de som påkaller Ham, de påkaller en falsk Herre, og det ville 
være bedre for dem å ikke påkalle. 
 
 
 
For slike forkynnere, forkynner ikke.  
Slike hørere, hører ikke.  
Slike troende, tror ikke.  
Og slike påkallere, påkaller ikke.  
 
Og de vil bli fordømt fordi de ønsket å bli frelst ved en løgn. Og det er en 
urett forståelse. 
 
Da kan vi se hva som blir omtalt i Ordspråket 1:28 Da skal de påkalle meg, 
men jeg svarer ikke. De skal søke meg, men ikke finne meg. 
29 Fordi de hatet kunnskap og valgte å ikke frykte Herren ... 
 
Romerne 10:16 Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier: 
«Herre, hvem trodde det budskapet han hørte av oss?»  
17 Så kommer altså åpenbaringen av det en hører, men det en hører, det 
kommer gjennom Guds ord. Det sanne, åpenbarte og stadfestede Guds 
Ord. 
 
Apostelen Paulus lærte oss også i 2. Korinterbrev 6:14 Ikke vær i 
fellesskap med en som er annerledes, en vantro. For hvilket fellesskap 
har en rett forståelse med en urett forståelse? Og hvilket samfunn har 
lyset med mørket? 
Når du setter de som taler sannhet, sammen med de som taler løgn, hva 
får du da? En forvirring og et sammenblandet evangelium. 
 
Broder Branham sa i talen: 62-0211 Enhet 113. Kan en mann som tror på 
hele Guds Ord, ha en enighet med dem som bare tror på en del av Guds 
Ord? Gud ønsker adskillelse. 
 
La oss lese noen flere skriftsteder for å spikre fast dette poenget. 
 



Galaterne 2:20 Jeg er blitt korsfestet sammen med Kristus. Jeg lever, men 
det er ikke lenger jeg selv som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet 
som jeg nå lever i kjødet, lever jeg i åpenbaring, den åpenbaringen som 
tilhører Guds Sønn, Han som elsket meg og gav Seg Selv for meg. 
21 Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis en rett forståelse blir oppnådd 
gjennom loven, så døde altså Kristus forgjeves.  
 
Filipperne 3:9 og bli funnet i Ham, ikke med min egen «rette» forståelse, 
den som er av loven, men med den som blir gitt gjennom Kristi 
åpenbaring, den rette forståelsen som er av Gud, gjennom 
åpenbaringen, 
 
2. Timoteus 4:1 Derfor pålegger jeg, framfor Gud og Herren Jesus Kristus, 
Han som skal komme for å dømme levende og døde ved Sin tilsynekomst 
og Sitt rike: 
2 Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide! Overbevis, irettesett, forman med 
all langmodighet og lære.  
3 For den tid kommer da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine 
egne lyster hoper de seg opp lærere, som de klør etter å høre på.  
4 De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende 
seg til eventyr.  
5 Men vær du på vakt i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning og 
fullfør din tjeneste!  
6 For jeg blir allerede ofret, og tiden for min avreise er nær.  
7 Jeg har stridd den gode strid, jeg har fullført løpet, jeg har bevart 
åpenbaringen.  
8 Til slutt, så er det da gjort ferdig en krone av en rett forståelse for meg, 
den som Herren, den rettferdige Dommer, skal gi meg på den Dagen, og 
ikke bare til meg, men til alle som har elsket Hans tilsynekomst. 
 
Så, vi ser dette ved tiden for Guds tilsynekomst, som er avdekkingen av 
Gud, også kjent som Jesu Kristi åpenbaring. Og dette, sier Han, kommer 
før selve Hans komme. Og det skal komme, ved åpenbaringen av Jesus 
Kristus, en rett forståelse, som Gud vil bringe ned med et Rop til de 
troende i endetiden. 
 
Hebreerne 5:13 For hver den som bare får melk, er ukyndig i en rett 
forståelse av ordet, for han er nemlig barnslig. 
 



Hebreerne 11:7 Ved åpenbaring, etter å ha fått en guddommelig advarsel 
om de ting som ennå ikke var synlige, slik at han fikk gudsfrykt, så bygde 
Noah en ark til frelse for sin husstand. Ved den fordømte han verden og ble 
arving til den rette forståelsen som kommer ved åpenbaring. 
 
1. Johannes 2:29 Hvis dere vet at Han (Gud) er den rette forståelsen, så 
forstår dere også at hver den som gjør etter en rett forståelse, er født av 
Ham. 
 
1. Johannes 3:7 Dere barn! La ingen føre dere vill! Den som gjør etter en 
rett forståelse, har en rett forståelse, likesom Han forstår på en rett 
måte. 
8 Den som gjør synden, er av djevelen, for djevelen har syndet fra 
begynnelsen. I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, for at Han skulle 
ødelegge djevelens gjerninger. 
9 Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, for Hans sæd blir i ham. Og 
han kan ikke synde, for han er født av Gud. 
10 Ved dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare: Hver den som ikke 
gjør etter en rett forståelse, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker 
sin bror. 
 
Nå, denne formiddagen vil vi nærme oss et emne som broder Vayle 
underviste i 1972. Og jeg har også undervist dette samme emnet flere 
ganger i løpet av de siste 40 årene som deres pastor. 
 
Emnet er rettferdighet og urettferdighet. Og jeg føler at dette er et veldig 
viktig emne. Fordi, ved endetiden skal åndene være så like hverandre at 
det blir veldig vanskelig, bortsett fra hos de utvalgte, til å skjelne hvilken ånd 
som tilhører hvor hen. 
 
Og hvis du har et folk, ved endetiden, som ikke kan skille rett fra galt, da 
kan du kanskje innse hvor nær den ånden må være, for å forårsake denne 
store forvirringen. Vi vet at dette er den tiden hvor vår åpenbaring skal bli 
vendt rett tilbake til fedrene, til å virkelig vite, ved en Guddommelig 
åpenbaring - "SÅ SIER HERREN". Og dette er den tiden hvor det skal 
være et levende folk som vil stå sammen i én enhet med dette Ordet. Og de 
vil ha en rett forståelse, og de vil ha, og de vil leve i en sann åpenbaring, i 
Gud. 
 



Nå, i Malakias 3:16 Da talte de med hverandre, de som frykter Herren. Og 
Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for 
dem som frykter Herren og høyakter hans navn. 
 
Vel, vi har lest dette verset mange ganger. Men, fordi, som med de fleste 
Skriftsteder, fordi vi har forutinntatte ideer om hva vi er i ferd med å lese, 
da, endog før vi leser det, så klarer vi ikke å lese det riktig. En vanlig person 
vil lese dette verset, og han vil si: "Det er vidunderlig at det vil være et folk 
som taler med Gud." Men ser du, de taler ikke til Gud. Nei, de talte med 
hverandre, og Gud lyttet til hva de sa til hverandre. "Da talte de med 
hverandre, de som frykter Herren." Skjønner! Folket talte med hverandre. 
Og Gud var så fornøyd med det Han hørte, at han skrev en minnebok. 
 
Hva slags språk, og hva slags tale var det disse menneskene hadde, og 
som forårsaket at Gud ble så fornøyd, at Han, på Sin side, gjorde noe 
veldig spesielt med disse menneskene, som ikke var blitt gjort gjennom 
noen andre tidsaldre? 
 
Han sa om dem: Malaki 3:17 De skal være mine, sier Herren, hærskarenes 
Gud, min eiendom, den dag jeg gjør mitt verk. Og jeg vil være mild mot 
dem, likesom en mann er mild mot sin sønn som tjener ham. 
 
Ser dere, det tales der om et sønnekår (adopsjon). Jeg vil spare dem, slik 
som en mann sparer sin egen sønn som tjener ham. 
 
Derfor, dette må være dagen for den Første Oppstandelse, og 
Bortrykkelsen av menigheten, når alle er sammen og er samlet i 
Lammets store Bryllupsmåltid. 
 
Hvordan vet jeg dette? Fordi, i vers 18 står det: Malakias 3:18 Da skal dere 
igjen se forskjell mellom den med en rett forståelse og den ugudelige, 
mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. 
 
Derfor, denne formiddagen skal vi ta dette verset som vår tekst. 18 Da skal 
dere igjen se forskjell mellom den med en rett forståelse og den 
ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener ham. 
 
Så derfor, ved endetiden, før bortrykkelsen, da talte folket tydeligvis på 
en bestemt måte slik at det behager Gud. Og ingen andre taler på den 
måten. Og disse er de eneste som åpenbart frykter Hans navn, og de 



forstår Hans navn. Og de blir ansett å ha en rett forståelse, fordi de er de 
eneste, ved endetiden, som vil være med når juvelene blir samlet 
sammen ved avslutningen av tidsalderen. 
 
Og vi vet at sammenkomsten av de hellige, William Branham lærte oss at 
det er ved tiden for oppstandelsen, når vi først blir samlet sammen, og 
deretter blir vi tatt opp for å møte Herren i luften. 
 
64-0823M Spørsmål og Svar 54. Ja vel, det femte spørsmålet: 240. Vil 
Bruden være samlet på ett sted ved Bortrykkelsen, og vil dette være i 
Vesten?  55 Nei, det trenger ikke å være der. Ja, Bruden vil være samlet 
på ett sted. Det er sant, men ikke før ved oppstandelsen. Skjønner? "For vi 
som lever og blir igjen til Herrens nærvær (Parousia) ..." 2. Tessalonikerne 
4:15, tror jeg det er. "Vi som lever og blir igjen til Herrens nærvær, skal på 
ingen måte komme i forveien for dem som er innsovnet. (universelt) For 
Guds Basun skal lyde, og de døde i Kristus skal stå opp først, og vi skal bli 
rykket opp sammen med dem for å møte Herren i luften. Derfor, Bruden, 
alle vil være samlet sammen, når den går for å møte Herren. Skjønner? 
 
Og nå, angående Malakias 3:17-18 som vi diskuterer her denne 
formiddagen, det er selvfølgelig bare én gruppe mennesker som kan 
kvalifisere seg, og det vil være de som gir tilbake til Gud, ved å tale til 
hverandre, den sanne forståelsen av Den Allmektige Guds Ord. 
 
Det er derfor apostelen Johannes sa i 1. Johannes 5:9-15 Hvis vi tar imot 
vitnesbyrdet fra mennesker, er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds 
vitnesbyrd, det som Han har vitnet om Sin Sønn. 
 
Så det som Gud lytter til i Malakias 3, er ikke vitnesbyrdet fra mennesker. 
Men Gud er vitne til at Hans Eget Ord blir talt, eller gitt et ekko av, fra den 
ene til den andre. 
 
La oss lese videre i 1. Johannes 5:10 Den som tror i Guds Sønn, har (gir 
et ekko av) vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort Ham til 
en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet som Gud har vitnet om 
Sin Sønn. 
 
Så, det er dette vitnesbyrdet som Gud ga om sin Sønn, som hver enkelt gir 
et ekko av, til en annen. 



 
Nå, 1. Johannes 5:11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, 
og dette livet er i Hans Sønn. 
 
Vel, dette er viktig å forstå. For, uten et ekko av dette vitnesbyrdet som Gud 
ga om sin sønn, da kan det heller ikke være noe ekko av det livet som var i 
Hans første-fødte sønn. 
 
Og det er det som Johannes forteller oss i vers 12 Den som har (gir et ekko 
av) Sønnen, har (gir et ekko av) livet. Den som ikke har (gir ikke et ekko av) 
Guds Sønn, har ikke (gir ikke et ekko av) livet. 
 
Og det var det de gjorde da de talte med hverandre. Og Gud lyttet, og Han 
hørte etter, noe som betyr at Han var spesielt oppmerksom på det de sa. 
Og så vet vi hva Han gjør som en respons, og det er å bekrefte Hans 
forutbestemte valg og utvelgelse: "17 De skal være mine, sier Herren, 
hærskarenes Gud, min eiendom, den dag jeg gjør mitt verk. Og jeg vil være 
mild mot dem, likesom en mann er mild mot sin sønn som tjener ham. 
 
Som jeg sa tidligere, Dette taler om et sønnekår (adopsjon). 
 
La oss nå se hvordan dette blir knyttet sammen med 1. Johannes 5:13 
Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds Sønns navn, for at dere skal 
vite at dere har evig liv, og for at dere skal fortsette å tro på Guds Sønns 
navn. 
14 Og dette er den frimodigheten vi har i Ham, at om vi ber om noe etter 
Hans vilje, så hører Han på oss. 
15 Og hvis vi vet at Han hører på oss, uansett hva vi ber om, så vet vi 
også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til Ham. 
 
Så vi taler Hans Ord til hverandre. Og Ordet er Hans Liv. Og vårt liv 
begynner også å gi et ekko av Hans Liv, og tilliten vokser fra ord til ord, og 
fra herlighet til herlighet, og fra bilde til bilde. Det er hva Paulus forteller oss 
i 2. Korinterbrev 3:18. Vi vet at når vi taler, og vi gir et ekko av Hans Ord, 
da vet vi at Han lytter. og vil samle oss sammen, slik en mann samler 
sammen sine juveler og sparer Sine egne sønner som tjener Ham. 
 
Legg merke til hva Han sier her. Fordi, dette også har noe å gjøre med å 
tjene. Det er tydelig at resten av folket, de tjener Ham ikke. Det er mange 
som snakker, mange som snakker om Gud. Endog folkemengden taler til 



Gud. Men ved endetiden er det ikke du som taler til Gud. Men det er din 
tale til hverandre på en bestemt måte, og gir et ekko av det som Gud 
har gitt til dere å vite, om Hans forhold til Sin førstefødte sønn, og deretter 
til sønner. 
 
Det forteller oss at Gud vil gjenkjenne deg, og gjøre deg til en av Hans 
juveler, og følgelig også tilregne deg det Livet som var i den første-fødte 
sønnen, og la deg få vite med sikkerhet, at du er blitt regnet for å være en 
ekte sønn. Og ingen andre kommer til å være kvalifisert. 
 
Vel, i den grad at dette kan virke urettferdig mot noen nå, men dette er hva 
Gud sa i Malakias 3, og Hans tanker er ikke våre tanker, for vi har ingen 
tanker til å komme med. 
 
Nå, vi kan bare ikke gå etter det som vi tenker. Om vi begynner å bli sløv 
eller sjenerøs i en god egenskap som ikke er blitt gitt av Gud, det øker ikke 
Guds herlighet, og det gjør heller ikke noe for oss, men det ødelegger oss. 
 
Legg først og fremst merke til at dette verset er veldig uklart. Folk går forbi 
det. De bryr seg ikke om å lære mer om det. Og du finner det heller ikke i 
de store tekstene som Guds velkjente budbærere tidligere har forkynt. Og 
ikke bare er det veldig uklart, men det er også blitt veldig feil oversatt. Dette 
er kanskje en av de verste oversettelsene, her i Malakias. Det står: "Da 
skal dere igjen se forskjell", men det er ikke "mellom de rettferdige og 
de ugudelige," men det rette er faktisk "mellom en rett forståelse og 
ugudelighet." 
 
Det er slik du kan skille mellom hvem som har en rett forståelse og hvem 
som ikke har det. Fordi den som gjør rettferdighet, er rettferdig. Eller den 
som gjør det som er rett. Så du må vite hva som er rett og galt, for å vite 
hvem som er rett, og hvem som tar feil. 
 
Det er hva Bibelen lærer oss. Det er ikke en skjelning mellom rettferdige 
mennesker og ugudelige mennesker, men det er faktisk mellom en rett 
forståelse og ugudelighet. Og bare noen bestemte mennesker vil være i 
stand til å kunne bedømme mellom hva som er rett og hva som er galt. 
Ellers vil fokuset være på karet, og ikke på "meninger, verdier og 
bedømmelser". Og Guds doxa er Hans meninger, Hans verdier og Hans 
bedømmelser. 
 



Bibelen sier at folket i endetiden, de vil ikke vite forskjellen mellom rett og 
galt, bortsett fra noen veldig få som taler på en bestemt måte, og de 
frykter Hans Navn på en bestemt måte. Alle de andre vil heller ikke vite 
hvem som tjener Gud og hvem som ikke tjener Gud. 
 
Husk nå, dette er absolutt i menigheten. Og videre, det er akkurat som å 
si at folket, ved endetiden, de vet ikke forskjellen på sin venstre og sin 
høyre hånd, åndelig talt. Dette viser en kraftig blindhet, slik vi blir fortalt 
angående denne kirken i Åpenbaringen 3:17 De er blinde, og de vet det 
ikke. 
 
Men vi vet at Bibelen sier at de skal være slik, og derfor det er slik de 
kommer til å bli, og det er i den tilstanden de ender opp til slutt. 
 
Nå vil vi gå tilbake til Malakias 3, og jeg vil at du skal legge merke til 
hvordan Ånden sier det. Han sa: "Da skal dere igjen se forskjell (Du vil 
være i stand til å gjøre dette, du vil kunne) skjelne mellom rett og galt, (og 
du vil være i stand til å vite) hvem som tjener Gud og hvem som ikke 
tjener ham.  
 
Men først må du vende tilbake. Og hvis disse må vende tilbake, da må de 
også ha vært borte fra Gud. Fordi en mann kan ikke vende tilbake til en viss 
posisjon, før etter at han en gang hadde forlatt denne bestemte posisjonen. 
Jeg kan ikke gå tilbake til noe hvis jeg aldri har forlatt det. Derfor kan ikke 
folk vende tilbake til Gud før etter at de engang forlot Ham. Og det er sant 
at alle hadde vendt seg bort fra Gud, alle hadde forlatt Gud. De var alle 
sammen borte fra Ham, slik som skriften sier, 
 
Romerne 3:10 Som det står skrevet: Det finnes ikke én med en rett 
forståelse, nei, ikke én eneste.  
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. 
 
Så det er litt av en anklage mot menneskeheten, her, men det var 
nødvendig for at vi skulle kunne komme tilbake. 
 
Og problemet er at ingen, de visste ikke engang om det, bortsett fra denne 
lille gruppen mennesker som "Taler på en bestemt måte og frykter Hans 
navn." Og de blir regnet som juveler, som definitivt viser at de har en rett 



forståelse, fordi de er forstandige på en rett måte. Og ved å gi et ekko av 
Guds vitnesbyrd om sin Sønn, da vil de også gi et ekko av Hans Liv. Og 
ved å gjøre det, vil de bli funnet å tjene Gud, mens alle de andre, de gjør 
ikke det. 
 
Dette beviser at Bruden befant seg i dette rotet. Nå vet jeg at mange ikke vil 
tro det. De sier: «Gud har alltid hatt noen få, og noen få, å, ja, Han har alltid 
hatt noen få.» Jeg utfordrer deg. Ved endetiden har Gud ikke engang de 
få. Det har Han ikke. De var alle kommet på villspor. De har alle forlatt 
Gud. Og ved denne endetiden ender det opp med at det bare vil være noen 
få som faktisk vender tilbake. Hvis de skal bli regnet som den Allmektige 
Guds sanne sønner, da vil de bli regnet som disse som kan skille sin 
venstre hånd fra sin høyre hånd, åndelig, og de vil tale på en bestemt måte. 
Skjønner? Det er nøyaktig på den måten som Bibelen sier at det skal være, 
så vi skal ikke bytte det ut. 
 
Se på dette selv, i Malakias 3:7 Helt fra deres fedres dager har dere veket 
av fra mine lover og ikke holdt dem. 
 
Se, der er det. Helt fra deres fedres dager ... " 
 
Husk nå at barnas hjerter skal bli vendt tilbake til fedrene. 
 
Altså, han taler til barna. Og husk, det er i tiden for 2. Korinterbrev 11:2-3 
at apostelen Paulus sier: "De vil forlate Ordet." 
 
Og det er i Åpenbaringen 2 at Johannes sier: "De har forlatt Ordet. De 
har falt." Ser dere? 
 
Legg merke til hvordan han sier det: " Helt fra deres fedres dager." Det 
var i det aller første århundre at kirken begynte å vende seg bort fra Gud. 
Skjønner? Vel, han sa: "Hvordan har de vendt seg bort?" De har vendt 
seg bort fra budene, som er Guds Ord. 
 
Legg merke til hva han sier: "Vend tilbake til meg, så vil jeg vende 
tilbake til dere." Hvordan vendte de seg bort fra Gud? De vendte seg bort 
fra Gud ved å vende seg bort fra Ordet. Så derfor, bare en tilbakevending 
til Ordet vil bringe folket tilbake til Gud. 
 



Du er nødt til å komme tilbake til dette Ordet. Når du kommer tilbake til 
dette Ordet, da vil du tale ut det Ordet på en måte som er akseptabelt for 
Gud, og tjenesten, (hva du gjør, ditt liv), vil endelig være rett. 
 
Paulus forteller oss i Romerne hva denne tjenesten er, når du har kommet 
tilbake til Ordet. Romerne 12:1 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds 
barmhjertighet, at dere framstiller deres legemer som et levende offer, 
innviet og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige tilbedelse. (NIV 
sier at dette taler om din åndelige handling eller tilbedelse.) 
2 Og bli ikke likedannet med denne verden, men få en ny skikkelse, i en 
fornyelse av deres sinn, så dere kan bedømme hva som er den gode og 
velbehagelige og fullkomne Guds vilje.  
 
Så, ditt sinn må først bli vendt tilbake til Ordet, og bli fornyet i Ordet, før den 
rettferdige tjenesten kan bli utført og deretter bli akseptert. 
 
1. Johannes 3:7 Dere barn! La ingen føre dere vill! Den som gjør etter en 
rett forståelse, har en rett forståelse, likesom Han (Gud) er den rette 
forståelsen. 
 
Broder Branham sa: "Ikke forkynn en preken til meg, lev meg en." Og 
Bibelen kaller oss for "skrevne brev kjent og lest av alle mennesker. " 
Så livet ditt vil tale høyere enn dine ord. Og hvis det du gjør, er basert på 
hva du tror, og hva du synes er en rett forståelse, da vil det du gjør, bli kalt 
en rett forståelse. Og det viser at du er født av Gud. 
 
1. Johannes 2:29 Hvis dere vet at Han (Gud) er den rette forståelsen, da 
forstår dere også at hver den som gjør etter en rett forståelse, er født av 
Ham. 
 
2. Timoteus 4:8 Til slutt, så er det da gjort ferdig en krone av en rett 
forståelse for meg, den som Herren, den rettferdige Dommer, skal gi 
meg på den Dagen, og ikke bare til meg, men til alle som har elsket Hans 
tilsynekomst. 
 
Legg merke til at vi er "Hans Juveler som han vil samle sammen til seg 
selv på den dagen". Og også: "på den dagen skal vi også bli gitt en 
krone" ... av en rett forståelse. 
 



Og hvor blir den kronen plassert? På Hodet, ikke sant? Og Han er 
Menighetens Hode. Og hvor er juvelene plassert? I Hans krone. Derfor skal 
juvelene, som er gullklumper av Hans Ord, blitt manifestert. De skal bli vist 
frem i denne kronen av en rett forståelse, som denne dommeren, som er 
den rette forstanden, skal gi oss ved den tiden for Hans tilsynekomst. 
 
Dette forteller oss at ingen andre vil være i Bortrykkelsen. Bare de som ha 
vendt tilbake til Ham, og Han er Ordet. 
 
Så spør jeg deg: Når tid, eller på hvilket tidspunkt skal denne 
tilbakevendingen til Ham, finne sted, og hvordan gjør Gud det? 
 
Vi leser i Malakias 4:1 For se, dagen kommer! Den brenner som en ovn. 
(Vel, det skjer ved den tiden for bortrykkelsen, helt på slutten.) Da skal alle 
overmodige (de som ikke kan innrømme at de er utenfor Ordet. Skjønner?) 
og hver den som gjør ondt, (De vet ikke engang rett fra galt, de er blinde.) 
være som halm, og dagen som kommer skal sette dem i brann, sier Herren, 
hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren. 
2 Men for dere som frykter mitt navn, skal en sol av en rett forståelse gå 
opp med legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut og springe som 
kalver når de slipper ut fra fjøset. 
3 Da skal dere tråkke ned de ugudelige. De skal være som aske under 
fotsålene deres på den dag jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud. 
 
Vi kommer ikke med et stort sverd og prøver å slå alle i hodet. Og du vil 
ikke tråkke dem ned heller, fordi de er allerede blitt tråkket ned. Bibelen 
sier: "Og hver den som gjør ondt, skal være som halm." Det er etter 
innhøstingen. Gå inn i min åker hvert år og bønnene som var så fine og 
grønne, ved innhøsting faller bladene av og de tørker opp, og så kommer 
skurtreskeren, og alt som blir tilbake, er halm. Og det blir fortalt oss her i 
Malakias, og i Peter, at de skal bli brent opp. Du vil gå ut på dem akkurat 
slik som Noah og hans familie. De gikk på de døde som var i hans tid. Gud 
hadde nettopp lagt ned et stort lag av mudder. Og de gikk rett oppå den. 
Skjønner? Nå vil det samme skje igjen. 
 
Nå, det står i Malakias 4:4 Kom i hu Mose lov, min tjeners lov, den jeg 
gav ham på Horeb for hele Israel, både lover og bud! 
 
 Hva har dette med det å gjøre? Det er veldig enkelt: "Kom i hu Mose lov, 
min tjener." Hva skjedde med Moses? I Horeb måtte Gud gi ham Ordet 



to ganger. Nå, han forteller deg rett her, Ordet kommer til å bli gitt to 
ganger. 
 
Nå, Sinai er det som vi vanligvis kaller Horeb-fjellet. Skjønner? Sinai-fjellet, 
Guds dommer, Den allmektige Guds Ord ble brutt i stykker. Men nå, der i 
Horeb. Vi forbinder det mer med en velsignelse, der Guds Ord kommer til 
folket for deres aksept, og de aksepterer det. Og sammen med dette Ordet 
skulle de gå inn i det lovede land. Og så, ved endetiden sier han: Husk 
Moseloven, hvordan Guds Ord ble gitt to ganger. Så derfor: Jeg vil 
igjen gi Guds Ord, for andre gang. 
 
Og hvordan skal Gud gjøre det? På samme måte som Han gjorde det med 
Moses. Gud kom ned og ga Moses Ordet, to ganger! Første gang ble det 
brutt i stykker, så Gud måtte gi det på nytt. 
 
Det femte verset: Malakias 4:5 Se, jeg sender dere Elias, profeten, før 
Herrens dag kommer, den store og forferdelige. 
6 Han skal vende barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme 
og slå landet med bann. 
 
Nå, jeg hoppet med vilje over den ene delen i verset, fordi den er blitt 
oppfylt. Når Guds Ord er blitt oppfylt, da går det bort. Skjønner? For Guds 
Ord skal ikke gå bort før alt sammen er blitt oppfylt. Skjønner? Vel, 
denne første delen var blitt oppfylt: fedrenes hjerter ble vendt til barna. 
Men ved endetiden må barnas hjerter bli vendt tilbake til fedrene. Og 
legg merke til hva som skjer: det må gå tilbake til Ordet. Dette er 
grunnen til at Ordet blir gitt for andre gang slik at folket kunne komme 
i rett skikk. Alfa må bli gjentatt i Omega, for Alfa og Omega er det samme 
Ordet, og det samme Budskapet. 
 
64-0705 Mesterverket 172. Den første Eva som falt, og ble brukt i den 
andre reformasjonen … det andre komme, ved å bringe frem et barn, har 
nå blitt den ekte Bruden igjen, Sæden, rett tilbake med det originale Ordet 
igjen. Alfa og Omega er den samme. Han sa, “Jeg er Alfa og Omega,” 
Han sa aldri noe imellom der. “Jeg er Alfa og Omega, den Første og den 
Siste.” Ja visst.  
173. Den første tjenesten og den siste tjenesten er den samme. Det 
første Budskapet og det (andre) siste Budskapet er det samme. “Jeg 
er, Jeg var i Alfa; Jeg er i Omega.” “Det skal bli en dag som ikke skal 
kalles dag eller natt, men ved kveldstiden skal det bli Lys.” Ser dere, Alfa og 



Omega, det er blitt den første og den siste. Åh, du store, brødre, vi 
kunne blitt stående i timevis ved det. 
 
Den første gangen var riktig, men folket forlot Ordet. De forlot sin første 
kjærlighet.  "Efeserne betyr: Avslappet og drivende. " Nå, du er nødt 
til å gå tilbake til hva Ordet egentlig sier. Skjønner? Og Han sier at Jeg 
skal sende Elias for å gjøre det. 
 
Vel, Han sier: Hvis jeg ikke sender Elias, da skal jeg komme og slå hele 
jorden med en forbannelse. Men fordi Jeg sender Elias, da bringer Jeg 
dere tilbake til dette Ordet, jeg vil komme tilbake. Som Gud fortalte til 
Abraham og Sara: Jeg vil komme tilbake til deg i henhold til tiden for 
liv. Og derfor, fordi jeg vender dere tilbake til Mitt Ords liv, da vil dere ofte 
tale til hverandre dette Ordet, og dere kjenner Mitt navn, og dere frykter 
meg på den rette måten, da sa Han: "Jeg vil slå hele jorden, og de vil være 
under deres fotsåler. Men dere, jeg vil gjøre dere til mine juveler på den 
dagen, sier Hærskarenes Herre." Her er bildet ditt. Skjønner? Folk har 
vendt seg bort fra Gud, men de må bli vendt tilbake igjen. 
 
La oss gå til Matteus 17, og se denne tingen brakt til vår oppmerksomhet. 
Jesus taler ut på Forklarelsens berg, som er et bilde på tusenårsriket, som 
skal komme over jorden: Jesus, Davids Sønn, som regjerer på tronen i et 
herliggjort legeme. I det ellevte verset spurte de ham om dette store rike 
som skal komme. Jesus sa: "Elias skal først komme." Disiplene sa i det 
tiende verset: 10 Og disiplene Hans spurte Ham og sa: "Hvorfor sier da 
de skriftlærde at Elias først må komme?"  
11 Jesus svarte og sa til dem: "Sannelig, Elia kommer først, og han 
skal gjenopprette alle ting." 
 
Legg merke til at vi blir gjort oppmerksom på den samme tingen i 
Apostlenes gjerninger 3:19 Derfor, få et nytt sinn og vend om, så 
deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra 
Herrens åsyn,  
20 og Han kan sende Jesus Kristus, Han som på forhånd ble forkynt 
for dere. 
21 Ham som er opptatt til himmelen, inntil de tider kommer da alt skal 
gjenopprettes, det som Herren deres Gud har talt om ved alle Sine 
hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder. 
 



Hvem skal bringe denne gjenopprettelsen? Elias skal komme for å bringe 
denne gjenopprettelsen. Hva er denne gjenopprettelsen? Det som ble 
talt ved alle de hellige profeters munn fra verdens begynnelse. Hva ble 
talt gjennom alle de hellige profeters munn? De talte Guds Ord. Så derfor 
skal folket bli vendt tilbake til det virkelige Guds Ord. Og ikke bare til et 
begrenset Guds Ord, men tilbake til det originale Guds Sæd-Ord. 
 
Nå da ... Så hvis du skal bli vendt tilbake til Ordet, da skal du bli vendt 
tilbake til Gud. Skjønner? Det vil absolutt være synkronisert. Det er 
synonymt. Å ha den ene, det er å ha den andre. Du kunne ikke ha Gud 
uten å også ha Hans Ord. Og du kan heller ikke ha dette Ordet uten å 
også ha Gud. Skjønner? Det er bare helt perfekt slik som Herren legger 
det ut her foran oss. "I begynnelsen var Ordet og Ordet var Gud, og 
Ordet er Gud" og "Han er den samme i går i dag og for evig." "Jeg er 
Gud, jeg forandrer meg ikke." Tilbake til Malakias 3 igjen. 
 
Jeg nevnte at denne perioden med en åndelig blindhet skjer like før Jesu 
komme. Folket i Laodikea er så åndelig blinde at de ikke kan skille 
mellom en rett forståelse og en urett forståelse. De kan ikke skille 
mellom en rett forståelse og synd. Nå, du vet at det er sant. Hvorfor kan 
de ikke skille mellom en rett forståelse og ondskap? Fordi de ikke har 
mottatt det gjenopprettede Ordet. 
 
De har vendt seg bort fra Gud. Nå, det er nøyaktig hva Bibelen sier skal 
skje ved avslutningen av denne Laodikea Menighetstid. Dette finner vi 
selvfølgelig i Åpenbaringen 3:14-22 Og skriv til engelen for 
laodikeernes menighet: Dette sier Han som er Amen, Det Trofaste og 
Sanne Vitne, Opphavet til Guds skaperverk:  
15 Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller varm. Om du 
enda var kald eller varm!  
16 Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil Jeg spy deg 
ut av Min munn.  
17 Fordi du sier: (Ser du det?) «Jeg er rik, har fått overflod og har ikke 
behov for noe,» og du vet ikke at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og 
naken.  
 
Ja vel, jeg tror vi vil avslutte her, og vi vil fortsette videre i kveld i vår 
nattverd tjeneste. 
 
La oss bøye hodene våre i bønn. 



 


