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Når vi studerer broder Branhams tale: Satans Eden, da kan vi se behovet
for Guds stadfestede Ord for denne tiden. Vi ser også i denne svært sene
timen et behov for at Gud går i forbønn for oss, og taler frem Sitt Eget Ord
til oss, og fortsetter å tolke Sitt Ord til oss ved at Han bringer det til å skje.
Vi ser nødvendigheten av å motta det stadfestede Ordet for å bringe vårt
sinn inn i en tilstand som vil være klar for en forvandling av vårt legeme.
Denne talen var forberedt for forrige ukes nattverdstjeneste, som vi flyttet
frem til denne uken. Det ble ikke på noen måte satt i sammenheng med en
kunnskap om noen bestemte hendelser som ble gjort kjent for meg denne
uken. Gud ga meg disse tankene for lenge siden.
Nå, for å virkelig forstå denne stadfestede tankegangen som vi må motta
fra Gud, da må vi først og fremst gjenkjenne hvordan den kommer, og
hvem den har kommet gjennom. I prosessen med å gjøre dette, må vi se på
motsetningen, som er et sinn som ikke holder prøve når det gjelder troen.
Fordi det er alltid Tvillinger. Og for bedre å forstå den ene siden av bildet,
må du kunne se at den andre siden også er tilstedeværende.
På denne måten kan vi være sikre på Guds Sanne Metode, i motsetning til
Satans falske metoder. For Satan har ikke et ord som er hans eget. Han tar
bare Guds Ord og forvrenger det. Og så, når vi forstår disse tankene her, at
det bare er to typer mennesker: De som faktisk tror, og som vi kaller
troende, og de som ikke tror, og som vi kaller vantro.
Nå, broder Branham fortalte oss at det er tre typer troende: De troende, de
"Gjør seg selv troende" og de vantro. Men når han virkelig kokte det ned, sa
han at det bare er to typer, fordi de "Gjør seg selv troende", de er egentlig
ikke troende, tross alt, men de er bare bedragere. Og deres sanne motiver
for å henge rundt de troende, er ikke på grunn av deres kjærlighet til
Sannheten. Men de henger rundt til de kan finne en feil med det, eller med
dem som har sannheten, Guds kar til ære.

Og så snart de "Gjør seg selv troende" finner feil, da begynner de å lete
etter en måte å rettferdiggjøre sin utvandring fra de Sanne Troende, og så
bruker de disse såkalte feilene de har funnet, som sin syndebukk. Så når
de endelig finner en feil de kan peke på, da sier de: "Ha! Jeg visste det!" Og
så går de sin egen vei.
Apostelen Johannes forteller oss i 1. Johannes 2:19 De gikk ut fra oss,
men de var ikke av oss. For om de hadde vært av oss, ville de ha
fortsatt sammen med oss. Men de gikk ut, for at det kunne bli åpenbart
at ingen av dem var av oss.
20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alle ting.
(Denne salvelsen er gitt med det formål å hjelpe oss til å forstå.)
Jesus fortalte oss at selve hensikten med å sende oss den Hellige Ånd, er
for at vi skal forstå det. Johannes 16:13 Men når Han, sannhetens Ånd,
kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten. For Han skal ikke tale ut
fra Seg Selv, men det Han hører skal Han tale. Og Han skal forkynne dere
de ting som skal komme.
Og apostelen Paulus forteller oss i 1. Korinterbrev 2 at beviset på at vi har
Den Hellige Ånd, er at vi vil være i stand til å forstå det som hører Gud til.
"Ingen kan forstå det som hører Gud til, uten at Guds Ånd er i ham."
Apostelen Johannes forteller oss at det faktum at de gikk ut, er bevis nok på
at de egentlig aldri var av oss. Derfor kan du se at broder Branham hadde
helt rett når han kaller disse menneskene bedragere. For tross alt, det
faktum at de henger rundt et folk som de i virkeligheten ikke identifiserer
seg med, det viser at de bare leter etter noe annet, og ikke hva folket har
angående deres tro. Så vi kan se at disse menneskene er bedragere
gjennom deres falske motiver. De er hyklere, skuespillere.
Derfor kan vi, ved dette, se at det tross alt bare er to typer troende. Fordi
når vi fokuserer på det, da ser vi at disse "Gjør seg selv troende" faktisk
bare er en vantro i forkledning. Vi finner det samme i Matteus 7 hvor Jesus
"advarer oss mot ulver i fåreklær".
Hvorfor skulle en ulv være i fåreklær? Vi vet at en ulv tar på seg fåreklær for
å gjøre én ting, og det er for å komme nær nok sauene til å flå dem, og
gjøre fortjeneste på dem, for å fortære dem. Og da ser vi at alt sammen
koker ned til motiver.

Og vi ser nå at det er to typer vantro: De som bare ikke bryr seg, og de som
vil gjøre fortjeneste på deg. Ærlig talt, jeg vil mye heller snakke med den
som ikke bryr seg om hva jeg tror, enn å snakke med den andre, som bare
har noen skjulte hensikter. Ingen av dem tror, men den ene er i det minste
ærlig om sin vantro, mens den andre gjemmer seg bak din tro, fordi han
ønsker å komme nær nok til å berøve deg. Det er disse du må passe deg
for.
Vi vet at det finnes to typer vantro, og vi ser at det også finnes to typer
troende. De kloke og de uforstandige jomfruene som begge er troende.
Begge tror slik det blir forkynt i Matteus 25.
60-1211M De Ti Jomfruer 150. Se på dem, begge to var jomfruer. La
meg nå få tak i dette. La oss ta disse to rett her. Dette er en jomfru, og dette
er en jomfru. Dette var en uforstandig jomfru, og dette var en klok jomfru.
Men begge to er jomfruer.
151 Hvis dere nå tar denne betegnelsen "jomfru", og slår det opp, det betyr:
"Hellig, ren, helliggjort." Ordet "helliggjøre", kommer fra ordet "helliget",
som betyr "ren". Slik som det hebraiske ordet ... Nå, det er et gresk ord;
"helliggjøre" betyr "å rense."
Jesus sa: Matteus 25:1 Da skal himlenes rike lignes med ti jomfruer som
tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.
2 Fem av dem var kloke, og fem var uforstandige.
3 De som var uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg.
4 Men de kloke tok olje i kannene sine sammen med lampene sine.
5 Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sovnet.
6 Men ved midnatt lød det et rop: Se, brudgommen kommer. Gå ut og møt
ham!
7 Da stod alle jomfruene opp og trimmet lampene sine.
8 Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av oljen deres, for lampene
våre slokner.
9 Men de kloke svarte og sa: Nei, det er ikke nok både til oss og dere. Gå
heller til dem som selger og kjøp til dere selv.
10 Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var
forberedt, gikk inn med ham til bryllupet, og døren ble låst.

11 Etterpå kom også de andre jomfruene og sa: Herre, herre, lukk opp for
oss!
12 Men han svarte og sa: Sannelig sier Jeg dere: Jeg kjenner dere ikke.
13 Våk derfor! For dere kjenner verken dagen eller timen for
Menneskesønnens komme.
Broder Branham sa: COD 1033 side 174. Den uforstandige jomfruen er
en troende. Hun ønsket det som den vise jomfruen hadde, og hun
ønsket å møte Brudgommen, men hun var bare ikke rede. Hun hadde ikke
oljen til å gi lys til lampen.
58-1012 Menighetens Plutselige Bortgang 113. Hvor mange av dere, alle
sammen kanskje, har lest om disse jomfruene? Noen var kloke, og noen
var uforstandige. Jomfru betyr "renhet." De var alle sammen gode
mennesker. Hver og en av dem, en jomfru, et helliget Guds kar. Men de
som hadde olje i sine lamper, gikk inn, og de andre ble utelatt. De var alle
jomfruer, hver og en. Mennesker som du ikke kunne sette fingeren på for
noe galt. De trodde alle på Herrens komme. De var rede til å møte Ham,
men noen av dem lot deres olje gå tom.
114 Ikke la det være slik med deg. Ha olje i lampen din. Olje er en Ånd,
Den Hellige Ånd. La aldri Den renne bort fra deg. Når du føler at din
kjærlighet dør bort, din oppriktighet overfor Kristus og til saken, gå raskt til
Ham Som har oljekilden, og kjøp deg en påfylling av Den Hellige Ånd.
Hvordan skal vi da gå til Ham og få en påfylling av disse lampene? Salme
119:105 Ditt Ord er en lampe for min fot og et lys til min sti. Faktisk så
finner vi ut at broder Branham forteller oss den samme tingen, i forbindelse
med at han forklarte denne lampen som den vise jomfruen hadde, og som
var antent.
62-0531 Konflikt Mellom Gud og Satan 221. Ilden er stadfestelsen av
Lyset som kommer fra Ordet. De vil fylle … De smarte jomfruene, de
kloke jomfruene, hadde Olje i Sin lampe, og Hun gjorde i stand Sin lampe
og antente den. Nå, hva er det? Nå, … Gud er Ordet. Oljen er Ånden. Og
Ilden er Evangeliets Lys fra den Oljen. Gud sa så. Skjønner? Det er
karet. Ja vel. Oljen er i karet. Og Ilden, brenner Den, viser at Den
reflekterer Lyset fra det som Ordet sier. Skjønner? Det er refleksjonen.
Nå, de kloke jomfruene kunne gjøre det.

222. Men den andre, den uforstandige jomfruen, var på utsiden, hadde
ingen Olje. Og de kunne ikke reflektere noe annet enn sine menigheter
og sine denominasjoner. Skjønner?
223. Nå, du sier: “Ordet, du sa at Ordet var Ånd?” Ja visst.
224. Gud sa: “Mitt Ord er Ånd.” Det er riktig. Den sanne Bruden må
være forenet i Ordet. Nå, husk, hvis Hun er en del av Kristus, da må
hun være Kristi Ord. For å kunne være Kristi Ord, må du være døpt inn
i Kristus. Og når du er i Kristus, tror du Kristus, og Kristus er Ordet.
Amen.
Så hva betyr dette å reflektere Ordet. De vise kunne reflektere Ordet, og de
uforstandige kunne ikke det. Refleksjonen skjer når Ordet blir forsterket i
ditt legeme gjennom å faktisk se det når det blir oppfylt. Da er du en del av
det Ordet som blir oppfylt. Du reflekterer det. Du, ditt liv, Hans Ånd som
lever inni deg, det er Ilden som lyser opp Ordet.
65-1128M Guds Eneste Tilveiebrakte Sted For Tilbedelse 269. Legg
merke til Enok, Guds fullkomne reflektor i et forbilde. Da Gud var ferdig med
ham, da bare forvandlet Han ham, tok ham opp. Den mekanikken som
han hadde reflektert, ble dynamikk sammen med Ånden, og tok ham
opp.
270. Det samme på Elias sin tid. Elias, selv hans ben, hvordan den
refleksjonen … Guds reflektor i hans legeme ble manifestert som
Guds Ord. De la en død mann på det, han kom til live igjen. Vi er Hans
kjøtt og ben, så lenge vi er Kristi Brud. Tror dere det? Ja vel. Han døde for
oss, og vi døde til oss selv, og vi er begravet i Hans Navn, slik at vi “ikke
lenger skulle være av denne verden, men i Ham,” som hele familien i
Himmelen er oppkalt etter, Jesus Kristus.
Det er Efeserne 1:21. For familien i Himmelen. Hva heter familien i
Himmelen? Jesus. Hva heter familien på jorden? Vel, det er Guds hus, der
hvor Blodet er. Er det riktig? Det er døren, det er porten, det er det stedet
hvor Han satte Sitt Navn. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Det var
Ordet som reflekterte og utløste den tidsalderen som du lever i.
Det var det Han var, det var det Moses var, det var det Jakob var, det var
det resten av dem var, utløste Guds Ord, reflektoren som Gud
reflekterte Seg Selv ved. Og kom til det fullkomne Guds bilde, Jesus

Kristus, Guds Mesterverk; ble slått så Han kunne ta resten av dem til
en Brud, de som har vært en reflektor av Ham.
64-1212 Innhøstingstid 353. Lærer ikke Malakias 4 oss nå, at før Herrens
dag skal komme, den store og forferdelige, så vil dette skje? Hvor mange
vet det? “Og Han vil gjenopprette barnas hjerter til fedrene”, er det riktig,
“Troen til de originale fedrene på Pinsedagen”.
354 “Og på den dagen”, Lukas 17,20, tror jeg det er, Jesus sa: “Når
Menneskesønnen blir åpenbart”, ikke menn. “Menneskesønnen”, ikke en
organisasjon. “Menneskesønnen”, Ordet, som lever Seg Selv igjen iblant
folket!
355 Ordet, Ham Selv, gjort til kjød i deg, du er en refleksjon av denne
tiden, Budskapet, en refleksjon av det. Se, du lever igjen, du lever det
Livet som var i Jesus Kristus. Du er i Sønnens Nærvær.
356 Hva skjer med det? Hva skjer med den Menigheten? Til slutt, hør etter,
den agnen trekker seg bort fra denne hveten, når den begynner å
manifestere seg. Hva skjedde? Livet som var i agnen, gikk videre ut i
hveten. Livet vil ikke forandre seg. Bærerne forandrer seg, de
denominerer seg; ser du, bladene, kvasten og agnen. Men hveten kan ikke
forandre seg. Det er nødt til å være en tjeneste bare nøyaktig på Ordet,
slik som Han var på Ordet, og slik som den første Menigheten var på
Ordet, fylt med Ånden, matet med Ordet; ikke matet med denominasjon.
Matet med Ordet!
Broder Branham forteller oss hvordan vi blir en reflektor av Jesus Kristus,
Guds Ord. I sin bønn til Gud sier han:
64-0112 Shalom Og la Guds Hellige Ånd gi dem rytmen i Ordet og
Sannheten i Det, slik at de nå skal bli formet inn til Guds sønner og døtre,
og de skal reflektere Guds Lys på jorden.
De skal være det manifesterte Ordet, at menn og kvinner skal leve slik
som Jesus levde, og til å tro ethvert Guds Ord, og leve ved Det, slik
Han gjorde, for Han sa: Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av
ethvert Ord som går ut av Guds munn. ikke bare noen få av Ordene,
deler av Ordene, men "av ethvert Ord som går ut av Guds munn."
Med andre ord, som Paulus sa da han talte om dette å reflektere Kristus, i
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 som
jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro, den troen som tilhører Guds Sønn, Han
som elsket meg og gav Seg Selv for meg.
Og han talte også om denne refleksjonen i 2. Korinterbrev 3:18 Men alle vi
som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir
forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, slik som av Herrens
Ånd.
Og at også jeg, slik Jesus talte om, at vi skulle bli en reflektor av den
samme herlighet som Han mottok av Faderen, så vi kunne bli ett med
refleksjonen.
Johannes 17:20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som
kommer til å tro i Meg ved deres ord.
21 Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg,
at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg.
22 Og den herlighet som Du gav Meg, har Jeg gitt dem, så de skal være
ett, slik som Vi er ett:
Men Gud har en grunn for at du skal være en reflektor. Og det er å
fange disse som ikke kunne gripe det manifesterte ordet på egen
hånd. Men de kan gripe det som de ser i deg, når du reflekterer lyset fra
det manifesterte Ordet i ditt liv.
Og det er dette jeg vil tale om denne formiddagen. Fordi vi kan se at det er
to typer med vantro og det er to typer med troende. Men det blir faktisk fire.
Og vi vet at 4 er tallet for utfrielse. Men det er også tallet for jorden eller det
jordiske. Men Guds tall for Nåde er 5, og derfor må det være enda en
gruppe mennesker som verken er troende eller vantro, men som helt og
holdent faktisk er en egen gruppe, som vi skal kalle "de imellom."
Fordi det er absolutt ved Nåde at de blir gitt Evig Liv på den andre
siden. Og det er denne gruppen som jeg ønsker å fokusere våre tanker på i
kveld, fordi vi alle har kjære som bare ikke kan se dette Budskapet om
Nåde som Gud har gitt til oss. De er virkelig blinde for det, og på grunn av
dette ser det ut som det absolutt ikke er noe håp for dem. Men Gud, som er
rik på barmhjertighet, har laget en vei for dem. Og det er dette som jeg
ønsker å tale om til dere i kveld.

Foreldrene dine, brødrene dine, søstrene dine, kanskje barna dine, eller
dine nære venner, disse som bare er blinde. Og de kan ikke noe for at de er
blinde. De ble forutbestemt til sin blindhet fordi de er en del av det som
utgjør tiden til Laodikea. Og de er blinde, nakne og elendige, og de vet ikke
engang om det.
Menighetstidsboken 274-2 CPT.7 Slik Israel (Guds utvalgte folk), flertallet
forspilte sine rettigheter i Livets Bok ved å forkaste Jesus, slik vil flertallet
av hedningemenigheten også komme til dommen, med det resultat at
navnene deres er blitt fjernet fra Livets Bok, ved at de forkastet Ordet. Og
dermed går de inn i den globale økumeniske bevegelsen, som er et bilde
som blir laget til dyret.
274-3 Det er et annet poeng som vi ser her. I dommen for den store Hvite
Trone vil det bli en adskillelse av mennesker. Livets Bok vil bli åpnet og
en annen bok vil bli åpnet.
Og vi ser dette talt om i Matteus 25:31 Når Menneskesønnen kommer i Sin
herlighet, og alle de hellige englene med Ham, da skal Han sitte på Sin
herlighets trone.
32 Og alle folkeslagene skal bli samlet framfor Ham, og Han skal skille
dem fra hverandre, slik som en gjeter skiller sauene fra geitene.
33 Og Han skal stille sauene ved Sin høyre side, men geitene ved Sin
venstre.
34 Så skal Kongen si til dem ved Sin høyre side: «Kom, dere som er
velsignet av Min Far. Arv det riket som er gjort ferdig for dere fra verdens
grunnvoll ble lagt.
35 For Jeg var sulten, og dere gav Meg mat. Jeg var tørst, og dere gav
Meg drikke. Jeg var en fremmed, og dere tok imot Meg.
36 Jeg var naken, og dere kledde Meg. Jeg var syk, og dere besøkte
Meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til Meg.»
37 Da skal de rettferdige svare Ham og si: «Herre, når så vi Deg sulten og
mettet Deg, eller tørst og gav Deg å drikke?
38 Når så vi Deg som en fremmed og tok imot Deg, eller naken og kledde
Deg?
39 Eller når så vi Deg syk eller i fengsel og kom til Deg?»

40 Og Kongen skal svare og si til dem: «Sannelig sier Jeg dere: Alt det
dere gjorde mot en av de minste av disse Mine brødre, det gjorde dere
mot Meg.»
41 Da skal Han også si til dem ved Sin venstre side: «Gå bort fra Meg, dere
som er forbannet, til den evige ild som er gjort ferdig for djevelen og hans
engler.
42 For Jeg var sulten, og dere gav Meg ikke å spise. Jeg var tørst, og dere
gav Meg ikke å drikke.
43 Jeg var en fremmed, og dere tok ikke imot Meg, Jeg var naken, og dere
kledde Meg ikke, Jeg var syk og i fengsel, og dere besøkte Meg ikke.»
44 Da skal også de svare Ham og si: «Herre, når så vi Deg sulten eller tørst
eller som en fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, uten å tjene
Deg?»
45 Da skal Han svare dem og si: «Sannelig sier Jeg dere: Alt det som
dere ikke gjorde mot en av disse minste, det gjorde dere heller ikke
mot Meg.»
46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»
Så vi ser den store betydning Jesus legger på dette, å gjøre mot andre slik
du vil at de skal gjøre mot deg. Nå vil vi komme inn på mer av dette om
bare noen få minutter. Men foreløpig, la oss se hva mer Skriften erklærer
om denne andre gruppen, de som verken er en troende eller en vantro.
Åpenbaringen 20:11 Deretter så jeg en stor, hvit trone og Ham som satt
på den. Jorden og himmelen flyktet for Hans åsyn. Og det ble ikke funnet
noe sted for dem.
12 Og jeg så de døde, små og store, stå framfor Gud, og bøker ble åpnet.
Og en annen bok ble åpnet, som er Livets bok.
Denne Livets bok, som er en opptegnelse om ditt liv, hva tror du den
handler om? Hvorfor tror du Jesus legger så stor vekt på dette, og at Han
taler om det som noe som angår dommen?
Igjen, vi finner svaret i Matteus 16:24-27 Da sa Jesus til disiplene Sine:
«Hvis noen vil komme etter Meg, da må han fullstendig forkaste sitt selv,
ta sitt kors opp og følge Meg.
25 For den som nemlig vil frelse sitt liv, skal miste det, men den som får sitt
liv drept for Min skyld, skal se det.

26 For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper
sin sjel? Eller hva kan et menneske gi i bytte for sin sjel?
27 For Menneskesønnen skal komme i Sin Fars herlighet med Sine engler,
og da skal Han lønne enhver etter hans gjerninger.
Og videre leser vi 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.
Og igjen, idet vi fortsetter å lese fra Menighetstidsboken: Og de døde ble
dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Og
havet ga fra seg de døde som var i det, og Døden og Dødsriket ga tilbake
de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger.
Deretter ble Døden og Dødsriket kastet i ildsjøen. Dette er den annen død.
Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets Bok, ble kastet i
ildsjøen.
Det vil være både rettferdige og urettferdige i denne dommen. Slik står
det skrevet. DISSE RETTFERDIGE VIL IKKE VÆRE BRUDEN, FOR
BRUDEN SITTER SAMMEN MED HAM I DOMMEN.
Så hvis disse rettferdige ikke er Bruden, fordi hun skal sitte og dømme,
hvem er de da, og hvordan ble de gjort rettferdige?
1. Korinterbrev 6:2-3 Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden?
Og hvis verden skal bli dømt av dere, er dere da uverdige til å dømme i de
minste saker?
3 Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Hvor mye mer da ting som angår
dette livet?
Åpenbaringen 3:21 Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på
Min trone, slik Jeg også har seiret og satt Meg med Min Far på Hans trone.
Se nå, Bruden er sammen med Ham på tronen. Og hvis hun skal dømme
verden, da må hun sitte sammen med Ham i dommen.
Det var nøyaktig hva Daniel så. Daniel 7:9-10 Mens jeg så på, ble
tronstoler satt fram, og en gammel av dager tok sete. Hans klær var hvite

som snø, og håret på hans hode var som ren ull. Hans trone var ildsluer, og
hjulene på den var flammende ild.
Dan 7:10 En strøm av ild fløt fram og gikk ut foran ham. Tusen ganger
tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen stod foran ham. Retten ble
satt, og bøker ble åpnet.
Hvilke bøker? Livets bok, om enhver person som noensinne har
vandret på jorden. Alt det som du noen gang har gjort, vil bli registrert inn i
Livets bok. Og Bibelen forteller oss at ditt liv vil bli dømt etter disse
opptegnelsene i din livets bok. Så vi ser her at dette er den samme scenen
som blir presentert i de andre skriftstedene, for disse tusener ganger
tusener som gjør tjeneste for Ham, er bruden. For hvem andre enn
hustruen er det som gjør tjeneste for ektemannen?
CA 276-1 Spørsmålet som nå melder seg, er: Hvorfor er disse rettferdige
der i dommen? Det er ikke noe annet sted hvor de kan stå frem, for det er
bare to oppstandelser. Og fordi de ikke kvalifiserer til den første
oppstandelsen, da må de stå fram i den andre, som er en oppstandelse til
dom. De som kvalifiserer til den første oppstandelsen (bruden), er ikke i
dommen.
Johannes 5:24 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som hører Mitt Ord
og tror på Ham som har sendt Meg, han har evig liv» (Det vil si: Den
troende er allerede en mottaker av Evig Liv, og han har det i sin besittelse
nå), «og skal ikke komme til dom» (skal ikke komme inn i dommen, er hva
som egentlig står her), «men er (for alltid) gått over fra døden til livet.»
Men legg nøye merke til dette, at Jesus må ha hatt enda en gruppe i
tankene, som vil motta evig liv ved en bestemt oppstandelse. De vil motta
det i oppstandelsen, OG DE HAR IKKE TIDLIGERE MOTTATT DET SOM
ET MEDLEM AV BRUDEN.
Johannes 5:28-29 Undre dere ikke over dette. For den timen kommer da
ALLE som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram, de som
har gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til
dommens oppstandelse.
Vi vet alle at Johannes 5:28-29, DET ER IKKE BORTRYKKELSEN. For
bare de døde i Kristus vil stå opp fra gravene på det tidspunktet sammen
med den levende bruden som fremdeles er på jorden.

1. Tessalonikerbrev 4:16-17 «For Herren selv skal med et rop, med en
overengels røst og med Guds basun stige ned fra Himmelen. Og de døde i
Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket
opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi
alltid være med Herren.» Og det står i Johannes 5,28-29 at ALLE skal
komme fram fra gravene.
Dette er akkurat den samme oppstandelsen som det tales om i
Åpenbaringen 20,11-15, hvor DE DØDE ble stilt foran Herren og dømt
etter sine gjerninger. Og hver den som ikke hadde sitt navn i Livets Bok,
ble deretter kastet i ildsjøen.
Åpenbaringer 20:11 Deretter så jeg en stor, hvit trone og Ham som satt på
den. Jorden og himmelen flyktet for Hans åsyn. Og det ble ikke funnet noe
sted for dem.
12 Og jeg så de døde, små og store, stå framfor Gud, og bøker ble åpnet.
Og en annen bok ble åpnet, som er Livets bok. Og de døde ble dømt etter
det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
13 Og havet gav fra seg de døde som var i det, og Døden og Dødsriket gav
tilbake de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger.
14 Deretter ble Døden og Dødsriket kastet i ildsjøen. Dette er den annen
død.
15 Og hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet i
ildsjøen.
Vel, hvorfor kunne de ikke bli funnet i Livets bok? Fordi det ikke fantes noen
opptegnelser om at de gjorde noe godt.
CA 277-1 Vi står nå overfor spørsmålet om hvorfor de ble gitt evig liv i
dommen, siden Brevene i Bibelen så avgjort synes å påpeke at man må ha
Kristi Ånd, eller gå fortapt. Selv om det ser slik ut, så må vi ikke betvile
Jesu Ord, Som svært tydelig legger frem at det finnes noen som er
funnet i Livets Bok, som enten vil motta evig liv før oppstandelsen på
den siste dag, eller etter den.
Paulus unnviker ikke denne sannheten, for han sier klart og tydelig i
Filipperne 3,11: «Om jeg på denne måten kan nå fram til
oppstandelsen fra de døde.» Denne uttalelsen er svært underlig.

Alle sammen vet vi dette, at vi skal ALLE være i en oppstandelse, enten vi
vil eller ikke. Alle sammen vil gjenoppstå. Så Paulus kunne nok ikke ha
sagt: «Om jeg PÅ DENNE MÅTEN kunne nå fram til en oppstandelse fra de
døde.»
Sannheten er at han ikke sier det. Egentlig skal det leses på denne måten:
«Om jeg på denne måten kan nå fram til en oppstandelse ut fra de
døde.» Dette har ikke noe med den store oppstandelsen, eller den andre
oppstandelsen å gjøre, men det har med den første oppstandelsen å gjøre,
som omtales slik: «Salig og hellig er den som har del i den første
oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt, men de skal
være prester for Gud og Kristus, og de skal regjere med Ham i tusen
år.»
Den første oppstandelsen har ingen ting med den annen død å gjøre. Det
skjer ved avslutningen av de tusen år, når ALLE DE RESTERENDE, av
de døde, kommer til live igjen. Og på den dagen vil vi finne de som
står fram til evig liv, og disse andre som blir rammet av den annen død. Vi
trenger ikke å gjette når det gjelder dem som blir gitt liv i den andre
oppstandelsen. Vi blir fortalt at det blir gitt dem på det grunnlaget at
de har vært vennlige og gode mot «Brødrene».
De som er blitt reist opp og kastet i ildsjøen, de vil bli behandlet slik
fordi de selv behandlet «Brødrene» dårlig. Siden dette er Guds Ord, så
aksepterer vi det ganske enkelt. Vi har ingen innvendinger her, men
konstaterer kun et faktum.
278-1 For å klargjøre dette ytterligere, legg spesielt merke til ordene i
Matteus 25,31-46. Det står ikke at en gjeter bokstavelig talt skiller sauene
fra geitene, men det står: SLIK SOM en gjeter skiller sauene fra geitene.
Dette er ikke sauer i denne bestemte tidsperioden (Dommen ved Den
Hvite Trone). Sauene er i Hans flokk, de hørte Hans røst (Ordet), og de
fulgte Ham.
DE HAR ALLEREDE EVIG LIV OG KAN IKKE KOMME TIL DOMMEN.
Men disse har IKKE evig liv, og de er i dommen. De blir gitt tillatelse til
å GÅ INN TIL evig liv. Men på hvilket grunnlag går de inn til evig liv?
Sannelig ikke på det faktum at de allerede har Hans liv, slik bruden har,
men de mottar det fordi de var vennlige mot Hans brødre.

De er ikke Hans brødre. Det ville gjort dem til medarvinger med Jesus.
De er IKKE arvinger til noe annet enn liv. De deler ingen trone, og så
videre, med Ham. NAVNENE DERES MÅ HA VÆRT I LIVETS BOK, OG
IKKE BLITT FJERNET. På grunn av deres kjærlighet til Guds folk, blir
de anerkjent og frelst. Det er ingen tvil om at de tjente og hjalp Guds
barn. Kanskje de sto opp for barna, slik som Nikodemus og Gamaliel, i
vanskelige tider.
278-2 Hvis du synes dette smaker av «restaurasjon», så følg nøye med nå,
for de onde blir IKKE restaurert, men kastet i ildsjøen. Navnene til mange
av de som ble utslettet, var også oppført Livets Bok; men de ble strøket ut,
fordi de ikke viste respekt for Guds folk, de som levde det
manifesterte Ordet (var et levende brev) for sin tid.
278-3 La det ikke være noen tvil her. Disse er ikke nasjoner som blir dømt
og som går inn i tusenårsriket, fordi de ga husly og hjelp til jødene. Det er
helt tydelig på grunn av konklusjonen på disse versene. «Og disse (de
onde) skal gå bort til evig straff (ildsjøen), men de rettferdige til evig liv.»
Det står ingen ting om at det skal være TO domsavsigelser, hvor de onde
blir kastet i ildsjøen. Bare dyret og den falske profeten blir dømt på slutten
av Den store trengsel. Nei, dette er Dommen ved den Hvite Trone, og de
blir dømt ifølge det som står skrevet i bøkene.
279-1 Det er i den andre oppstandelsen at de fem uforstandige jomfruene
kommer fram. Legg merke til at de var jomfruer. De hadde ikke Den
Hellige Ånd, så de gikk glipp av å være i bruden, mens de fem kloke
som hadde olje, ble en del av den bruden. Men disse menneskene, som
er et adskilt folk som elsker Gud og prøver å holde seg i Ordet, ifølge
det som de visste om det, og som var en hjelp i Herrens arbeid, de vil
komme fram ved tidens ende. De vil gå glipp av tusenårsriket, som du,
ut fra disse sannhetene, kan begynne å se, at det er mer viktig og
vidunderlig enn vi noensinne har tenkt eller trodd.
279-2 Alle disse menneskene hadde navnene sine i Livets Bok, og
navnene deres ble værende der. Men hvilke navn var det som ikke ble
værende der? Disse som var i denne verdens kirkesystemer, som
kjempet mot bruden, det vil være de som får sine navn fjernet. Det er
de som drar det korteste strået. De vil bli kastet i ildsjøen.

279-3 La oss ta et steg til nå. Men før vi gjør det, la oss ta et overblikk over
saken vår så langt.
Først av alt: Vi vet helt sikkert at Guds plan står fast etter utvelgelsen. Han
bestemte den hos Seg Selv. Det var Guds plan å frembringe et folk som var
lik Ham, som ville være en Ord-Brud. Hun ble utvalgt I HAM før verdens
grunnleggelse.
Hun var forut kjent og elsket før hun i det hele tatt ble bragt fram på jorden
gjennom tidsaldrene. Hun ble forløst ved Hans blod og kan ALDRI komme
til dom. Hun kan ikke komme til dommen, fordi hun ikke kan bli tilregnet
synd. Romerne 4,8: «Salig er den mann som Herren ikke tilregner
synd.» Men hun skal sannelig være sammen med Ham på Hans doms
trone og dømme verden, og til og med engler. Navnet hennes (hver eneste
av hennes lemmer) ble skrevet inn i en del av Livets Bok hos Lammet før
verdens grunnleggelse.
For det andre: Det finnes enda en gruppe. Deres navn er også i Livets
Bok, og de vil komme opp i den andre oppstandelsen. Dette er de
uforstandige jomfruene og de rettferdige, de som blir omtalt i Matteus 25. I
denne gruppen finner vi også de som ikke tilber dyret eller blir
involvert i det antikristelige systemet. Men de dør for sin tro selv om
de ikke er i bruden, de ikke er blitt født på ny. Men de vil komme opp i den
andre oppstandelse og gå inn til evig liv.
For det tredje: Det finnes disse kristne ved grenselinjen, slike som vi så i
Israel, da de kom ut av Egypt. Disse hadde navnene sine i Livets Bok,
og gjerningene deres var skrevet i bøkene. Men disse mislykkes med
å adlyde Gud, og var blitt forlatt av Ånden. Og selv om endog tegn og
under skjedde iblant dem, vil de få navnene sine strøket ut av Livets
Bok. Blant denne gruppen vil vi finne slike som Judas, som er helt blottet
for Ånden. Men de er religiøse, og de vil ha manifestasjoner i sine liv.
Og selv om de var i bøkene, så var de ikke en utvalgt I HAM. Slike som
Bileam vil også være i den gruppen.
For det fjerde: Og til slutt har vi disse som aldri har hatt sitt navn der, og
aldri vil bli skrevet inn i bøkene. Disse finner vi i Åpenbaringen 13,8 og
Åpenbaringen 17,8: «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.» «Dyret som du så, var, og er ikke, og det skal

stige opp fra avgrunnen og gå bort til fortapelse. Og de som bor på jorden,
skal undre seg, de som ikke har sine navn skrevet i Livets Bok fra verdens
grunnleggelse av, når de ser dyret som var, og ikke er, og likevel er.»
Jesus sa at en bestemt gruppe ville ta imot en som kom i sitt eget navn.
Denne ene er antikrist. Og det er nøyaktig hva som står om dem i
Åpenbaringen 13,8 og 17,8. Disse var forutbestemt av Gud, men ikke til
en utvelgelse. Og i denne gruppen er slike som Farao. Det står om ham:
«Nettopp til dette har Jeg reist deg opp.» «Vredens kar som var gjort fullt
ferdige til ødeleggelse.» Romerne 9,17 og 22. Ingen av disse ville blitt ført
inn i Livets bok.
Jeg sier ikke at det ikke finnes noen ting skrevet om dem. Det finnes uten
tvil en historikk om dem, men IKKE I LIVETS BOK.
Hensikten med deres eksistens har i liten grad blitt berørt i resten av denne
boken, men vi kan legge til to Bibelvers til.
Ordspråkene 16:4 Alt har Herren gjort til sin hensikt, også den ugudelige til
ulykkens dag.
Job 21:30 Den onde blir spart til dagen for en ødeleggelse, på vredens dag
blir han tatt bort.
Nå, med dette i tankene så håper jeg at du kan se viktigheten av å være
saltholdig og anvende Tegnet for dine kjære.
56-0407 Blinde Bartimeus 28. Bare følg med, se hva som skjer med den
type mennesker. Hva om de kunne oppstå ut fra helvete i kveld, hva ville de
gjort? Jeg antar at det ville blitt et gammeldags alterkall, ganske sikkert.
Men det kan de ikke. Deres holdning til Guds Sønn der, forseglet da
deres bestemmelsessted. Og din holdning til Ham i kveld vil gjøre det
samme for deg. Det stemmer. Enten bringer du Ham inn, eller du
forsegler Ham ut.
63-0901 Tegnet 374. Anvend Det, og skap den atmosfæren rundt deg,
slik at de bare vil gli rett inn i Det. Skjønner? Åh, du er, dersom du har
fått Tegnet, da skaper du en atmosfære rundt deg, en kraft, slik at
gjennom din vandring, så vil folk vite at du er en kristen. De ønsker
inderlig at du skal si noe til dem. De tror ditt ord. Det du sier, det holder
de fast ved. Skjønner? Slik er det.
375 Anvend Tegnet, deretter vandre i Det. Krev din husstand. Du må gjøre
det nå. Dette er kveldstiden.

63-0630E Er Ditt Liv Verdig Evangeliet 151. Og visste du at du er selv en
liten skaper? Visste du det? Ja visst. Du har møtt mennesker som du
ganske enkelt elsker å være i nærheten av. Du vet ikke hvorfor. Bare en slik
elskverdig type person. Har du opplevd det? [Forsamlingen sier: “Amen.” Red.] Like så vennlig der, du liker å være i nærheten av dem. Det er … De
skaper den atmosfæren gjennom det livet de lever, måten de snakker
på, samtalene deres.
Og så har du opplevd de som, hver gang ønsker du unngå dem. Hele tiden
ønsker de å snakke om noe ondt og snakke om en eller annen. Sier: “Åh,
du store! Der kommer de. De kommer til å kritisere noen der. Han er her
inne nå, han kommer til å snakke om denne mannen. Alt de vil gjøre, er å
fortelle skitne vitser, eller noe om kvinner, eller noe i den duren.” Du bare
misliker sterkt å være i nærheten av dem. Skjønner?
De skaper noe. De er tilsynelatende, pene, hyggelige mennesker, men de
skaper den atmosfæren. Og tingene som du tenker på, tingene du gjør,
handlingene, tingene du snakker om, det skaper en atmosfære.
63-0117 Vekk Jesus 24. Og vi skaper vår atmosfære rundt oss, hver og
en av oss. Du har vært sammen med folk som var hyggelige mennesker,
men du kunne knapt være sammen med dem. Og så har du vært sammen
med andre mennesker, og du bare elsket å være rundt dem. Du skaper
den atmosfæren. Og, Åh, ville du ikke elsket å kunne vært rundt Jesus,
bare litt? Vidunderlig! Se hva den atmosfæren som Han skapte, ville ha
vært. Jeg ser for meg at det var bare en eneste stor bunt av kjærlighet,
respekt og Gudfryktighet.
58-0301B Great Commission 13. "Og hva med en broder som har gjort en
feil? Selv om jeg sier at han tar feil. Noen ganger blir han beskyldt for å ta
feil når han ikke tar feil. Men hvis han tar feil, vel, hvis vi vil ta ham til Guds
trone, stå der skulder ved skulder med vår broder, vel vitende om at han er
dødelig, og kanskje hans destinasjon hviler på vår holdning til ham,
når vi kommer tilbake Fra Guds trone, vil vi innse at vi alle er skyldige, og vi
trenger alle hjelp, den ene fra den andre. Og den beste måten å gjøre det
på, er å be."
57-0120M Etterligning Av Kristendommen 43. Vår Himmelske Far, i dag
er det med takknemlige hjerter at vi stille og ærbødig nærmer oss dette

hellige øyeblikket. Hvordan vet vi, kanskje akkurat denne timen kan
bestemme den Evige destinasjonen for en sjel som sitter her! Og
verdien av den sjelen blir sammenlignet med mange tusen verdener.
Så vi ber, Far, om at Du vil la oss nærme oss ærbødig, høytidelig, og i en
innstilling for bønn.
Og det kan også være syke mennesker som er til stede her i dag, deres
holdning som de mottar gjennom dette Ordet, kan bestemme hvor
mye lenger de blir værende på jorden. Så vi er klar over et alvor i dette
øyeblikk, og vi ber om at Ditt store Nærvær vil salve oss alle.
60-0302 Fra Den Tid 24. Uansett hva din holdning er til Gud, det
forsegler ditt evige bestemmelsessted. Du kan gå over grensen mellom
nåde, barmhjertighet og dom. Og ved å avvise nåde så mange ganger, kan
du adskille deg selv bort fra Guds Nærvær for alltid, eller du kan ta imot
Ham og ha Evig Liv, og aldri dø, men bli oppreist igjen i oppstandelsen på
den siste dagen. Åh, hvor glad jeg er, at det er noe der som vi kan peke
tilbake til og si: "Fra den tiden var det noe som skjedde."
60-0308 Å Skjelne Ånden 1. Og vi er her denne formiddagen, Far, samlet
sammen i den ene hensikt å studere, for å kjenne Guds vilje og hva vi må
gjøre for å gjøre Kristus virkelig for folket i denne generasjonen. Å vite med
sikkerhet at på dommens dag vil vi bli brakt ansikt til ansikt med denne
generasjonen. Og som forkynnere vil vi være dommere. Og de
menneskene som vi har talt til, og deres holdning til det Ordet som vi
bringer dem, vil bestemme deres evige bestemmelsessted. Derfor,
Herre, på den dagen vil vi være en dommer, for eller imot den generasjon
som vi forkynte for.
54-0512 Syv Menighetstider 32. Og må hver og en av lekfolket handle i
kveld som om dette var den siste talen som de noensinne ville høre. Gud,
ta bort all dårskap. Gjør oss oppriktige, vel vitende om at vi må svare ved
Guds domstol en dag. Og vår holdning til Ham og Hans Ord nå, vil
bestemme vårt evige bestemmelsessted.
57-0407E Da Kom Jesus 152. Og hver den som vil, kan fritt komme og
drikke fra Livets kilde. Du tar ditt valg. Ditt evige bestemmelsessted vil
være bundet av din holdning til Jesus Kristus. Dette kan være din siste
sjanse. Og mens vi nå bare bøyer våre hoder i bønn. Jeg ber søsteren

komme til pianoet. Mens alle sammen er i bønn, nå vil jeg at du skal tenke
over det.
57-0806 Gud Projiserer Sin Kjærlighet 7. Din handling eller din
holdning til dette lille Skriftstedet, vil forsegle ditt evige
bestemmelsessted. Og hvis dette Skriftstedet er så verdifullt, da er det
riktig for oss i kveld å tenke på det en liten stund.
57-1213 Og Da Kom Jesus 10. Disse små ordene her i kveld på disse fire
bokstaver som er blitt lest for en tekst, de kunne forsegle ditt evige
bestemmelsessted, din holdning til dem. Så det er det som gjør dem så
viktige. Disse små ordene kan sette deg fri fra synd i kveld. Disse små
ordene kan fordømme deg i kveld. Disse små ordene kan sette deg fri fra
sykdom og lidelse i kveld, hvis du vil motta dem. Men de er nødt til å bli
mottatt.
Så hva gjør vi hvis vi ønsker å se våre kjære der på andre siden? Skap en
atmosfære av Kjærlighet, gi ut kjærlighet til dem slik at de kan føle det og
elske deg tilbake, og gjøre gode ting for deg. Og så, når de kommer frem
for dommen ved den Store Hvite Tronen, vil opptegnelser om alt det som
de gjorde for deg, komme opp, og de vil bli gitt liv. Det er Guds siste
barmhjertighetshandling ved dommen for den Hvite Trone.
La oss be.

