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Nå, vi vet at endetidens store villfarelse skal bringe inn en stor 
depresjon i endetiden. Men la oss denne formiddagen begynne å 
lese i broder Branhams preken Satans Eden, og vi vil plukke opp i 
avsnitt 14 og lese gjennom avsnitt 16, til å ta for vår tekst denne 
formiddagen. 
 
65-0829 Satans Eden 14. Nå, la oss nå se på denne store … en 
liten stund, denne store, syndefulle tiden som vi nå lever i. Jeg tror 
ikke det noensinne har vært en tid, etter alt jeg har lest om i historien 
… Det har vært tider med større forfølgelse, da Guds barn ble 
drept 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, blir det klart at den 
kristne må være mer årvåken i dag, enn han noensinne har vært i 
noen tidsalder. 
 
15 Nå, tilbake på den tiden da Rom forfulgte Menigheten, hvis en 
kristen gjorde en feil, endte han opp på arenaen og ble mat for løvene 
eller noe lignende, da de oppdaget at han var en kristen på grunn av 
vitnesbyrdet hans. Men sjelen hans ble frelst, fordi han var en sann, 
uforfalsket troende på Gud, og med glede forseglet de vitnesbyrdet sitt 
med sitt blod. Idet det strømmet fra blodårene eller sårene på kroppen 
hans, og blodet blødde ut, ropte han ut i virkelig trofast tro og sa: “Ta imot 
min ånd, Herre Jesus!” 
 
16. Men, nå, djevelens listighet nå får folk til å tro at de er en kristen, 
når de ikke er det. Der er saken. Du trenger ikke 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.” 
 
Ja vel, så broder Branham refererer til det som Jesus advarte oss om 



angående tiden for Hans Parousia. Og et av tegnene som vil la deg få vite 
at Kristus er her, er at det vil være den mest forførende gjennom alle tider. 
 
Nå, de fleste ville tenke, vel, hvis dette er den tiden hvor Kristus selv har 
kommet ned i Sin fylde, ville ikke dette da være den mest opplyste 
tidsalder? Ville ikke dette være den tidsalderen da vi ville ha så mye 
sannhet at det ville være umulig å bli forført?  
 
Og for å svare på det, la oss selv først lese hva Jesus sa. Og så vil jeg ta 
en titt på de 84 tegn og hendelser, men i stedet for å se på alle disse som 
Jesus, Paulus, Peter, Jakob og Johannes nevner, når de taler om Parousia, 
så vil vi bare se på disse som vil omhandle vårt emne denne formiddagen, 
de som angår de tegn og hendelser som refererer til forførelsen i denne 
siste tiden. 
 
Denne formiddagen vil vi se på temaet for denne endetidens forførelse, og 
gå rett til Skriften, der vi vil forbli gjennom hele dette studiet. 
 
Matteus 24:21 Matt 24:21 For da skal det bli en så stor (Mega) trengsel 
som det ikke har vært siden verdens begynnelse og fram til denne tid, og 
som det heller aldri skal bli. 
 
Nå, dette ordet, stor trengsel, kommer fra det greske ordet megas, som 
betyr ekstremt stort. Dette taler om den trengselen som er på vei nå, men 
de utvalgte vil bli tatt ut herfra før den begynner. Så dette vil bli ansett som 
en mega trengsel. Ordet trengsel betyr: Press, lidelse, smerte, 
forfølgelse, problemer og trengsel. Alle disse taler mer om en tvang fra 
en regjering eller styresmakter, enn noe fra en overnaturlig kilde.  
 
Bare se på hver av disse definisjonene. Press: Det viser at en enhet bruker 
sin makt til å tvinge et folk, presse et folk til en handling. Lidelse: Gud gir 
ikke mennesker lidelser, mennesker plager mennesker. Smerte: Vel, dette 
taler om en sorg som en følge av visse problemer. 
 
Forfølgelse: Gud forfølger ikke. Menn forfølger menn. Og problemer: Nå, 
dette kunne være et overnaturlig vesen som bringer inn et problem på et 
folk, slik som å kalle på gresshopper og slikt. Men disse problemene kan 
også komme fra presset, angsten og lidelsen og forfølgelsen som blir påført 
fra mennesker til mennesker. Men for det meste så viser den historiske 



opptegnelsen at det dreier seg om hva styresmakter har gjort mot 
menneskeheten. Disse som har undertrykt sitt eget folk. 
 
Så dette åpner opp mitt sinn til å se at trengselsperioden er noe som ikke er 
gjort av Gud, men Gud tillater det. Han (Gud) som nå vil tillate. Og slik er 
det ikke blitt ordinert av Gud, men heller at mennesker gir ut ordrer mot 
mennesker.  
 
Vet dere, det bringer oss tilbake til det som broder Branham sa i sin tale:  
53-1111 Forberedelse 16. Og må jeg stoppe her bare et øyeblikk og si: 
Jeg tror at folket blir gjort klar til den siste store ødeleggelsen som denne 
verden noensinne vil kjenne til. Jeg tror at vi er ved avslutningen. Du kan 
tale med folk; du kunne plassere en Billy Graham i alle byer i USA. De ville 
drikke whisky, og røyke sigaretter og le av deg, og alt annet, uansett. De er 
i ånden av de siste dager. Og Gud kan ikke sende ødeleggelse før 
folket er i den ånden til ødeleggelse. Gud ødela aldri noen ting. 
Mennesket ødelegger alltid seg selv. 
 
Se nå på det neste verset Jesus advarer oss om den tiden.  
Matteus 24:22 Og hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noe kjød 
bli frelst.  
(Og Dr. Malone, som oppfant mRNA-prosedyren, har sagt: "mRNA er en 
permanent ting, og du kan ikke angre på det som blir gjort." Det betyr 
at vi ser slutten på menneskeheten, slik Gud hadde skapt den. Så Jesus 
sa:) Og hvis ikke de dagene ble forkortet, ville ikke noe kjød bli frelst. 
Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. 
 
Så vi kan forvente en opptrapping av det som har begynt. Det vil fortsette 
frem til nesten hele verdens befolkning er blitt smittet av denne 
bakteriekrigen. Gud sender ikke plager. Mennesket skaper dem. Og Gud lar 
det bare skje som en straff, for å ha avvist Hans frelsende nåde. 
 
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, 
 
Det faktum at de blir kalt falske Kristuser, viser den forførelsen som er 
involvert rett der. De tar imot en ekte salvelse. Men de forkaster det Sanne 
Ordet, det Sanne Budskapet. I stedet aksepterer de et falskt budskap, som 
er et budskap fra et kirkesamfunn eller en organisasjon. Og du viser frem at 



du har nå gått bort fra Guds Ord, som er Hans Sannhet, for å akseptere 
premissene til organisasjoner.  
 
24 ... og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det 
var mulig. 
 
Så de bruker den rette salvelsen fra Gud, men de setter frem en falsk 
forståelse av Guds Ord. 
 
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 forrådskammerne!» så tro det ikke.  
 
Legg merke til at Han sier at hvis de sier at Han er her, eller Han er der 
borte, så tro det ikke. Og grunnen til at du ikke skal tro det er fordi det er 
falskt, det er en løgn. Men det var det som mange prøvde å gjøre, da Gud 
fortalte br. Branham at han skulle dra vestover, til ørkenen, og der ville Gud 
møte ham. Så da hadde vi pastorer som prøvde å presse folk til å flytte til 
Tucson. Og de ville si: "Det er der bortrykkelsen vil finne sted." Så egentlig 
sa de at du måtte være der hvor broder Branham var, for å være der hvor 
Kristus er. Og Han sa at når de sier det, da tro det ikke. Han sa også at de 
vil si: "Se, han er i de hemmelige kamrene." Og vi viste dette i fjor at ordet 
"hemmelig kammer", betyr "lagerhuset". Og vi vet at det er der maten blir 
lagret.  
 
Så jeg håper at dere alle forstår hva det betyr. Og Jesus fortalte oss hva vi 
skulle gjøre når vi hører det. Han sa: "Tro det ikke." Hvorfor? Fordi det er 
en del av den store forførelsen. Gud er i Sitt Ord, og Hans Ord er universelt, 
og ikke plassert på bare ett sted, som Jesus forteller oss videre her. 
 
27 For som lynet kommer fra øst og lyser til vest, slik skal også 
Menneskesønnens parousia (nærvær) være. 
 
Så vi ser på en universell bortrykkelse og en universell oppstandelse. Og 
jeg viste frem i forrige uke veldig spesifikke sitater fra vår profet som fortalte 
deg at oppstandelsen og bortrykkelsen vil bli utført av Gud. Og vi skal bare 
slappe av, og leve et godt kristent liv og se frem til det som Gud har lovet at 
Han vil gjøre. For Herren SELV skal stige ned med et Budskap, en 
oppstandelse og bortrykkelse. Gud gjør alt sammen.  
 



28 For der hvor åtselet er, der skal ørnene samle seg. 
 
Så vår samling er til Ham, og Han er Ordet. Og det vil være universelt over 
hele verden. Og Jesus illustrerer dette ved å vise en aktivitet på begge 
sider av verden, både dagtid og nattetid.  
  
Matteus 24:40 Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, 
og den andre blir tilbake. 
41 To kvinner skal male på kvernen. En blir tatt med, og den andre blir 
tilbake. 
42 Våk derfor, for dere vet ikke hvilken time deres Herre kommer.  
 
Men det viktigste som Han forteller oss, er at vi må leve våre liv i en 
forberedt tilstand for det som Han skal gjøre, og være rede når Han starter 
opp med det.  
 
43 Men dette skal dere vite: Hadde husets herre visst (vært klar over) i 
hvilken time tyven ville komme, ville han holde vakt og ikke tillate at det ble 
gjort innbrudd i huset sitt. 
44 Derfor skal også dere være forberedt, for Menneskesønnen kommer i en 
time dere ikke venter det.  
 
45 Hvem er da den trofaste og kloke tjeneren som hans herre har satt til å 
styre over sitt husfolk for å gi dem mat i rette tid? 
46 Salig er den tjener som hans herre finner opptatt med dette når han 
kommer. 
47 Sannelig sier Jeg dere: han skal sette ham over alt han eier. 
48 Men hvis den onde tjener sier i sitt hjerte: «Min herre drøyer med å 
komme»,  
49 og han så begynner å slå medtjenerne sine og å spise og drikke 
sammen med drukkenbolter,  
50 da skal denne tjeners herre komme på en dag han ikke venter ham, 
og i en time han ikke er klar over.  
51 Og han skal hogge ham i to og gi ham hans del sammen med hyklerne. 
Der skal det være gråt og tenners gnissel.  
 
65-0829 Satans Eden 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. I 2. Timoteus 3 lærer vi dette, at profeten sa at: 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, 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. Det … Nå, husk, Han taler til 
menigheten i denne tidsalderen, “ynkelige, blinde, nakne, og vet det 
ikke.” Den siste setningen, det siste Ordet, er det som gjør det så 
treffende. De tror at de er fylt med Ånden, at de er helt klare. Laodikea 
Menighetstid er Pinsens Menighetstid, for det er den siste 
menighetstiden. 
 
Derfor, under Kristi Parousia er Han her for å frelse de Utvalgte fra 
villfarelse. Og Han gjør det ved å åpenbare Sin Sannhet for oss. Og når vi 
har Hans Sannhet, da blir alt annet en løgn. For vi blir fortalt av Gud i Hans 
Ord: "La hver manns ord være en løgn, og mitt være sant sier Herren. " 
 
Derfor ser vi, gjennom en grundig undersøkelse av Matteus 24, at 
endetiden vil være kjennetegnet med en villfarelse på alle kanter. Vi ser at 
dette er Matteus 24 hele veien gjennom. 
 
Matteus 24:3-5 Da Han nå satt på Oljeberget, kom disiplene til Ham. Og 
mens de var alene, sa de: «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet 
på Ditt nærvær (Parousia) være, og på verdens ende?»  
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.  
 
Så Jesus forteller oss at et av tegnene for Hans Parousia vil være at det 
også vil være en tid med stor villfarelse. 



 
Matteus 24:11 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. 
 
Matteus 24:24 For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og 
gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig.  
25 Se, Jeg har sagt dere det på forhånd.  
 
Legg merke til at det faktum at de blir kalt falske Kristuser. Det er i seg selv 
et tegn til oss på at det er noe som pågår, men som vi ikke kan stole på. 
Han forteller oss at det er falskt, selv om det er salvet. Og når jeg hører det, 
da går min første tanke tilbake til Jesaja, hvor Gud sa om Satan at han var 
en Gud-salvet Kjerub. Og Gud sa at han skapte ham på den måten. Så 
Gud salvet ham, men han er et falskt vitne om for Gud. Og så advarer 
Jesus oss om at hensikten med disse falske salvede, er å forføre. Og det 
burde fortelle deg at dette vil være en tid med stor villfarelse, og at disse 
mennene vil stå frem med ett formål, og det er å vende deg bort fra sannhet 
til villfarelse. 
 
Markus 13:5-6 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.  
Så målet er da at disse falske skal få deg til å se at de er salvede menn, 
men de er falske i Ordet. Og folk som ser den salvelsen, de tenke at Gud 
ville ikke salve den personen hvis han ikke var i sannheten. Men det er hele 
hensikten med denne salvelsen, den blir brukt til å forføre. Derfor har vi så 
mange mennesker som bruker deler av den sannheten som William 
Branham lærte, mens de fornekter andre deler. De kaller William Branham 
en falsk profet, men de bruker det han underviste for at de kan vinne 
etterfølgere til seg selv. Og deres problem er at de er blitt oppskrevet til å bli 
fordømt.  
 
Judas 1:4 For noen mennesker har sneket seg ubemerket inn, slike som 
for lenge siden er blitt oppskrevet til denne dommen: De er ugudelige 
som bytter bort Guds nåde med uanstendighet og fornekter den eneste 
mektige Gud og vår Herre Jesus Kristus. 
 



Efeserne 1:17-18 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens 
Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd i kunnskap om Ham, 
18 til å opplyse øynene for deres forstand, slik at dere kan forstå 
hvilket håp dere fikk ved Hans kall og hvor rik på herlighet Hans arv er i de 
hellige, 
 
Efeserne 4:14 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. 
 
Nå, Gud forteller oss her at de vil ligge med list og vente, for å fange inn i 
en villfarelse. Men folk tenker: "Å, nei, hvem ville gjøre det. Vel, la meg 
fortelle deg, broder og søster, at Bibelen sa de vil gjøre det. Og de gjør det, 
så ta dette til deg. 
 
Efeserne 4:17 Dette sier og vitner jeg altså i Herren, at dere ikke lenger 
skal vandre slik som også de andre hedningene vandrer, i sine tankers 
tomhet.  
18 De er blitt formørket i sin forstand og er fremmedgjort for livet i Gud, 
på grunn av uvitenheten som er i dem, på grunn av blindheten i deres 
hjerte.  
19 De har ingen skamfølelse, og de har gitt seg over til usedelighet, og til all 
slags urenhet, i grådighet.  
20 Men dere har ikke lært å kjenne Kristus på den måten, 
21 så sant dere virkelig har hørt Ham, og er blitt opplært i Ham, i samsvar 
med sannheten i Jesus, 
 
2. Tessalonikerbrev: 1:7-12 Og til dere som er plaget, gir Han hvile 
sammen med oss, i Herren Jesu åpenbaring fra himmelen sammen med 
Sine mektige engler. 
8 I en flammende ild (ved Kristi åpenbaring, når Han kommer i form av 
Ildstøtten, Han sier at på denne tiden) gir Han straff over dem som ikke 
kjenner Gud, og over dem som ikke var lydig mot vår Herre Jesu Kristi 
evangelium.  
9 De skal bli straffet med undergang, evig borte fra Herrens åsyn, og 
borte fra Hans krafts herlighet,  
10 når Han kommer for å bli herliggjort (endoxzo -- en betyr i, doxa betyr 
Guds meninger, verdier og bedømmelser og zoe betyr liv. Guds doxa i vårt 



liv.) i Sine hellige, og bli hyllet i alle dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd til 
dere ble trodd i den dagen. 
11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere 
verdige til dette kallet, og at Han vil fylle dere med all velvilje til godhet og 
troens gjerning, i kraft, 
12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort i dere, og dere i Ham, 
etter nåden fra Gud, både vår og Herren Jesu Kristi Gud. 
  
2. Tessalonikerbrev 2:2-3 om ikke så raskt å bli drevet fra vettet eller bli 
skremt, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved brev, 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? 
 
2. Tessalonikerbrev 2:6-12 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. (Og det betyr at de hadde glede i en feil 
forståelse).  
 
2. Johannes 8-10 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 (hver den som går utenfor grensene), 
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.  
 
1. Johannes 2:18-23 Små-barn! Det er den siste time! Og slik som dere 
har hørt at Antikristen kommer, er det allerede nå kommet mange 
antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time. 
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. 
21 Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi 
dere kjenner den, og fordi dere vet at ingen løgn er av sannheten. 
22 Hvem er løgneren uten den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er 
Antikristen, han som fornekter Faderen og Sønnen.  
23 Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som 
bekjenner Sønnen, har også Faderen. 
 
1. Johannes 2:28 Og nå, dere barn! Bli i Ham, slik at vi kan få frimodighet 
når Han åpenbares, og ikke skamme oss bort fra Ham i Hans nærvær. 
29 Hvis dere vet at Han er rettferdig, så forstår dere også at hver den som 
gjør rettferdigheten, er født av Ham. 
 
Lukas 21:8 Han sa: «Vokt dere, så dere ikke blir forført. For mange skal 
komme i Mitt navn og si: Jeg er Han, og: Tiden er kommet nær. Derfor skal 
dere ikke følge etter dem.  
 
2. Timoteus 3:13 Men onde mennesker og bedragere blir stadig enda mer 
onde. De forfører og blir forført.  
 
Åpenbaringen 13:4-10 Så tilbad de dragen som gav makt til dyret. Og de 
tilbad dyret og sa: «Hvem er som dyret? Hvem er i stand til å føre krig mot 
ham?»  
5 Og han ble gitt en munn som talte store ord og bespottelser, og han ble 
gitt makt til å holde på med det i førtito måneder. 
6 Så åpnet han sin munn til bespottelse mot Gud, for å spotte Hans navn, 
Hans bolig og dem som bor i himmelen. 



7 Det ble gitt ham å føre krig mot de hellige og overvinne dem. Og det ble 
gitt ham makt over hver stamme, tungemål og folkeslag. 
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!  
10 Den som fører i fangenskap, skal komme i fangenskap. Den som dreper 
med sverdet, skal selv drepes med sverdet. Her er de helliges tålmodighet 
og tro. 
 
Åpenbaringen 13:14-16 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 i sin høyre hånd eller i sin panne,  
 
Åpenbaringen 19:20 Da ble dyret fanget, og sammen med ham den falske 
profeten som gjorde tegn framfor ham. Med disse tegnene hadde han 
forført dem som hadde tatt imot dyrets merke, og dem som tilbad hans 
bilde. Disse to ble kastet levende ned i ildsjøen som brenner med svovel. 
 
Matteus 13:1 Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte Seg ved sjøen.  
2 Og store menneskeskarer samlet seg om Ham, så Han gikk om bord i en 
båt og satte Seg der. Og alt folket stod på stranden. 
3 Så talte Han mye til dem i lignelser og sa: «Se, en såmann gikk ut for å 
så. 
4 Og da han sådde, falt noe såkorn ved veikanten, og fuglene kom og åt 
det opp.  
5 Noe falt på steingrunn, hvor det ikke fikk mye jord. Det spirte snart opp 
siden det ikke hadde dyp jord.  
6 Men da solen stod opp, ble det avsvidd, og siden det ikke hadde røtter, 
visnet det bort.  
7 Og noe falt blant torner, og tornene vokste opp og kvalte det.  
8 Men noe annet falt i god jord og gav frukt: noe hundre foll, noe seksti og 
noe tretti. 
9 Den som har ører å høre med, han må høre!» 
10 Og disiplene kom og sa til Ham: «Hvorfor taler Du til dem i lignelser?»  



11 Han svarte med å si til dem: «Dere er det gitt å kjenne himlenes rikes 
hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. 
12 For den som har, han skal få mer, og han skal ha overflod. Men den 
som ikke har, han skal bli fratatt selv det han har. 
13 Derfor taler Jeg til dem i lignelser. For selv om de ser, så ser de ikke, og 
selv om de hører, hører de ikke og forstår ikke.  
14 Og på dem blir Jesajas profeti oppfylt, som sier: Når dere hører, skal 
dere høre, men ikke forstå, og når dere ser, skal dere se, men ikke 
oppfatte.  
15 For hjertet til dette folket er nemlig blitt forherdet. Deres ører har 
vanskelig for å høre, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se med 
sine øyne og høre med sine ører, så de ikke skulle forstå med sine hjerter 
og vende om, så Jeg kunne få lege dem. 
16 Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører. 
17 For sannelig sier Jeg dere: Mange profeter og rettferdige har ønsket å 
se det dere ser, men fikk ikke se, og har ønsket å høre det dere hører, men 
fikk ikke høre. 
 
Markus 4:11-12 Og Han sa til dem: «Dere er det gitt å kjenne Guds 
kongerikes hemmelighet. Men til dem som er utenfor, kommer alt i lignelser, 
12 for at når de ser, ser de, men oppfatter det ikke, og når de hører, hører 
de, men forstår det ikke, slik at de ikke omvender seg, og deres synder kan 
bli dem tilgitt.»  
 
Lukas 8:10 Og Han sa: «Dere er det gitt å kjenne Guds kongerikes 
hemmeligheter, men til de andre er det gitt i lignelser, slik at når de ser, så 
kan de likevel ikke se, og når de hører, kan de likevel ikke forstå. 
 
1. Timoteus 4:1-2 Ånden sier klart at i de siste tider skal noen forlate troen 
og vende seg til forførende ånder og demoners lære.  
2 Det skjer i løgnens hykleri, hvor deres egen samvittighet er blitt 
brennemerket.  
 
2. Timoteus 3:1-9 Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde 
tider. 
2 Da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, 
skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, 
vanhellige,  
3 ufølsomme, uten kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten 
selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode,  



4 forrædere, som handler uten å tenke, oppblåste og slike som heller elsker 
fornøyelser framfor å elske Gud.  
5 De har et ytre gudfryktighetens utseende, men fornekter dens kraft. Og 
slike skal du vende deg bort fra!  
6 For blant disse er de som sniker seg inn i husene og får makt over 
godtroende kvinner som er tynget av synder, og som er ledsaget av mange 
forskjellige lyster. 
7 De mottar undervisning bestandig, og de makter likevel aldri å komme 
fram til kjennskap om sannheten.  
8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten 
imot. De er mennesker med fordervet sinn, de holder ikke prøve når det 
gjelder troen.  
9 Men de skal ikke gjøre fremskritt, for dårskapen deres skal bli åpenbar for 
alle, slik også dårskapen til de andre ble.  
 
2. Timoteus 4:3-4 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.  
 
2. Timoteus 4:8 Til slutt, så er det da gjort ferdig en rettferdighetens krone 
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. 
 
2. Tessalonikerbrev 2:7 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. 
(Legg merke til at Gud tillater at denne Satans villfarelse får fortsette 
uhindret i verden frem til Gud beveger seg bort fra å være iblant 
menneskeheten, og tar de hellige med Seg).  
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,  
 
La oss be … 


