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I forrige uke talte vi om de tre hovedprinsippene som broder Branham lærte, og hvor
viktige de er for å bli vevet inn i hver preken som vi forkynner. Som jeg nevnte, så har
broder Vayle fortalt meg at når jeg satte sammen en preken, da må jeg alltid vise
frem Alfa- og Omega-prinsippet, Stadfestelse, det at Gud har et Budskap gjennom
kun én mann, én budbærer, og tilslutt, paralelliteten i Skriften, som også er kjent
under andre betegnelser.
Velsignelse versus forbannelse, rettferdighet versus urettferdighet, lys versus
mørke, barn av lyset versus barn av mørket, utvalgt til rettferdighet versus utvalgt til
fordømmelse, liv versus død, åpenbaring versus lovgjerninger, Guds sanne tjenere
av lys versus Satans falske tjenere av lys, et godt tre versus et ondt tre, etc.
Listen over parallelliteter er ganske oppfylt gjennom hele Skriften, men alt sammen
kan bli oppsummert i studiet av de to lover i 5. Mosebok 28, hvor de første 14
versene taler om velsignelsene som skal komme over deg, og overta deg, ved
ganske enkelt å gi akt på og lytte til Herren vår Guds røst, som er Hans Ord. Legg
merke til at 7 multiplisert med 2, er 14. Og Guds velsignelser er fullendt, som er 7, og
dobbelt velsignet, multiplisert med 2. 7 multiplisert med 2, det inkluderer alle Guds
velsignelser.
28:1 Dersom du nå hører på Herrens, din Guds røst, så du akter vel på å holde alle
hans bud, som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle
folkene på jorden.
2 Og alle disse velsignelser skal komme over deg og nå deg, så sant du hører på
Herrens, din Guds røst:
De siste 53 versene fra 15 til 68, inneholder de forbannelser som vil komme over
dem og overta dem som ikke lytter, de som ikke gir akt på Herrens vår Guds røst.
28:15 Men dersom du ikke hører på Herrens, din Guds røst, og ikke akter vel på å
holde alle hans bud og hans lover, som jeg gir deg i dag, da skal alle disse
forbannelser komme over deg og nå deg, og så ser vi i de neste 53 versene alle de
forbannelsene som vil komme over, og overta livene til dem som ikke vil følge nøye
med, de som ikke lytter til Herrens, vår Guds røst.
Så, du ser at hovedtråden som løper gjennom både velsignelsen og forbannelsen,
det er din holdning som du tar mot det. Det er det som Herrens, vår Guds Røst, er,
det er Hans Ord.
Broder Branham sa i sin preken 65-0429B Kornet Skal Ikke Være Arving Sammen
Med Skolmen 52. Hvis du vil se i Johannes Evangelium 5:24. nå, så hør på dette,
“Den som hører Mitt Ord, og tror på Ham som har sendt Meg, har evig Liv.”
53. Nå, hvordan ville det være så mye forskjellig fra mange av våre teologier? Nå, jeg
kunne gå ut her og si til en drukkenbolt, “Tror du?” “Ja visst!” En mann med en
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annen manns hustru, “Tror du?” “Ja visst!” “Satt du på møtet i går kveld, og hørte
Ordet?” “Ja visst!” “Tror du Det?” “Ja visst!” Han bare sier det.
54. Men den opprinnelige tolkningen av dette Ordet: "Den som forstår Mitt Ord,
og vil tro på ham som sendte meg ... Den som forstår," det er til den som det er
gjort kjent for.
55. Jesus sa: "Ingen kan komme til meg uten at Min Far drar ham. Og alle de som
Min Far har gitt Meg, de vil komme. Mine får, Mine duer, hører Min Røst. En fremmed
vil de ikke følge. "Og hva er Guds røst? Det er Guds Ord. Hva er ethvert
menneskes røst, om ikke hans ord? Det er Guds Ord; de vil høre Guds Ord.
Legg merke til at han stiller spørsmålet: Og hva er Guds røst? Og så svarer han:
Det er Guds Ord. Hva er ethvert menneskes røst, om ikke hans ord?Det er Guds
Ord; de vil høre Guds Ord.
Og hele lignelsen i Matteus 13:10-17 forteller oss at det er noen som er bestemt til å
høre og forstå, mens andre ikke er det.
Matteus 13:10 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 (er blitt laget på en slik måte at han gir et ekko), 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.
18 Hør derfor lignelsen om såmannen:
19 Når noen hører rikets ord og ikke forstår det, kommer den onde og røver bort det
som ble sådd i hjertet hans. Dette er den som tok imot såkorn ved veikanten.
20 Men den som tok imot såkorn på steingrunn, er den som hører ordet og tar imot
det med glede med en gang.
21 Han har likevel ingen rot i seg, og holder bare ut en stund. For når trengsel eller
forfølgelse oppstår på grunn av ordet, snubler han med en gang.
22 Den som ble sådd blant tornene, er den som hører ordet, men denne verdens
bekymringer og rikdommens forførelse kveler ordet, og han blir uten frukt.
23 Men den som tok imot såkorn i god jord, er den som hører ordet og forstår det.
Han bærer frukt og gir avkastning: én hundre foll, én seksti, én tretti.»
24 Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: «Himlenes rike er likt en mann
som sådde godt såkorn i åkeren sin.
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Dere vet, vi har millioner som vil gå på en eller annen gudløs skole for å få seg en
forståelse, men de vil ikke sitte to minutter i Menigheten for å få Guds forståelse. Og
noen sier: "Du trenger ikke å forstå det, du må bare tro det." Og jeg tror det er en feil,
for hvordan kan du tro det som du ikke kan forstå? Og hvordan skal du rettferdiggjøre
det i lys av alle disse skriftstedene som taler om et folk som forstår, og det er de som
vil motta Guds løfter. Selvfølgelig, hvis du ikke har Den Hellige Ånd, da må du tro hen
imot å motta Den. Men når du mottar Den, da vil du forstå de ting som er gitt av Gud.
Men den ene siden viser velsignelsen som kommer over dem som lytter til Herrens
vår Guds røst, mens den parallelle siden viser forbannelsene, som kommer over
dem som ikke vil gi akt på, eller lytte til Herrens vår Guds røst. Så enkelt er det.
Lytt til Guds Ord, og lev, eller, ikke lytt til Guds Ord, og dø. Belønningen din
ligger i ditt fang denne formiddagen, mine brødre og søstre. Hvilken belønning vil du
motta? Velsignelser fra Gud, eller en forbannelse. Og alt avhenger av din holdning til
Guds Ord.
Broder Branham sa i sin tale: 59-0418 En Tid For Avgjørelse 18. Og det er hva du
må gjøre i kveld. Du må bestemme deg. Du kan ikke tenke på hva noen andre har
sagt. Det skal være din holdning til det budskapet du hører. Du kan ikke ta det
som ... Hvis legene avviser deg. Han sa at du kommer til å dø... Du må enten tro på
det han sa... Moren sier at hvis du går ned til det Angelus tempelet og blir blandet
opp med en masse av det som de har der, angående dåpen i den Hellige Ånd, og all
denne religionen. Nå, da kommer du til å miste forstanden din. Kanskje hun hører
hjemme i noen av de store samfunnene her. Eller kanskje faren din fraråder deg.
Men du, som individ, må selv ta en bestemmelse. Det er ikke hva noen andre
sier, det er hva du tror når du hører budskapet om at Kristus helbreder de syke.
Det er din egen holdning, din beslutning.
60-1127E Dronningen Fra Syden 34 Løftet om Den Hellige Ånd er en forsikring til
deg om at du vil få Den hvis du mottar Den på den måten. Det avhenger av din
holdning til Ordet. Ordet er ikke papiret; det er bare en bok, men det er Kristus
gjort manifestert på papir. Det er hva det er. Gud... "I begynnelsen var Ordet, og
Ordet var med Gud, og Ordet var Gud, Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant
oss." Skjønner? Og Hans Ord er Ånd og Liv. Vi mottar bare Hans Ord akkurat
som om det var Han Selv. Når jeg ser Hans løfte til meg, da er det Kristus. Jeg
omfavner Det. Han kan ikke lyve. For meg er det nøyaktig sannheten. Skjønner?
Jeg vet kanskje ikke hvordan jeg skal gripe tak i det, men det er sannheten, og jeg
holder meg rett sammen med det, fordi det er Kristus for meg.
Veldig mange tror at de går i bortrykkelsen fordi de har en god pastor, eller de satt
under en god lærer, eller fordi de tror at Gud sendte en profet til denne tidsalderen.
Og læreren kan til og med være den beste læreren, men det har ikke noen ting med
deg å gjøre. Det er sant at det har en betydning hvilken menighet du går i, og hvem
som underviser deg. Men hvis du ikke har den læreren som er inni deg, som er den
Hellige Ånd, da vil det ikke gjøre noen forskjell hvilken menighet du går i, eller hvem
som underviser deg. Men hvis du har den Hellige Ånd inni deg, da vil du ha store
fordeler utfra hvilken menighet du går i, og hvem som underviser deg, med hensyn til
hvilken belønning du vil motta.
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57-0901M Hebreerbrevet kapittel 3, 28. Det er noe med hvor du går, hvilken
menighet du går til, og hva slags lærer som underviser deg. Visste du det? Det
har en betydning. Derfor bør vi oppsøke den aller beste vi kan finne, slik at vi får
det beste; ikke fordi det er sosialt og så videre, men den sanne Bibelundervisningen.
Nå, det er viktig å gå i en menighet hvor Guds Ord blir undervist, slik vi nettopp leste
ovenfor, hvor broder Branham sa at det har en betydning hvor du går og hvem
som underviser deg. Men de fleste ønsker heller å bli underholdt. Og derfor
oppsøker de en menighet med mye musikk, slik at de kan ha en tilbedelse, i stedet
for å oppsøke en menighet som virkelig lærer Guds Ord.
Jesus, da han talte til en hedning i Johannes 4:23, sa: "Hedningene tilber det de
ikke kjenner", og så fortsatte Jesus å si: 23 Men timen kommer, og er nå, når de
sanne tilbederne skal tilbe Faderen i Ånd og Sannhet: for Faderen søker etter slike
til å tilbe Ham. 24 Gud er Ånd, og de som tilber ham, må tilbe ham i Ånd og
Sannhet.
Og broder Branham sa i Menighetstidsboken kapittel 4 - Smyrna Menighetstid
109 Når Gud tier, da skulle vi også tie. Men der Han har talt, der bør vi også tale
og si hva Han allerede har sagt.
Nå, Det i seg selv, annullerer denne "bare trykk og spill" -doktrinen. Les det igjen, ... "
Når Gud tier, da skulle vi også tie. Men der Han har talt, der bør vi også tale og si
hva Han allerede har sagt.
Så fortsetter broder Branham og sier: " Han fortalte oss hva beviset er, og hva som
ville skje etter at vi ble døpt med Den Hellige Ånd, det var at Læreren ville
komme til oss og lære oss hele sannheten. Men den Læreren var en
INNVENDIG lærer, ikke en utvendig lærer.
Hvis Ånden ikke var på innsiden, da ville du ikke høre sannheten og motta den
ved åpenbaring, selv om du hørte den konstant hele dagen. Det var tegnet på
den iboende Ånden på Paulus sin tid. De som var fylt med Den Hellige Ånd, hørte
Ordet, de mottok det og levde etter det. De som ikke hadde Ånden, hørte det bare
som kjødelige mennesker, de satte en feil tolkning på det og gikk inn i synd.
Så du ser at du kan sitte under den beste læreren for den tidsalderen du lever i, og
fremdeles gå glipp av det, med mindre du har den indre læreren til å undervise deg
slik at du kan forstå hva som blir sagt. Fordi, hvis du ikke forstår hva som blir
undervist, da har du ikke den samme ånd, Den Hellige Ånd, som underviser gjennom
læreren.
Broder Branham sa i talen 63-0120M Guds Røst i Disse Siste Dager 26: Og, i dag,
én grunn til at menigheten er i den tilstanden som den er i, er fordi det er så mange
røster, så mange andre røster som kan trekke menigheten bort fra Guds Røst,
slik at det er svært tvilsomt om mange vil høre Guds Røst, selv om Den talte
like i deres midte. De ville kanskje ikke en gang forstå Den, fordi Den ville være
en fremmed ting for dem. De har blitt så opptatt med røstene i tiden!
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Og fra Menighetstidsboken Kapittel 4 – Smyrna Menighetstid 110 I hver tidsalder,
(og hver tidsalder, det er Den Hellige Ånds tidsalder for den sanne troende) – jeg
sier, i hver tidsalder var beviset det samme. De som hadde Ånden, Læreren, hørte
Ordet, og Ånden som var i dem tok Ordet og lærte det (åpenbarte det) til dem; og
de var i gruppen som hørte budbæreren og hans budskap, og tok det og levde
det.
Så når han sier at det er så mange røster, da sier han at det er så mange som ikke
sier det samme som den Hellige Ånd lærte gjennom Profet-Budbæreren. Han sier
ikke at det bare kan være én røst som sier det, men han sier at det finnes bare ett
Guds Ord.
Fra Menighetstidsboken Kapittel 4 – Smyrna Menighetstid 140 I hver tidsalder
har vi akkurat det samme mønsteret. Det er grunnen til at lyset kommer gjennom
en Gudgitt budbærer i et bestemt område, og at lyset deretter sprer seg fra den
budbæreren gjennom tjenesten til andre som har blitt trofast opplært. Men
selvsagt er det slik at ikke alle som går ut, alltid har lært hvor nødvendig det er å si
KUN det som budbæreren har sagt.
(Husk, Paulus formante folket om å kun si det som han hadde sagt,
1. Korinterbrev 14:37 Hvis noen mener om seg selv at han er en profet eller åndelig,
så må han erkjenne at det jeg skriver til dere, er HERRENS BUD. Eller var det fra
dere Guds Ord gikk ut? Eller var det bare til dere det kom?) De legger til her eller
trekker fra der, og snart er ikke budskapet rent lenger, og vekkelsen dør hen.
Vi må være så varsom og sikker på at vi hører ÉN røst, for Ånden har bare ÉN røst,
som er Guds røst. Paulus formante dem til å si det som han sa, som også Peter
gjorde. Han gjorde dem oppmerksomme på at IKKE EN GANG HAN (PAULUS)
kunne forandre på ett ord av det som han hadde formidlet gjennom
åpenbaring. Å, så viktig det er å høre Guds røst gjennom Hans budbærere, og
deretter si det som har blitt gitt dem å si til menighetene.
Nå, dette tar oss til studiet av "Tvillinger", eller hva broder Branham kalte: "De to
vintrær."
Læren om tvillinger er ikke blitt godt mottatt i den såkalte kristne verden i dag, fordi
den ikke taler godt om de mengder av mennesker som lever i verden i dag, og som
kaller seg kristne, men i deres liv er de alt annet enn Kristus-Lik.
Tross alt så sa Paulus i sitt brev til galaterne: "For den kvinnen som er forlatt, har
flere barn enn hun som har mann, sier Herren." (Dette betyr: De som er uekte
født, overgår de som er ekte fødte). Og slik har det vært gjennom kirkens historie. De
religiøse, men likevel ufrelst, har alltid kontrollert kirken. Man trenger bare å se på
enhver vekkelse som har sprunget frem gjennom kirkens historie, for å vite at dette er
sant.
Så hvorfor skulle vi tro at noe annet ville springe ut fra den vekkelsen som vi har sett i
denne siste timen? Hvorfor skulle vi tro at de såkalte Budskapsmenighetene ville
være annerledes. Når en stadfestet Guds profet sa at det finnes tre slags troende i
enhver menighet, hvorfor vil noen da ikke tro ham?
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Broder Branham sa i talen: 64-0126 Hva Skal Vi Gjøre Med Denne Jesus 96 Og i
dag har pinsevenner organisert seg, og satt seg rett ned, slik som de gjorde. Det er
nøyaktig den samme tingen. Og Ordet beveger seg videre, og Det beveger seg
helt bort fra dem. Det er helt riktig, for vi blir så stive og så formelle. Vi lar våre
menigheter komme inn i enhver slags tilstand, og bare fortsetter videre. Så
lenge vi har medlemmer, det er alt som er nødvendig. Og vi har flere enn vi noen
gang har hatt. Så vi blåser i det. La meg fortelle deg noe som er et gammelt ordtak,
at: "Djevelen teller sin folkemengde, men Gud veier Sin." Det er sant også i
dag. Gud veier deg ved Hans Ord, ser om du blir funnet med mangler, eller
ikke. Jeg bryr meg ikke om folkemengder, hvor mange de er, hvor upopulært
Ordet er. Det er Guds Ord som blir manifestert for denne tiden. Nøyaktig rett. Jeg
bryr meg ikke om folkemengder, hvem som kommer og hvem som ikke gjør
det. Det er Guds Ord som står på spill, slik som det var der i domssete til Pilatus.
Han veier det, og ser hva vi har funnet, hvor vi er funnet å ha mangler. Ja visst. Vi
tror at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig.
Derfor, læren om tvillinger kommer faktisk ut fra den sanne og fullstendige
forståelsen av utvelgelse og forutbestemmelse. Du kan ikke fullt ut forstå, og heller
ikke sette pris på læren om forutbestemmelse og utvelgelse, før du forstår at det er to
parter i denne oppstillingen. Det er et sant vintre, og det er et falskt vintre. Det er
en utvelgelse til ære, og en utvelgelse til fordømmelse. Derfor vil vi ta opp begge
sider av utvelgelsen når vi nå går videre inn i denne studien.
Denne Bibelske læren som omhandler "To Vintrær", ble aller først fremsatt av Jesus
Kristus selv. Deretter ser vi apostlene Paulus, Peter, Johannes, Jakob og Judas, som
også taler om denne læren og forståelsen av en utvelgelse. Sist, men ikke minst, ser
vi Guds endetidsprofet, William Branham, som gjenopprettet denne læremessige
sannheten i denne tiden.
Vi vet at Gud skrev sin første bok i himmelen. Derfor, det tredje tegnet på Zodiac, er
"TVILLINGER". Det representerer 2 barn. Vi kjenner dette stjernebildet som Gemini.
Pollux er den lyseste av de to stjernene, Castor er den nest lyseste. Vi vet også at
gammel mytologi var en forvrengning av den sanne læren som Gud opprettet for å
åpenbare Seg Selv. I Mytologien er da disse Tvillingene kjent som Hercules (den
jord-født sønn av Gud) og Merkur (lysbæreren, eller budbæreren av lys).
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Gjennom hele denne studien vil vi finne følgende egenskaper og karakteristikker,
som finnes i læren om de to vintrærne, og hver av dem vil være knyttet til et mer
uttømmende studium. Siden denne læren omhandler så mange aspekter av
Guddommen og forløsningsplanen, da føler jeg at det er best å ikke klumpe hele
studiet sammen til ett gigantisk verk. Jeg vil heller presentere læren om TVILLINGER
i flere deler, og begynner med DEFINISJONER, deretter bevege vi oss videre til
KILDE, og derfra vil vi studere hvordan dette livet forplantes gjennom SÆD, og
deretter identifisere egenskapene til livet eller naturen i hver SÆD. Vårt siste studie
vil være UTFALLET eller DESTINASJONEN, for hver av de to sædene.
Vi skal begynne denne studien av Tvillinger ved først å undersøke forskjellen mellom
Forutvitenhet, Utvelgelse og Forutbestemmelse. Mange mennesker i dag, spesielt
fundamentalisten og de evangeliske, varierer sterkt på hva Utvelgelse og
forutbestemmelse nøyaktig handler om. Hovedtingen har imidlertid ikke vært hvorvidt
Gud forutbestemte eller ikke, men har heller vært et spørsmål om valg, eller rettere
sagt hvem som velger. Mennesker ønsker så sterkt å ha kontroll over sitt eget liv, at
de har plassert handlefrihet og den frie vilje som det ultimate i en manns erfaring med
Gud. Mennesker, ser det ut til, vil heller ha evnen til å velge Gud, enn å la Gud selv
gjøre valget. Dermed prøver de å bortforklare utvelgelse ved å bruke Guds
forutvitenhet som deres unnskyldning, for å plassere menneskets evne til å velge
over Guds eget valg.
Romerne 11:33 Å, hvilken dybde av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor
uransakelige Hans dommer er og hvor usporlige Hans veier!
34 For hvem har kjent Herrens sinn? Eller hvem var Hans rådgiver?
35 Eller hvem har først gitt noe til Ham, så han skulle få gjengjeld?
36 For av Ham og ved Ham og i Ham, er alle ting. Ham være æren i alle evigheter!
Amen.
Nå, for at noen skal forstå det som er av Gud, slik som Guds forutbestemmelse,
utvelgelse og forutvitenhet, da må de først motta den Hellige Ånd, ellers vil de aldri
forstå det som er av Gud. Dette er hva apostelen Paulus lærer i 1. Korinterbrev 2
1. Korinterbrev 2:9 Men, som det er skrevet: Det øyet ikke har sett, og det øret ikke
har hørt, det som ikke kom opp i menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for
dem som elsker Ham.
10 Men Gud har åpenbart det for oss ved Sin Ånd. For Ånden (Guds Ånd, for det
er bare én ÅNDEN, og det er Guds Ånd, Så vi ser at Guds Ånd) ransaker alle ting, ja,
også Guds dybder.
11 For hvilket menneske forstår det som er av mennesker, uten menneskets ånd
som er i ham? Slik (På samme måte) er det heller ingen som forstår det som er av
Gud, uten Guds Ånd.
12 Men vi fikk ikke verdens ånd, men den Ånden, som er fra Gud, for at vi skal
forstå det som rikelig er blitt gitt til oss av Gud.
13 Dette taler vi også om, ikke i opplæring av menneskelig visdomsord, men i
opplæring av Den Hellige Ånd, for det som har med Ånden å gjøre, blir forenet
åndelig.
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14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke det som er fra Guds Ånd, for det
er nemlig dårskap for ham. Han er ikke istand til å forstå det, for det bedømmes
åndelig.
15 Men den som er åndelig, bedømmer alle ting, men selv blir han ikke bedømt av
noen.
16 For hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne belære Ham? Men vi har Kristi
sinn.
Altså, menneskets teologiske sinn sier at Gud, som er allvitende og kjenner slutten
fra begynnelsen av, visste hvem som ville og hvem som ikke ville. Og basert på
denne forutvitenhet, da vil Gud deretter velge dem til herlighet, som velger rett, og
Han velger å fordømme dem som ikke velger rett. Ved å tro dette, da plasserer de
menneskets evne til å velge, over Guds suverene vilje, og dermed er det feil til å
begynne med og faller inn i en villfarelse.
For mange år siden deltok jeg på et seminar til den største forsvareren av
kristendommen innen fundamentalistenes rekker. Han regnes som en av deres mest
briljante lærde. Hans navn er Dr. Norman Geisler, og i hans seminar, som jeg var
deltaker i, plasserte han Forutbestemmelse på denne måten; ved å bruke en historie,
han sa:
«Hvis du var oppe på toppen av en bygning og så ned, og du så to biler på vei mot
samme kryss. Og basert på deres hastighet og avstand fra krysset, visste du at de
kom til å kollidere. Ville du være ansvarlig for den kollisjonen?
Han sier: "Vel, det er slik forutbestemmelse fungerer. Gud som kjenner alle
ting, vet hvem som vil og hvem som ikke vil velge Ham. Og så, Han skyver deg
ikke gjennom et rør og holder deg deretter ansvarlig. Han kjenner bare slutten
din fra begynnelsen. "
Det kunne gi deg en varm, uklar følelse av Gud, men det vil ikke holde i Guds Ords
bedømmelse. For å tro dette må du være villig til å kaste ut flere skriftsteder, og du
må være villig til å tro at mennesket er i stand til å gjøre et riktig valg.
Gud kjenner din ende fra din begynnelse fordi han forutbestemte din ende. Det er
det som ordet forutbestemmelse betyr. Det betyr å forut – bestemme, eller å
destinere. Det betyr " Å markere ut ditt bestemmelsessted på forhånd. Derfor,
forutbestemmelse er den veien som det er blitt forutbestemt at du skal ta.
La oss vende nå oss til Ordet og granske disse Skriftstedene som de må kaste på
søppelhaugen, for å kunne bevise at fri vilje har noe som helst å gjøre med
utvelgelsen.
Jesus sa i Johannes 15:16 Dere har ikke utvalgt Meg, men Jeg har utvalgt dere
og satt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, slik at alt det dere ber
Faderen om i Mitt navn, skal Han gi dere
Vel, vi burde stoppe rett her og være sikker i vår sak. Enten er dette ment for alle
troende, eller så er det ikke det. Hvis det ikke er det, da er det ikke forventet at alle
troende skal frembringe frukt, og alle troende har da ikke en rett til å be Faderen om
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noe i Jesu navn, og forvente å motta det som de ber om. Men Jesus forteller oss her
at vi har ikke utvalgt ham først, han utvalgte oss. Og vår kjærlighet til Ham, og vår
mottakelse av Ham, er bare som et svar på Hans utvelgelse.
Vi hører at Johannes forteller oss i: 1. Johannes 4:19 Vi elsker ham, fordi han
først elsket oss. Enten er dette sant, eller så er det ikke det. Derfor, hvis dette ikke
er sant, da er det en løgn, og vi må rive det ut av Bibelen vår. Og hvis dette verset er
feil, hva annet er da feil. Ser du hvilket klebrig rot du ender opp med når du avviser
bare én tanke fra Guds Ord? Hvis vi tror at Gud skrev Ordet, at Hans Bibel er Guds
uforfalskede Ord, da må vi akseptere det som Ordet forteller oss, fordi skriften vil ikke
kjempe imot Skriften.
Vi leser i 5. Mosebok 7:6 For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren
din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk.
7 Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han
utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene.
8 Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde
sverget deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd og fridde deg ut
av trellehuset, fra Faraos, egypterkongens hånd.
9 Så skal du vite at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud, som holder sin
pakt og bevarer sin miskunn i tusen ledd, mot dem som elsker ham og holder hans
bud.
10 Men han gjengjelder dem som hater ham, og det gjør han åpenlyst, så han lar
dem omkomme. Han er ikke sen når det gjelder den som hater ham. Like opp i hans
øyne gjengjelder han ham.
Igjen ser vi at det ikke var vårt valg, men Guds valg som er involvert her.
Broder Branhams gjorde han det klart at vår utvelgelse er eneveldig, og suverent
overlatt til Guds valg, og ikke til oss selv. Han sa i talen
54-1219M Guddommelig Helbredelse 133. Hør etter. Det er ikke den som ønsker
å bli frelst, som er frelst. Det er den som blir frelst etter Guds valg. Esau ønsket
også å bli frelst. Han gråt bittert, og han kunne ikke finne noe rom for en omvendelse.
Han ønsket å bli frelst. Det skjer ikke fordi du ønsker å bli frelst. Gud sa: "Jeg har
forherdet den som jeg vil forherde. Jeg har barmhjertighet med den som jeg
ønsker å gi barmhjertighet. Det stemmer. Han sa: "Før Esau eller Jakob hadde
gjort verken godt eller ondt," Gud sa, " Jakob har Jeg elsket, men Esau har Jeg
hatet." Og Esau prøvde å bli rett med Gud, og han kunne ikke.
Farao prøvde å bli rett med Gud og han kunne ikke gjøre det. Så det er ikke deg,
ikke hva du ønsker. Det er hva Gud har bestemt for deg til å gjøre. Det
stemmer. Paulus sa der i Romerne 9: Har ikke pottemakeren makt over leiren,
slik at han av samme leirklump kan lage et kar til ære og et annet til vanære?
Det er for å vise sin herlighet til dem som han har gitt ære. Du visste ikke det,
gjorde du? Det er hva Skriften sier.
Farao prøvde så godt han kunne å omvende seg. Han var godhjertet. Han sa: "Ja
visst, jeg vil la dere dra. Bare dra." Gud sa: "Nei, det kan dere ikke. Jeg skal
forherde hans hjerte slik at dere ikke kan dra." Fordi Guds Ord må bli oppfylt. Og
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hvis vi lever i denne tiden når formaliteter og ting har brutt ned kirken, den er brutt
sammen; nå, det er Guds Ord som blir oppfylt.
Like så sikkert som Gud sa: "Disse tegn skal følge dem som tror," like så sikkert
som Gud sa at disse menighetene ville være slik som de er nå, Gud sa også at
denne motstanden ville møte den. Så den samme Gud som forordnet tegn og under,
forordnet at disse skulle starte forfølgelse mot den. Så der har dere det. Hvis du er på
den andre siden, da synes jeg synd på deg. Og jeg ønsker ikke at du skal være slik,
men kanskje du ikke kan hjelpe noe for det. Skjønner? Gud kunne ha fikset det på
den måten.
Nå, jeg håper at du ser at han her underviser i Skriftens parallellitet.
Ordspråket 14:12 Det finnes en vei som synes rett til et menneske, men enden på
det er dødens veier."
Dette skriftstedet forteller oss at et menneske vil prøve å velge det som virker å være
rett, eller den veien som han tror er den rette veien, men menneskets valg vil alltid
lede til dødens vei. Derfor, selv når vi gjør valg, så trenger vi en Gud som vil våke
over våre valg, og hjelpe oss til å ta det rette valget.
Filipperne 3:15 La oss altså, så mange som er fullkomne (fullt utrustet og med full
modenhet), ha dette sinn. Og hvis dere tenker annerledes i noe, skal Gud også
åpenbare dette for dere.
I de neste skriftstedene ser vi at Gud er aktivt involvert i de valgene som Hans
utvalgte tar.
Salme 37:23 En manns steg er forordnet av Herren, og han har velbehag i hans vei.
Her finner vi det hebraiske ordet Kuwn, som er "forordne", og det betyr: "Å sette
opp eller etablere, å forberede eller ordne på forhånd." Derfor ser vi at Guds
hånd er aktivt involvert i stegene til en god mann, eller en rettferdig mann.
Ordspråket 16:9 Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans steg.
Her finner vi ut at selv om en mann kan tenke på, og endog planlegge sin vei, likevel
har Gud det endelige ordet, og vil lede denne mannens fotspor. Jonas var et klassisk
eksempel på dette. Herren ba ham om å gjøre slik og slik. Og når Jonas hadde det
som han tenkte var en bedre plan, da overtok Gud bare situasjonen, og produserte
nøyaltig det som Han hadde til hensikt å produsere. Jonas hadde ikke noe valg, eller
i det minste så betydde hans valg ingenting for det som Gud ønsket skulle bli gjort.
Jeremias 1:5 Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors
skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene. Jeremia kunne ikke
komme seg vekk fra sin forutbestemmelse, selv om han hadde prøvd. Gud sa: "Av
nettopp denne grunn ble du født. "
Vi finner også i Apostlenes gjerninger 13:48 Da hedningene hørte dette, ble de
glade og æret Herrens Ord. Og så mange som var bestemt til evig liv, trodde.
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Hvis vi skal tro dette skriftstedet, da må vi erkjenne at alle de som er bestemt til Evig
Liv, er bestemt til å tro. Det er vår forutbestemmelse. Dermed, de som ikke er
ordinert til Liv, de vil ikke tro, og det er da deres forutbestemmelse. Det spiller ingen
rolle hvor hardt de kan prøve, slik som Esau. Og der er ditt bevis på en utvelgelse.
1. Korinterbrev 2:7 Men vi taler Guds visdom i en hemmelighet, den skjulte visdom
som Gud før tidenes begynnelse forutbestemte til vår herlighet,
Efeserne 1:4 Slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnleggelse, for at
vi skal være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet.
5 Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til sønnekår, i Ham, etter Sin viljes
gode velbehag,
Nå, jeg vet at noen kirkesamfunn lærer at kirken er utvalgt, men ikke personene i
kirken. Og det er fullstendig utenfor Skriften, for vi ser Gud tale om flere personer ved
navn, og talte om deres forutbestemmelse. Endog de vantro, slik som Kyros, som
Gud talte om ved navn i Jesaja, 158 år før han endog var født.
Jesaja 44:28 Og det er jeg som sier om Kyros: Han er min hyrde. Han skal fullføre
alt som er meg til behag (som taler om fremtiden). Han skal si til Jerusalem: Du skal
bygges opp igjen! - og til templet: Du skal bli grunnlagt!
Og da han kom inn og erobret Babylon, Daniel, som kjente Skriften, begynte da å se
mot Israel, til å bli satt fri, til å vende hjem for å gjenoppbygge tempelet, slik vi ser i
Daniel 9, om tempelets gjenoppbygging. Kyros hadde blitt konge på den tiden.
Vår profet lærte oss: "Der hvor det er et dyp som kaller, der må det være et dyp
til å svare." Derfor, hvis Gud har et Ord som han ordinerte før verden begynte, og
hvis dette Ordet skulle produsere en Herlighet i et utvalgt folk, eller et folk som Gud
hadde utvalgt, da må det være et folk der i Guds sinn, før verden begynte. Og dette
folket ville da, i den rette tid, tro dette forutbestemte Ordet, og motta den Herligheten
som Det var ordinert til å produsere.
Nå, akkurat slik som det finnes dem som var ordinert til herlighet, og til evig liv, slik
finner vi også disse som ble ordinert til fordømmelse.
Judas 1:4 For noen mennesker har sneket seg ubemerket inn, slike som for lenge
siden ble oppskrevet til denne fordømmelsen: De er ugudelige som bytter bort
Guds nåde med uanstendighet, og fornekter den eneste mektige Gud, og vår Herre,
Jesus Kristus.
Apostelen Paulus avliver denne teorien som taler om en fri moralsk handlefrihet, at
det er hovedårsaken til utvelgelsen, i Romerne 9.
Romerne 9:11 For barna var ennå ikke født og hadde verken gjort godt eller
ondt, for at Guds plan etter utvelgelsen skulle stå fast, ikke av gjerninger, men
ved Ham som kaller -,
12 da ble det sagt til henne: «Og den eldste skal tjene den yngste.»
13 Som det står skrevet: Jakob har Jeg elsket, men Esau har Jeg hatet.
14 Hva skal vi da si? Er det urettferdighet hos Gud? På ingen måte!
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15 For Han sier til Moses: «Jeg skal miskunne Meg over den Jeg miskunner Meg
over, og Jeg skal være barmhjertig mot den Jeg er barmhjertig mot.»
16 Så kommer det da ikke an på den som vil, heller ikke på den som løper, men på
Gud, og den som Han viser sin barmhjertighet mot.
17 For Skriften sier til Farao: «Nettopp til dette har Jeg reist deg opp, at Jeg kan få
vise Min kraft på deg, og for at Mitt navn skal bli forkynt over hele jorden.»
18 Derfor viser Han barmhjertighet mot den Han vil, og forherder den Han vil.
19 Du vil da si til meg: «Hva mer har Han da å klage over? For hvem kan stå imot
Hans vilje?»
20 Men sannelig, du menneske, hvem er du som tar til motmæle mot Gud? Kan det
som er formet, si til den som formet det: «Hvorfor har du laget meg slik?»
21 Har ikke pottemakeren makt over leiren, slik at han av samme leirklump kan lage
et kar til ære og et annet til vanære?
Paulus gjør det helt klart at vår utvelgelse ikke er opp til deg eller meg, men helt og
holdent opp til Gud. Han går endog så langt som å si: Så kommer det da ikke an på
den som vil, heller ikke på den som løper, men på Gud, og den som Han viser
sin barmhjertighet mot.
Vel, hvis det ikke kommer an på den som vil, da har din og min vilje ikke noen ting
med utvelgelsen å gjøre, ikke i det hele tatt. Det er Gud som enten velger å vise
barmhjertighet, eller ikke. Derfor, hvis din vilje ikke har noen ting å gjøre med at du er
blitt utvalgt, da har heller ikke ditt valg noe å si. For ditt valg er bare en refleksjon av
din vilje. Du vil, og deretter velger du.
Nå, for å plassere forutvitenhet og utvelgelse og deretter forutbestemmelse, på på sin
rette plass, da må vi først kjenne definisjonene av hver av disse. Og fordi de fleste
ønsker at forutvitenhet skal være det viktigste prinsippet bak en utvelgelse, da vil vi
starte med dette punktet først.
La oss nå se på definisjonen av TVILLINGER: Tvillinger er definert som 2 Barn som
har samme mor. Og husk nå, og glem det aldri, en kvinne representerer alltid
menigheten i Skriften.
60-0607 Å høre, motta og handle 16. Så vi finner ut at i hver eneste vekkelse som
noen gang har blitt til i verden, blir det produsert tvillinger. Det stemmer. Enhver
vekkelse har tvillinger. De har en flokk der inne som er kjødelig troende, og en
flokk som er åndelig troende. Alle vekkelser produserer det: En Esau og en
Jakob. Og mens de vandrer sammen, ganske snart, dere vet det, så begynner de
kjødelige å tenke: "Vel, disse karene har mistet balansen. Det er best at jeg skiller
meg fra dem." De går da tilbake til den intellektuelle delen.
De vil ha en pastor som vil tale til dem om hyggelige ting. De ønsker ikke denne
åndsfylte pastoren, han som vil adlyde den Hellige Ånd fra plattformen, og som
bare forkynner Ordet nøyaktig som det er. Som Johannes sa: "Legg øksen til
roten av treet og la flisene falle der de vil. De fleste menigheter i dag vil stemme
det ut av talerstolen. Det stemmer. Det vil komme en adskillelse, vil alltid gjøre det.
Det skjedde i metodistenes tidsalder; det skjedde i baptistenes tidsalder; det skjedde
i pinsevennenes tidsalder; det vil skje i alle tidsaldre.
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Vel, når jeg leser de neste sitatene, husk at broder Branham lærte oss om en
parallellitet av Skriften. Så husk det nå, mens vi leser kommentarene hans.
Broder Branham sa i talen 60-1205 Efesus Menighetstid 90. Nå, vi finner ut at de
ønsket å starte opp og komme inn i en form for gudfryktighet. Vel, jeg kunne stoppe
rett her og si noe, tror at jeg vil gjøre det. La du merke til at i hver eneste vekkelse ...
Nå, forkynnerbrødre, sjekk opp dette. Hver eneste vekkelse produserer tvillinger,
akkurat som Isak og Rebekka produserte tvillinger. Deres far var hellig. Deres mor
var hellig. Men de hadde født to gutter: Esau og Jakob. Begge var religiøse. Men
Esau, når det gjelder gjerninger og handlinger, som en god formalist, da var han
sannsynligvis en bedre gutt enn Jakob, i alle disse tingene. Visste du det?"
Og igjen fra 60-1205 Efesus Menighetstid 106. "Nå, som jeg sa i begynnelsen, før
vi starter på dette igjen: Hver eneste vekkelse produserer et par med tvillinger.
Den ene er en åndelig mann. Den andre er en naturlig mann, en jordisk: "Jeg
meldte meg inn i menigheten. Jeg er like god som alle andre." Og det var det denne
vekkelsen produserte. Det er hva som skjer i hver eneste vekkelse. Det er det som
Luther har produsert; det er det som Irenaeus har produsert; det er det som Martin
har produsert; det er det som Columba har produsert; det er det som Wesley har
produsert; og det er det Pinsevennene har produsert. Helt nøyaktig. Du ser hvordan
de har produsert barn,"
61-0217 Dyrets Merke Og Guds Segl 31. Nå, derfor gjør den store kirken seg rede.
Vi finner ut at Esau og Jakob, før noen av barn ble født, da sa Gud at han elsket den
ene og hatet den andre. Og husk nå at de var tvillinger: Samme mor, samme far.
Skjønner Dere? Tvillinger. Hver eneste vekkelse produserer tvillinger. Sannelig
gjør de det. Det er tvillinger som blir født, et naturlig menneske og et åndelig
menneske. Dette var der tilbake i Edens hage, Kain og Abel, den samme tingen. Det
startet fra der, og bare fortsetter videre nedover. Og se på menigheten: Jesus er
pastoren, og Judas er kassereren, brødre, ut av den samme stamme, og så videre,
rett inn i den samme gruppen, den samme menigheten. Den ene er pastor, og den
andre er kasserer. En djevel og en Gud. Det er hva som skjer. Jesus sa: "I de siste
dager ville de to åndene være så lik hverandre, at det ville forføre selv de utvalgte,
hvis det var mulig." Amen. Hvis det var mulig, men det er det ikke. Og det... De vil
aldri gjøre det. Greit."
Det neste ordet som vi må forstå, er ordet Forutvitenhet. Hva er det? Ordet
Forutvitenhet består av to ord. For, som er et prefiks, som betyr på forhånd, og
vitenhet som betyr å vite, derfor: Å vite på forhånd.
1. Peter 1:2 de som er utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse,
til lydighet og til renselse med Jesu Kristi blod: Nåde være med dere og fred i rikelig
mål!
Dette ordet, forutvitenhet, ble oversatt fra det greske ordet prognosis {prog'-no-sis}
1) forutvitenhet 2) planlegging, ordne på forhånd
59-1223 Spørsmål og Svar 496-123 Før det var en verden til, var du i Guds
tanker, til å gi deg Den Hellige Ånd, fordi Han visste at du ville ha Den; og Han selv
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valgte deg fordi du hadde det begjæret ... Han valgte deg i Kristus, før du eller
Jesus, før noen av dere var på jorden. Og han sendte Jesus for å dø, for å bane
en vei for å sende Den Hellige Ånd, for å bringe deg til Seg Selv. Å, det er bare... Jeg
vet at jeg kan... Dette er menigheten, så jeg er hjemme nå. Skjønner? Å, det er så
rikt for meg. Og å tenke at det var ikke hva jeg ville; det var ikke mine ønsker; det
var ikke min vilje; det var ikke mitt valg; Jeg hadde ikke én eneste ting med det å
gjøre. Men før denne verden noen gang begynte, da så Gud oss, og Han satte vårt
navn inn i Livets Bok hos Lammet, før det endog fantes en verden. Vi snakker
om Gud. Puh.
497-124 ... Og før en av disse planetene noensinne ble dreid rundt (Hallelujah.),
da utvalgte Gud oss i Jesus Kristus. Hvor stor Du er! Ja visst. Før det fantes en
verden, før det fantes en planet, før det fantes en sol, før det fantes en måne,
før det fantes lys, før det fantes noe som helst, da var fremdeles Gud der, Gud og
Hans tanker. Guds evige tanker utvalgte deg ved en forutbestemmelse, ved en
forutvitenhet, til å vite at du ville være på jorden, til å vite at det ville være synd der.
497-127 Hvem er det? En engel er en tjener. Vi er sønner og døtre. Hvem blir det
tenkt mest på, din tjener, eller din sønn eller datter? Å, du. En bønn fra en hellig vil
gå en million ganger høyere enn en engels (Ja visst.), fordi han er en sønn. Å du,
det stemmer, min broder og søster. Du trenger ikke... Menigheten, jeg tror ikke, på
denne siden av evigheten, at vi noensinne vil innse det, hva du er, hvilken stilling
du er i, som Gud har plassert deg i, du som er et åndsfylt menneske. Du er en
Guds sønn. En engel er en tjener. Du er en sønn. En engel kan bare gi deg et
budskap, men du må handle. Amen. Du er aktøren på scenen. Du er sønnen.
Englene er tjenere for å gi deg budskapet. Det står her: "Jeg ga deg dette budskapet
for at du skulle gjøre slik og slik. Dette er fra Faderen. Jeg bringer det til deg." Ja. Det
er det hele. Amen. Dere er Guds sønner og døtre. Han forutbestemte oss... Følg
med bare et øyeblikk. Slik som Han utvalgte oss i Ham ... (Nå, vi valgte ikke...
Hvordan kunne jeg velge Ham? For 400 milliarder, millioner, milliarder, billioner
år siden, hvordan kunne jeg ha valgt Ham? Men Han valgte meg. Amen. Broder
Wood, det er det hele. Ser du?) ... utvalgte oss i Ham før verdens grunnleggelse,
for at vi skal være hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet. (Ikke prøv å
gjøre det selv, for det kan du ikke. )... og ulastelige framfor Ham i kjærlighet: Å,
broder, det vil gi svar på et spørsmål jeg så her for bare noen få minutter siden. Et
eller annet sted, jeg bare så det... Åh, ja. Du sa: "Hvordan kunne en mann leve
over dette, leve så nær Gud at han ville være uten synd. " Hør på dette: ...
hellig... før verdens grunnleggelse, for at vi skal være hellige og ulastelige
framfor Ham i kjærlighet.
498-129 Hans kjærlighet gjorde det. Hans kjærlighet betalte for mine
synder. Hans kjærlighet tok det bort. Kjærlighet er den mektigste kraften som
finnes.
63-0714M Hvorfor Rope, Tal 29. Mange ganger når vi ser på Skriftstedene ut ifra
vår egen synsvinkel, ser det veldig strengt ut. Men hvis vi studerer Det en liten
stund, finner vi ut at den all-vitende Gud vet nøyaktig hva Han gjør. Og Han vet
hvordan å gjøre disse tingene og hvordan å ta hånd om mennesket. Han vet hva
som er i mennesket. Han, Han kjenner det. Vi gjør ikke det. Vi forstår bare fra den
intellektuelle siden. Han vet hva som virkelig er i mennesket.
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30 Moses ble født inn i denne verden, og en begavet gutt. Han ble født for å være
en profet, en utfrier. Han ble født med utrustningen medfødt inni seg, slik som
enhver mann som kommer inn i verden er født med denne utrustningen,
ettersom jeg bestemt tror på—på Guds forutvitenhet, den forutbestemmelsen.
31 “Ikke at Gud vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til en
omvendelse.” Men, siden Han er Gud, måtte Han vite, og Han “kjenner enden
fra begynnelsen.” Skjønner? Hvis Han ikke gjør det, da er Han ikke ubegrenset; og
hvis Han ikke er ubegrenset, da er Han ikke Gud. Så Han ville ikke, selvfølgelig, at
noen skulle gå fortapt, men Han—Han visste hvem som ville gå fortapt og hvem som
ikke ville gå fortapt.
Hebreerbrevet 6:17 Siden Gud var enda mer fast bestemt på å bevise for løftets
arvinger hvor uforanderlig Hans beslutning er, da stadfestet Han det med en ed,
18 for at vi ved to uforanderlige ting, og det er umulig for Gud å lyve, så kunne vi ha
en sterk trøst, vi som har søkt tilflukt for å gripe det håpet som er satt foran oss.
19 Dette håpet har vi som et anker for sjelen, sikkert og fast, som når inn til Det indre
innenfor forhenget,
Det neste ordet vi må forstå, er ordet, Utvelgelse: som betyr "å velge ut, å velge, å
peke ut, å ta et valg", Å velge innebærer en prosess, for å forhåndsvise eller vise
frem. Deretter blir det gitt en vurdering, en mening eller en bedømmelse. Og valget
blir deretter gjort basert på vurderingen, meningen eller bedømmelsen. Dette taler
om Guds DOXA
Jesaja 42:1 Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag
i! Jeg legger min Ånd på ham, han skal føre rett ut til hedningefolkene
Jesaja 45:4 For Jakobs, min tjeners skyld, og for Israels, min utvalgtes skyld, kalte
jeg deg ved navn. Jeg gav deg hedersnavn, enda du ikke kjente meg.
Jesaja 65:9 Men jeg vil la en ætt komme av Jakob, og av Juda en arving til mine fjell.
Mine utvalgte skal arve landet, og mine tjenere skal bo der.
Jesaja 65:22 Ikke skal de bygge og en annen bo, ikke skal de plante og en annen
ete. Nei, som treets dager skal mitt folks dager være, og mine utvalgte skal selv få
nyte frukten av sine henders gjerning.
Salme 139:15 Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble
formet så kunstferdig i jordens dyp*.
16 Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de
dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet.
17 Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!
Johannes 15:16 Dere har ikke utvalgt Meg, men Jeg har utvalgt dere og satt dere til
å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, slik at alt det dere ber Faderen om i
Mitt navn, skal Han gi dere.
Johannes 6:37 Alle dem som Faderen gir Meg, skal komme inn til Meg, og den
som kommer inn til Meg, skal Jeg aldri støte ut.
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38 For Jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre Min egen vilje, men Hans
vilje som har sendt Meg.
39 Og dette er Faderens vilje som sendte Meg: At av alt det Han har gitt Meg, skal
Jeg ikke miste noe, men Jeg skal oppreise det på den siste dag.
40 Og dette er Hans vilje som har sendt Meg: At hver den som forstår Sønnen, og
tror i Ham, skal ha evig liv. Og Jeg skal reise ham opp på den siste dag.»
41 Jødene klaget da på Ham fordi Han sa: «Jeg er brødet som er kommet ned fra
himmelen.»
42 De sa: «Er ikke dette Jesus, Josefs sønn, og kjenner vi ikke Hans far og mor?
Hvordan kan Han da si: Jeg er kommet ned fra himmelen?»
43 Derfor tok Jesus til motmæle og sa til dem: «Klag ikke dere imellom!
44 Ingen kan komme til Meg uten at Faderen, som har sendt Meg, drar ham. Og
Jeg skal reise ham opp på den siste dag.
45 Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av Gud. Så enhver som
har hørt og lært av Faderen, kommer til Meg.
Johannes 8:23 Han sa til dem: «Dere er av der, nedenfra. Jeg er av der, ovenfra.
Dere er av denne verden. Jeg er ikke av denne verden.
Jeg taler det Jeg har sett hos Min Far, og dere gjør det dere har sett hos deres far.»
39 De svarte med å si til Ham: «Abraham er vår far.» Jesus sa til dem: «Hvis dere
var Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger.
40 Men nå forsøker dere å drepe Meg, et Menneske som har fortalt dere sannheten
som Jeg har hørt fra Gud. Abraham gjorde ikke slikt.
41 Dere gjør deres fars gjerninger.» Da sa de til Ham: «Vi ble ikke født ut av hor. Vi
har én Far - Gud.»
42 Jesus sa til dem: «Hvis Gud var deres Far, hadde dere elsket Meg, for Jeg er
utgått fra Gud og kommet hit. Jeg er heller ikke kommet av Meg Selv, men Han
sendte Meg.
43 Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere ikke er i stand til å høre Mitt ord.
44 Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster. Han var en
morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. Når
han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.
45 Men fordi Jeg taler sannheten, tror dere Meg ikke.
46 Hvem av dere kan overbevise Meg om synd? Og hvis Jeg sier sannheten, hvorfor
tror dere Meg ikke?
47 Den som er av Gud hører Guds ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er av
Gud.»
Johannes 1:12 Men så mange som tok imot Ham, dem gav Han retten til å bli Guds
barn, dem som tror i Hans navn,
13 de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men
av Gud.
Job 38:4 Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Har du innsikt, så fortell meg det!
5 Hvem fastsatte dens mål? Vet du det? Eller hvem spente målesnor ut over den?
6 Hvor ble dens støtter rammet ned, eller hvem la dens hjørnestein,
7 mens alle morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd?
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Matteus 25:34 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.
1. Peter 1:20 Dette ble Han utsett til på forhånd, før verdens grunnleggelse, men
Han ble først åpenbart i disse siste tider for deres skyld,
1. Tessalonikerbrev 1:2 Vi takker alltid Gud for dere alle, og husker på dere i våre
bønner.
3 Vi husker alltid deres gjerning i troen, deres arbeid i kjærligheten og tålmodighet i
håpet på vår Herre Jesus Kristus framfor vår Gud og Fars åsyn,
4 og vi vet om deres utvelgelse, kjære brødre, dere som er elsket av Gud.
2. Tessalonikerbrev 2:13 Men vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, dere
som er elsket av Herren, fordi Gud fra begynnelsen utvalgte dere til frelse, i
Åndens helliggjørelse og lydighet til sannheten.
1. Johannes 3:2 Elskede, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke blitt åpenbart
hva vi skal bli, men vi vet at når Han blir åpenbart, skal vi bli lik Ham, for vi skal se
Ham som Han er.
Klagesangen 3:37 Hvem talte så det skjedde, uten at Herren bød det?
Salme 65:5 Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine
forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel.
Det siste ordet som vi må forstå, er ordet Forutbestemmelse.. (gresk) Proorizo =
forutbestemme, bestemme på forhånd.
Romerne 8:29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også
forutbestemt til å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den
førstefødte blant mange brødre.
30 Og dem som Han har forutbestemt, dem har Han også kalt. Og dem Han har
kalt, dem har Han også rettferdiggjort. Og dem Han har rettferdiggjort, dem har Han
også herliggjort.
Efeserne 1:3 Velsignet være Han, vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han som har
velsignet oss i all åndelig velsignelse i de himmelske, i Kristus.
4 Slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnleggelse, for at vi skal være
hellige og ulastelige framfor Ham i kjærlighet.
5 Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til sønnekår, i Ham, etter Sin viljes
gode velbehag,
6 til lovprisning av Hans nådes herlighet. I denne gjorde Han oss akseptert i Den
Elskede.
7 I Ham har vi forløsningen gjennom Hans blod, tilgivelse for overtredelsene, etter
Hans nådes rikdom.
8 Denne nåden gav Han rikelig til oss i all visdom og forstand,
9 etter at Han hadde gjort Sin viljes hemmelighet kjent for oss, etter Sin velvilje, som
Han forut hadde bestemt i Ham,
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10 om en husholdning i tidenes fylde, å samle alle under ett hode, i Kristus, både de
som er i himlene, og de som er på jorden.
11 I Ham ble vi også arvinger, vi ble forutbestemt til dette etter Hans bestemte
hensikt, Han som utvirker alle ting etter Sin viljes beslutning,
Matteus 24:31 Og Han skal sende Sine engler ut med en mektig basunrøst, og de
skal samle sammen Hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra den ene ende av
himmelen til den andre.
Markus 13:22 For falske kristus’er og falske profeter skal stå fram, og de skal gjøre
tegn og under for å forføre de utvalgte - om det var mulig.
Romerne 8:33 Hvem vil komme med anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som
rettferdiggjør.
Kolosserne 3:12 Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere ikle dere inderlig
barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet.
13 Vær overbærende med hverandre og tilgi hverandre hvis noen har en klage mot
en annen. Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre.
14 Men framfor alt dette: Dere må ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens
bånd.
15 Og la Guds fred herske i hjertene deres! I Ham ble dere også kalt inn i ett legeme.
Og vær takknemlige!
16 La Kristi ord bo rikelig inni dere i all visdom, slik at dere underviser og formaner
hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og ved nåden synger i
deres hjerter for Herren.
Titus 1:1 Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, i samsvar med den troen som
Guds utvalgte har, og i samsvar med sannhetens kunnskap, den som hører under
gudsfrykt,
2 i håp om evig liv, som Gud, Han som ikke kan lyve, har lovet før evige tider.
1. Peter 1:2 de som er utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til
lydighet og renselse med Jesu Kristi blod: Nåde være med dere og fred i rikelig mål!
1. Peter 2:6 Derfor står det også i Skriften: Se, Jeg legger i Sion en
hovedhjørnestein, utvalgt, dyrebar, og den som tror på Ham, skal slett ikke bli gjort til
skamme.
2. Johannes 1:1 Den eldste, til den utvalgte frue og hennes barn, som jeg i sannhet
elsker, og ikke bare jeg, men også alle de som har kjent sannheten,
haireomai {hahee-reh'-om-ahee} AV -- velge (3) 1) å ta til seg selv, å foretrekke, å
velge 2) å velge ved avstemming, utvelge til et embete
Forutbestemme: forut betyr før/framfor/foran, og bestemme. Å
forhåndsbestemme. Å bestemme på forhånd. En forhåndsbestemmelse. Igjen så ser
vi at det å forhåndsbestemme, betyr å markere ut og bestemme på forhånd. Derfor er
tilfeldigheter fullstendig utelukket. Bestemmelsen er suveren. Å velge på forhånd er
viktig og absolutt nødvendig. Ordet, å bestemme, betyr ikke bare en påvirkning, men
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også den kraft som er nødvendig for å kontrollere eller håndheve det ønskede
resultatet.
Vi kan, med alle disse ordene, tydelig se at det er en planleggelse der, og dermed
også En som planlegger. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene, noe som ville gi et
kaos. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene, ingenting er overlatt til en annens vilje,
ingenting er overlatt til en styrke hos de som er forutbestemt, ingenting blir overlatt til
en evne hos de som er forutbestemt. Men alt sammen har en planleggelse, og er blitt
grundig planlagt av en kraft for å sikre alt går igjennom frem til det endelige resultatet.
Derfor er alt sammen under en kontinuerlig håndhevelse og kontroll av den Ene som
gjør forutbestemmelsen. Derfor, en plan er involvert, og en forutbestemmelse som
står klippefast.
Jesaja 55:8 For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier,
sier Herren.
9 For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier,
og mine tanker høyere enn deres tanker.
10 Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit,
men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og
brød til den som eter,
11 slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt
tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender
det til.
Johannes 10:27 Mine sauer hører Min røst, og Jeg kjenner dem, og de følger Meg.
28 Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen rive
dem ut av Min hånd.
29 Min Far, som har gitt dem til Meg, er større enn alle. Og ingen er i stand til å rive
dem ut av Min Fars hånd.
1. Korinterbrev 3:7 Så er da de som planter ingenting, heller ikke den som vanner,
men bare Gud som gir vekst.
Romerne 9:9 For dette er løftets ord: På denne tiden skal Jeg komme, og da skal
Sara ha en sønn.
10 Og ikke bare dette, men da Rebekka også var svanger ved én mann, ved vår far
Isak 11 for barna var ennå ikke født og hadde verken gjort godt eller ondt, for at Guds
plan etter utvelgelsen skulle stå fast, ikke av gjerninger, men ved Ham som kaller -,
12 da ble det sagt til henne: «Og den eldste skal tjene den yngste.»
13 Som det står skrevet: Jakob har Jeg elsket, men Esau har Jeg hatet.
14 Hva skal vi da si? Er det urettferdighet hos Gud? På ingen måte!
15 For Han sier til Moses: «Jeg skal miskunne Meg over den Jeg miskunner Meg
over, og Jeg skal være barmhjertig mot den Jeg er barmhjertig mot.»
16 Så kommer det da ikke an på den som vil, heller ikke på den som løper, men på
Gud, og den som Han viser sin barmhjertighet mot.
17 For Skriften sier til Farao: «Nettopp til dette har Jeg reist deg opp, at Jeg kan få
vise Min kraft på deg, og for at Mitt navn skal bli forkynt over hele jorden.»
18 Derfor viser Han barmhjertighet mot den Han vil, og forherder den Han vil.
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19 Du vil da si til meg: «Hva mer har Han da å klage over? For hvem kan stå imot
Hans vilje?»
20 Men sannelig, du menneske, hvem er du som tar til motmæle mot Gud? Kan det
som er formet, si til den som formet det: «Hvorfor har du laget meg slik?»
21 Har ikke pottemakeren makt over leiren, slik at han av samme leirklump kan lage
et kar til ære og et annet til vanære?
22 Men om Gud ønsket å vise Sin vrede og gjøre Sin kraft kjent, har Han likevel i stor
langmodighet holdt ut med de vredens kar som var gjort fullt ferdige til ødeleggelse,
23 og også for at Hans herlighets rikdom skulle bli kunngjort over barmhjertighetens
kar, som Han på forhånd hadde gjort i stand til herlighet?
Så da vet vi at vi har en Gud som er suveren, en Som ikke forandrer seg, og Som
alltid velger rett (Skal ikke jordens dommer gjøre det rette?) Én Som har det evige og
uforanderlige Ordet. Hans første valg er Hans beste valg, så det er denne Ene som
har gjort valget. Det er denne Ene som har planlagt ut en forutbestemmelse for alle
mennesker. Det er denne Ene som har forutbestemt vårt bestemmelsessted, endog
før vi hadde fått en mulighet til å gjøre verken godt eller ondt, slik som Paulus taler
om i Romerne 9.
La oss be...
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