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Satans Eden nr. 55 
Tvillinger Del 4 – Kilde, Del 1, 1 Mosebok 1:11 

3. juli, 2022, Ettermiddag 
Brian Kocourek, Pastor 

  
I kveld vil vi gå videre inn i studiet av Tvillinger, og spesielt skal vi fokusere vår 
oppmerksomhet på temaet: KILDE. 
 
Nå, som du kanskje husker fra forrige uke, da snakket vi om definisjoner, der vi 
definerte "Tvillinger" som: " To som er født samtidig, og har samme mor».  
 
Det er ikke nødvendig at de har samme far for å være tvillinger, men de må ha samme 
mor. Det finnes tilfeller der tvillinger ble født med to forskjellige fedre. Et eksempel var 
en kvinne fra Beaumont Texas på 1960-tallet, som fødte et svart barn og et hvitt barn.  
 
Fra Menighetstidsboken finner vi at broder Branham påpeker følgende: Nylig ble det 
gitt en verdensomspennende dekning til en norsk mor som saksøkte sin mann for 
å få støtte til seg selv og tvillingene, hvorav den ene var hvit og den andre svart. 
Hun innrømmet at hun hadde en negerelsker. De to befruktningene skjedde med 
omtrent tre ukers mellomrom.  
 
"I Beaumont, Texas, i 1963, ble det igjen registrert en tvillingfødsel der 
befruktningene skjedde med et mellomrom på flere dager, faktisk så mye at 
kvinnen nesten døde sammen med ett av barna, i fødselen." 
  
Nå, alle bibelstudenter vet at en kvinne i Skriften alltid representerer menigheten, enten 
den menigheten er en hore, en skjøge eller en brud, så er hun fortsatt representert av en 
kvinne. Avgudsdyrkelse blir alltid sammenlignet med, og blir omtalt som et folk som 
begår utroskap (hor).  
 
Og derfor, de tvillingene som vi vil tale om i denne studien, referere til tvillinger som blir 
født av samme mor, samme vekkelse, samme bevegelse eller samme menighet. 
Tvillinger taler alltid om to, og bare to. Tvillinger taler ikke om tre, for det ville være 
trillinger, fire er firlinger, og fem er femlinger. Derfor, angående læren om tvillinger, da vil 
vi håndtere to. Ikke en, ikke tre, men to. Og disse to som vi har å gjøre med i denne 
studien, er de to forskjellige typer av troende, som begge blir født i alle vekkelser. 
  
William Branham lærte oss i sin preken 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 
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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. 
  
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 
Ireneus 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," 
  
60-1205 Efesus Menighetstid 145. Husk nå, hver menighet har sine formaliteter og 
hver menighet har sin åndelighet. Det er tvillingene som blir født i enhver 
vekkelse, og som lever i alle menigheter. De startet det rett her i denne tidsalderen, 
og det ender opp i denne tidsalderen. Og til slutt tok formalitetene over i Tyatira 
tidsalderen, og Luther trakk den ut igjen. Og nå svinger den rett inn igjen. Ser du den 
formelle religionen? Det er ingen forskjell på det og katolisismen. Det er det samme. Alle 
organisasjoner er blitt ødelagt rett inn i den. Gud organiserte aldri Sin menighet. Det var 
akkurat det som de prøvde å gjøre her. Og følg med, og se nå om det ikke er riktig, bare 
viser deg hvor forbannet en organisasjon er. Det var en fremmed ting for den nye 
menigheten, den nytestamentlige menigheten. Skjønner? 
 
61-0124 Blinde Bartimeus 49. Hver eneste vekkelse produserer tvillinger. De to 
sønnene til Jakob - eller Isak er, godt representert. Hver gang det er en vekkelse, blir 
det en Esau født, og en Jacob født. En religiøs mann av denne verden blir stiv og tar 
litt seminarerfaring. Og den andre vil ha denne fødselsretten, uansett hvordan han er 
nødt til å få tak i den. Hvis han må være en hellig ruller, eller noe annet, han vil ha den 
fødselsretten, Han bryr seg ikke om hvordan. 
Det er det som er saken med folket i dag. De er redde for denne fødselsretten. Åh, hvor 
de hater det. Men det produserer tvillinger. Mennene av denne verden, veldig religiøst 
tilbøyelige. De gir gode almisser og slikt, men bryr seg ingenting om fødselsretten ... 
Disse to store fraksjonene har kjempet mot hverandre siden verden begynner. Og de er i 
ferd med å komme til et høydepunkt rett nå. Og som Jesus sa: "De ville være så lik 
hverandre at det ville forføre de utvalgte, hvis det var mulig." Det er sant. Dere ser 
hvilken forførende tid vi lever i. 
Stå sammen med Ordet, broder. Ikke forlat det Ordet. Det er riktig. Ordet vil tale for Seg 
Selv. 
  
Hoved tråden som knytter alle disse sitatene sammen, er at i enhver, broder Branham 
forteller oss: «Hver eneste vekkelse produserer tvillinger». Derfor kan vi konkludere 
med dette at hver gang det er en vekkelse, og en menighet blir dannet, da produserer 
den to forskjellige typer troende; En sann ekte troende, og en falsk troende eller en «gjør 
seg selv» troende. 
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Ut fra Skriften kan vi vise frem at dette fenomenet fant sted på jorden så langt tilbake 
som til Kain og Abel. De presenterte begge et offer til Gud. Gud mottok den ene og 
forkastet den andre. 
  
Når vi arbeider med Kilde, må vi gå tilbake til boken som beskriver begynnelsen, og det 
er 1. Mosebok (Engelsk: Genesis). Ordet Genesis kommer fra rotordet "genus", som 
taler om "fødsel, kilde, opprinnelse, avstamning eller generasjon". Derfor er 1. Mosebok 
(Genesis) Sædboken i Bibelen. Da har det en naturlig følge at hvert eneste frø som 
noen gang vil komme frem, må bli funnet i denne boken. For det er Sædboken. 
  
Vel, et frø, en sæd er per definisjon en bærer av liv. Derfor må 1. Mosebok, som er 
sædboken, også være Boken om Sæd-Liv, eller skal vi si Livets Bok. Derfor må vi gå 
tilbake til denne Livets Bok, Denne Boken om Sæd-Liv, for å finne ut mer om Kilde, for å 
forstå denne Bibelske læren om TVILLINGER. 
  
Siden vi undersøker kilden til de to sædene som finnes i Sædboken (1. Mosebok), 
vil det også være her vi skal finne den loven som Gud plasserte der, og som vil 
styre reproduksjonen av disse to formene for sæd-liv. 
  
1. Mosebok 1:11 Og Gud sa: Jorden skal la gress spire fram, og planter som sår seg, 
og frukttrær som bærer frukt med frø i, på jorden, hvert etter sitt slag. Og det ble slik. 
12 Jorden lot gress gro fram, planter som sår seg, hvert etter sitt slag, og trær som 
bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt.  
  
Det første poenget vi må gjøre, er dette. På dette første punktet, av denne jordens 
historie, da satte Gud frem, eller plantet ned i jorden, et eksemplar av alle slags 
livsformer som noensinne ville leve på jorden. Han fastsatte også en lov for hvordan den 
livsformen skulle kunne regenerere seg selv. I hver livsform plasserte Gud en 
mekanisme kalt sædliv, for å frembringe andre i det samme bildet og med den samme 
natur. Når Skriften sier at hvert frø vil bære frem etter sitt slag, dette ordet slag, betyr: 
Natur. Derfor har vi en anelse om identiteten til disse to kildene ved å undersøke deres 
natur, som vil fortelle oss hvilken form for liv de er av, og hvem som er deres kilde til 
regenerering. 
  
Derfor ønsker vi å finne ut hvor livsformene til disse to spesifikke sædliv kommer fra, 
siden de er av en slik natur at hver eneste vekkelse må bringe dem frem. Vi må da finne 
ut når den første vekkelsen fant sted, som produserte det første settet med tvillinger. For 
hvis han sa: Enhver vekkelse har alltid produsert tvillinger. Da må vi kunne spore de to 
sædlivsformer tilbake til opprinnelsen. 
 
Nå, for å forstå dette, må vi forstå hva ordet vekkelse betyr. Ordet vekkelse brukes med 
henvisning til en opprørthet av dem som har vært likegyldige i troen, og bringe dem 
tilbake til et meningsfylt og nyttig liv. Ordet vekkelse refererer også til en tilbakeførelse til 
liv eller en tilbakeførelse til å bli brukt. Og derfor handler det om liv, eller en tilførsel av 
liv. 
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Derfor kan vi si at når en kvinne bringer frem barn, da er det et liv som kommer frem og 
en vekkelse i den kvinnen for å produsere livet igjen. Derfor, det å sammenligne en 
kvinne med menigheten, er faktisk veldig passende, spesielt når det gjelder fødsel eller 
vekkelse. 
  
Nå, spørsmålet gjenstår, hvor kom Kain og Abel fra, som var de første jordiske 
tvillingene? 
  
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid - Kapittel 3 La oss være veldig forsiktige 
så vi ikke blir forvirret nå. Vi vil derfor se i Ordet for å bekrefte denne påstanden. La oss 
gå tilbake til begynnelsens Bok, Første Mosebok. I Edens hage var det TO trær. Ett 
var godt; ett var ondt. Det ene produserte LIV, det andre produserte Død.  
Det var to barn som i begynnelsen ofret offer til Gud. La meg gjenta det: BEGGE to ofret 
offer til Gud. 1. Mosebok 4,3-5 Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for 
Herren et offer av markens grøde. 
4 Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lam i flokken og deres fett. 
Og Herren så til Abel og hans offer,  
Men en (Kain) var ond, siden han var av sin far (den onde), mens Abel var rettferdig for 
Herren. Nok en gang, var det to barn fra de samme foreldrene. Det var tvillingene til Isak 
og Rebekka. Den ene var Guds utvalgte, og den andre var ikke det. Begge tilba Gud. I 
hvert eneste tilfelle var tilbedelse av Gud involvert. I hvert tilfelle hatet den onde den 
rettferdige og forfulgte den rettferdige. I noen tilfeller utslettet den onde den rettferdige. 
Men merk deg følgende. De ble plantet sammen. De levde sammen. De gjorde begge 
krav på Gud og tilba Gud.  
  
Broder Branham påpeker her at Kain kom fra en annen kilde enn Abel. Dette er faktisk 
sant og kan bli bevitnet ut fra hva hver av dem manifesterte i deres liv. 
  
Vi ser i 1. Johannes 3:12 ikke som Kain, som var av den onde og drepte sin bror. Og 
hvorfor drepte han ham? Fordi gjerningene hans var onde, men hans brors gjerninger 
var rettferdige.  
  
Denne erklæringen er svært viktig for oss å forstå, hvis vi skal tro Bibelens lære om 
TVILLINGER. For Skriften er gitt til oss for å etablere læren, som vil styrke oss i vår 
vandring med Gud. 
  
2. Timoteus 3:16 Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til 
overbevisning, til korrigering og til oppdragelse i rettferdighet, 
17 for at Guds menneske skal bli fullkommen utrustet, og fullendt til all god gjerning.  
  
Legg merke til at Johannes sa: "Kain var av den onde". Derfor kunne han ikke ha vært 
fra Adam, for Adam var en Guds sønn. Derfor må vi være i stand til å se at Kain 
manifesterte noe i ham, som ikke ble manifestert av Adam eller Adams barn. Vi må da 
se på kilden til Kains manifestasjon for å identifisere hans natur, og dermed hans kilde. 
  
Nå, begge disse barna var religiøse, og vi kan faktisk finne ut at begge tvillingene alltid 
har vært religiøse opp gjennom tidsaldrene. Så da må vi stille oss dette spørsmålet: 
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"Hvis hvert frø må komme frem etter sitt slag, eller sin natur, må det være åpenbart at 
kilden til disse to forskjellige frøene, var i seg selv, begge religiøse. 
  
Jesus selv gir oss dette kjennetegnet i, Johannes 8:38 Jeg taler det Jeg har sett hos 
Min Far, og dere gjør det dere har sett hos deres far.»  
39 De svarte med å si til Ham: «Abraham er vår far.» Jesus sa til dem: «Hvis dere var 
Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger. (Genesis 1:11 Loven om 
reproduksjonen sier at hvert frø må bringe frem etter sin egen natur) 
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. (Se nå hva Jesus 
sier videre). 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.»  
 
Vi ser her at Jesus brakte disse mennene tilbake til sin opprinnelse, ved å identifisere 
deres oppførsel med kilden til denne oppførselen. 
  
Igjen ser vi i, Matteus 23:27 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere er 
som hvitkalkede graver som nok ser vakre ut utenpå, men som innvendig er fulle av 
dødningebein og all urenhet.  
28 På samme måten gir også dere menneskene inntrykk av å være rettferdige i det 
ytre, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet.  
29 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere bygger profetenes graver og 
pynter de rettferdiges gravstøtter  
30 og sier: Hvis vi hadde levd på våre fedres tid, hadde vi ikke vært medskyldige med 
dem i profetenes blod. 
31 På den måten vitner dere mot dere selv at dere er barn av dem som drepte 
profetene. 
32 Fyll da deres fedres mål! 
33 Slanger! Giftslangers avkom! Hvordan kan dere flykte fra helvetes dom?  
  
Det ordet som Jesus brukte her, da han sa: Fyll opp deres fedres mål, det er et gresk 
ord "pleroo", som betyr; å sette i kraft, eller å bringe frem til en realisering eller en 
manifestasjon. Og hva er de tingene som Jesus taler om, som skal bli brakt frem til en 
realisering? Det er deres fedres mål, som er et gresk ord "metron", som 
betyr; "rettesnor eller målestokk for dom". Derfor sier Jesus: " Bring frem til en 
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realisering og sett ut i kraft den normen som deres fedre brukte. Han sa: "Dere gir 
tilkjenne å skulle elsker profetene, ved å pusse opp gravene deres. Men dere er barn av 
dem som la dem inn der." 
  
Legg også merke til at Jesus forteller dem at de innad er fulle av lovløshet. Dette taler 
videre om deres kilde, og med disse ordene har vi den nødvendige ledetråden for å 
finne kilden til disse mennene. 
  
Nå, for å spore opp denne naturen, må vi gå tilbake til den første frembringelse av liv. 
For vi vet at Gud er en Far, og livet er i hannkjønnet. I de neste versene av skriften vil vi 
se hvordan Gud, som er Ordet, er den store kilden av Liv. 
  
Johannes 1:1 I begynnelsen var Ordet, og Ordet var Gud ... 
3 Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble ingenting til av det som ble til.  
4 I Ham var liv, og livet var menneskenes lys. 
  
Johannes 5:26 For slik som Faderen har liv i Seg Selv, slik har Han også gitt Sønnen å 
ha liv i Seg Selv.  
  
Palme 36:10 For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys  
 
57-0821 Hebreerne Kapittel 129 Logos, denne store Kilden, denne store Åndens 
Kilde som verken hadde noen begynnelse eller noen ende; denne store Ånden begynte 
å ta form i skapelsen, og Logos som gikk ut fra Den, var Guds Sønn. Det var den 
eneste synlige form som Ånden hadde. Og Det var et teofani, som betyr et legeme, og 
legemet var lik en mann. 
  
1. Johannes 1:1 Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett 
med våre øyne, det som vi har skuet og våre hender har rørt ved, om Livets ord  
2 - og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige 
livet, det som var hos Faderen og ble åpenbart for oss -, 
3 det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, for at også dere skal ha samfunn 
med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med Hans Sønn, Jesus Kristus.  
  
Johannes 6:63 Det er Ånden som gir liv. Kjødet gagner ingenting. Ordene som Jeg 
taler til dere, er Ånd, og de er Liv.  
  
Lukas 8:11 Lignelsen er slik å forstå: Såkornet er Guds ord.  
 
1. Peter 1:23 Dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved 
det levende Guds Ord som forblir til evig tid. 
  
Markus 4:14 Såmannen sår ordet. 
 
Men hvor kom denne livsformen fra, som dreper, og lyver, og som viser frem en 
standard av bedømmelse som er ond og motbydelig? 
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Vel, Jesus selv kalte dem slange sæd (Giftslangers avkom). Men endog før slangen var 
der, så finner vi kilden til synd oppe i himmelen, kilden var faktisk en erkeengel, kalt 
Lucifer. 
Esekiel 28:12 Så sier Herren Herren: Du var seglet på et velordnet eksempel, full av 
visdom og fullkommen i skjønnhet! 
13 I Eden, Guds hage, bodde du. Kostbare stener dekket deg: karneol, topas, diamant, 
krysolitt, onyks, jaspis, safir, karfunkel og smaragd, og gull. Dine trommer og fløyter var i 
fullt arbeid hos deg. Den dag du ble skapt, stod de rede. 
14 Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige 
fjell. Der gikk du omkring blant skinnende stener. 
15 Ustraffelig var du i din ferd fra den dag du ble skapt, til det ble funnet 
urettferdighet hos deg.  
  
La oss stoppe her et øyeblikk og analysere attributtene til dette skapte vesen. 
  
Vi leser: " Du var seglet på"... Dette ordet "segl" er fra det hebraiske ordet "chattham" 
som betyr "å feste et segl." Broder Branham sa at forseglingen ikke kunne plasseres på 
døren til togvognen før vognen var full. Derfor, når det står, "et velordnet eksempel ". 
Ordet "eksempel" er hentet fra det hebraiske ordet "tokniyth" som kommer fra rotordet, 
To'-ken, som betyr "mønster". 
 
Så fortsetter vi å lese at han var "full av visdom" "full" er det hebraiske ordet er "maw-
lay", som betyr "fylde". Og det hebraiske ordet for visdom kommer fra det hebraiske 
ordet chokmah hok-mah, visdom i administrasjon og ledelse, og det kommer fra 
rotordet chakam hawk-skinke som betyr å undervise i visdom. Så vi kan se her at 
Lucifer ikke bare var en leder i administrasjon av tilbedelsen, men han var også en 
ledende lærer i himmelen. 
  
55-0311 Antikrists Segl 18. Den allmektige Guds høyre hånd var Lucifer, 
morgenrødens sønn. Den første, Gud ga ham nesten å være en medarbeider sammen 
med Ham; Han var en medarbeider, delvis lik ham; bare at Satan kunne ikke skape. 
Gud er den eneste Skaperen, men Satan tok noe som Gud skapte og forvrengte det 
tilbake til noe annet, noe ondt. Og legg merke til det, når Kain og Abel, et veldig 
vakkert bilde av det... Kain og Abel var ikke noe annet enn et symbol på Judas og 
Jesus.  
  
65-0221M Ekteskap og Skilsmisse 104. Visste du at satan var likestilt med Gud en 
dag? Ja visst, alt utenom en skaper; han var alt, stod ved Guds høyre hånd i Himlene, 
den store, ledende Kjerub. 
  
55-0223 Guds Tjener, Job 12. Så snart Satan ... Dere vet at det gamle argumentet er: 
Hvorfor kunne ikke Gud ha unngått alt dette, og ikke hatt noe av det? Men Gud satte 
Satan til å nesten være likestilt med Ham, Satan tok de tingene som tilhører Gud, 
og forvrengte det til onde tanker, og gjennom det begynte han å forvrenge ting til det 
onde i stedet for til godt. Og Gud, så snart den første tingen var gjort, da hadde han, ut 
av Sine store skattekister av kjærlighet, klar en plan for en forløsning, veldig raskt. 
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61-0903 La Ditt Lys Skinne Slik Foran Mennesker 158. Vet du hva som forårsaket det 
første striden i himmelen? Det var da Lucifer satte opp en bedre klasse mennesker, fikk 
en bedre klasse av engler. Han tenkte, noe stort, et større rike, et lysere, mer skinnende 
rike enn hva Mikael hadde. Og han ble kastet ut av himmelen. Ser du hvor klasseskille 
kommer fra? Hold deg borte fra klasseskille. De sultne vil ikke ha klasseskille; de sultne 
vil ha mat. Ja, visst. 
  
63-0728 Kristus er Mysteriet 548. Legg merke til det, i disse siste dager gjør Lucifer 
det samme. Kan du se det? Djevelen gjør det samme, bygger opp en hybridkirke, av 
hybridmedlemmer, hybrid, av kunnskap i stedet for Ordet, av intellektuelle menn i stedet 
for menn som er født på ny, og bygger et intellektuelt rike som vil overgå Kristi bitte 
lille flokk. Skjønner? Hva var det som gjorde det? Falne engler. Bibelen sa at det var 
falne engler som lyttet til Lucifer, i stedet for Kristus, Han som de en gang tilhørte? 
Stemmer det? Hør nøye etter nå.  
 
Falne engler, hva slags engler? Luther, Wesley, katolikker, pinsevenner, som ikke 
tok vare på sin første stand, slik som englene gjorde, og de har falt inn i 
organisasjoner, slik som Lucifers hovedgrep i Nikea ...  
Og hva har de gjort? Organiserte en stor økumenisk sammenslutning av pastorer for å 
lage et bilde av dyret, som Bibelen sa, og bygger en kristen forvaltning som vil lukke 
dørene til denne kirken, og andre slik som den. Ser du hvordan Lucifer jobber? Jeg 
prøver å gi deg Guds tredelte åpenbaring eller mysterium. Hva gjorde de?"  
Solgte seg til resonnering, visdom og utdannelse, slik som Eva gjorde, og slik de 
falne engler gjorde. Wesley var en Guds mann, men hva fulgte etter ham? Falne 
engler kom inn i det. Hva var disse englene fra begynnelsen? Guds skapte vesener 
som falt for Lucifers visdom. Og du ser hva de er blitt? Falne engler. Og 
organisasjoner fra Guds menn som har gått ut for å etablere sannhet på jorden, før 
denne sannheten kunne gå sammen og proklamere og komme videre til den 
virkelige åpenbaringen av Kristus, da kom det falne engler inn. Og de tok over og 
laget kirkesamfunn ut av det.  
Det er grunnen til at åpenbaringen av mysteriet i de 7 Segl måtte bli utfoldet. Ser du det? 
Det de utelot ... Hvis Luther hadde fortsatt videre, hadde de vært her. Hvis Wesley 
hadde fortsatt videre, hvis pinsevennene hadde fortsatt videre, hva ville de da gjort? 
  
Legg merke til at han nevner Luther, Wesley og pinsevennene, og han sier det samme 
om alle tre. De kom til kort og organiserte seg. Så ikke tro at de ikke har organisert dette 
Budskapet. Br. Branham hadde ikke vært i graven et år, før de fire såkalte lederne delte 
opp verden mellom seg selv. De ringte opp br. Vayle og sa: «Br. Så og så vil ta Vesten, 
Br. Så og Så vil ta Sørvest, og br. Så og Så vil ta New Zealand og Australia, og Broder 
så og Så vil ta Europa. Så vi fire bestemte oss for at du, br. Vayle, skulle ta det østlige 
USA.» Og broder Vayle sa: «Dere kan dra til helvete med deres planer. Hvem tror dere 
at dere er, til å ta styring over Guds arv?» Det var derfor de hatet ham. Han fortalte dem 
evangeliets sannhet. Så de denominerte dette budskapet inn i så mange leirer at det 
ikke lenger er rent i leirene deres. Og vi er blitt bedt om å komme ut av leirene. 
 
64-0719E Å Gå Utenfor Leiren 86. Se hva profeten Amos sa, da han kom inn i 
Samaria. Og de små øynene hans smalnet idet han kom opp over den og så den 
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syndige byen, kvinner som lå i gatene med menn, et moderne Amerika. Da han kikket ut 
over den, smalnet øynene hans. Og han hadde ingen til å sponse seg. Han hadde 
ikke noe medlemskort. Gud hadde sendt ham. Ville folket høre Budskapet hans? 
Nei, de ville ikke høre på ham. Men han profeterte, og han sa: “Nettopp den Gud 
som dere hevder å tjene vil ødelegge dere.” Og jeg sier i Jesu Kristi Navn: Nettopp 
den Gud som denne nasjonen hevder å være, en religiøs nasjon, nettopp den Gud 
som de hevder å tjene, vil ødelegge dem i deres ondskap. Han vil ødelegge hver 
eneste denominasjon fra jordens overflate, det de hevder å tjene.  
87. Så, legg merke til det. Han irettesatte dem og de satte Ham utenfor leiren sin. 
“Jesus led utenfor leiren.” De satte Ham utenfor leiren, på utsiden, langt utenfor 
leiren sin.  
88. Vi finner ut at Bibelen sier at i denne siste tid under denne Laodikeiske Tidsalder 
ville de gjøre det samme. De ville bli satt utenfor leiren.  
 
Og videre i samme preken: 155. Herre Jesus, vi er kanskje hatet av verden, men elsket 
av Faderen. Hjelp oss, kjære Gud. Hjelp disse menneskene, slik at hver enkelt av dem, 
Herre at Dine velsignelser må hvile over dem. La oss gå utenfor leiren nå. La oss 
gå utenfor vår egen tenkemåte. La oss gå ved Guds tenkemåte. Og Bibelen sier 
dette: “La det sinn som var i Kristus være i dere.” Så la oss tenke Hans tanker, ikke 
vår egen tenkemåte, fordi, stort sett så tar vi feil. Så for å være sikker, la Hans sinn 
forbli i oss. Og Hans sinn var å gjøre Faderens vilje og Faderens vilje er Hans 
lovede Ord.  
 
156. La oss gå utenfor leiren i kveld Herre, og finne Jesus. Vi vil aldri finne Ham ved 
å bli medlem av menigheten. Vi vil aldri finne Ham ved å håndhilse på en eller annen 
forkynner eller—eller å skrive under på en læresetning eller noe som vi lover, å gå på 
Søndagsskole så mange dager i året og så videre. Vi vil kun finne Ham i Ordet fordi 
Han er Ordet.  
 
157. Og når vi ser denne tiden som var lovet at Han ville være på utsiden av leiren, 
satt på utsiden igjen; la oss nå gå utenfor leiren, rede til å bære Hans vanære; hatet 
av denne verden, men elsket av den Ene Som har invitert oss til Leiren. Gi det, 
Herre.  
 
162. Med våre hoder bøyd og våre hjerter også i dette øyeblikket, vil du bare løfte dine 
hender og si til Gud. Ikke til meg; jeg er bare en mann. Løft dine hender til Gud, si: “Gud, 
vær nådig mot meg. Jeg ønsker virkelig alle disse tingene som jeg har hørt om. Jeg 
ønsker å gå utenfor leiren. Jeg bryr meg ikke om hva noen sier.” Gud velsigne dere. 
Du store, hender, på hender! “Jeg ønsker å gå utenfor leiren. Uansett hva det koster 
meg, vil jeg ta mitt kors og bære det hver dag. Jeg vil gå utenfor leiren. Uansett hva 
folk sier om meg, vil jeg følge Ham utenfor leiren. Jeg er klar til å gå.”  
 
Nå, det neste attributtet som er nevnt om Satan, er at han var "fullkommen i 
skjønnhet" Ordet fullkommen oversatt fra det hebraiske ordet kaw-leel Betydning 
"komplett, hel, fullstendig", 
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63-0731 Det Er Bare Én Tilveiebrakt Vei Av Gud 56. Jeg vil si noe her, kanskje jeg 
ikke burde si det. Men likevel, jeg mener at jeg burde si det. Hvis du la merke til det: 
Lucifer gjør akkurat det samme i dag som han gjorde i begynnelsen. Skjønner? 
Lucifer ønsket, i begynnelsen, å bygge seg et rike som var større og vakrere enn 
Mikaels rike, Kristus.  
 
Han ville ha ... Det var hans ambisjoner om å oppnå noe sånt. Og hva brukte han til 
å gjøre det med? Han brukte falne engler som hadde mistet sin første stilling. Han 
brukte det til å gjøre det med. Og i dag har Lucifer kommet inn i kirken og tatt bort Ordet, 
og injisert inn kirkesamfunn. Og han bygger en kirke, den økumeniske bevegelsen som 
skjer nå, for å forene alle protestantene sammen, og fullstendig komme inn til 
katolikkene.  
 
Og denne paven de fikk inn i nå, var for å gjøre det samme, nøyaktig hva Skriften sa at 
de ville gjøre. Og hva bruker han til å gjøre det med? Han gjør det ved hjelp av menn i 
de store økumeniske bevegelsene, som ikke kjenner Gud. Og de fleste av dem er iblant 
pinsevennene, fordi de gjør det samme. Hva er det? Han gjør det med falne engler, 
falne lutheranere, falne metodister, falne pinsevenner, som mistet sin opprinnelige 
stilling i Guds Ord, og går rett tilbake, inn i det for å skape en stor flott økumenisk 
bevegelse.  
 
Falne budbærere, budbringere som en gang stod sammen med Ordet, men de solgte ut 
sin fødselsrett og forenet seg sammen med verden ... Den samme tingen nå, det er de 
siste dager. Og Lucifer oppnår i dag, gjennom menn med disse åndene i seg, det som 
han gjorde med engler i begynnelsen, falne engler som ikke tok vare på sin første 
stilling, til å adlyde Gud. Og han gjør det samme i dag.  
  
65-0801M Denne Onde Tids Gud 80. Han tenkte at Gud dvelte i verdslig skjønnhet. 
Han gjorde det i Himmelen. Synd begynte ikke i Edens hage; det begynte i Himmelen, 
når Lucifer, morgenens sønn, opphøyde seg selv i skjønnhet, og ønsket et vakrere 
rike enn Mikaels. Og han tenkte at Gud dvelte i skjønnhet.  
81. Og legg merke til Kain. Han ville ikke ha noe blodoffer. Han kom ned og ofret frukt, 
eller—eller markens skjønnhet på sitt alter. Veldig religiøs, gjorde alt, det, nøyaktig som 
Abel gjorde; ofret et offer, falt ned for Gud i tilbedelse, lydig på alle måter, men 
uten Ordets åpenbaring. Og Ordet var, Guds plan, fra begynnelsen. Men Gud 
åpenbarte, ved åpenbaring, selve tingen som han stadfestet og understreket at 
det var rett. Ikke religion, ikke et alter, ikke kirketilhørighet, ikke gjøre et offer, ikke 
være oppriktig; men ved åpenbaringen av Guds Ord. Gud åpenbarte for ham hva 
det … Moren hans tok ikke et eple som en slange ga henne, men hun hadde et seksuelt 
forhold med personen satan, i form av dyret; ikke et krypdyr, men den smarteste, 
listigste på hele marken, i en menneskelig skikkelse, den eneste som seden kunne 
blandes med. Vitenskapen prøver nå å finne ham. Og de vil aldri finne ham, fordi hvert 
ben i hans kropp er forandret. Og Bibelen erklærer at det er slik.  
  
Legg merke til at Gud fortsetter å si: " Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, 
" Han var den salvede eller innviede kjeruben som tildekker, det hebraiske ordet det 
er kakak som betyr "å overskygge" eller å "legge over, slik som å tildekke"... 
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Og gjett hva? Gud sier: "Og jeg har satt deg slik"... Derfor, Gud skapte Satan på denne 
måten for en hensikt. Gud skapte ham for å frembringe fallet. Gud skapte ham til å lede i 
tilbedelsen, sammen med Michael, og Han skapte ham slik at han ville falle. Og han 
ledet an gjennom undervisning, og hans undervisning ledet andre inn i villfarelsen i hans 
veier. 
  
58-0928E Slangens Sæd 97. Hvem er den sterkeste, (har jeg sagt,) en Frelser eller en 
synder? Hvem har mest styrke? Da måtte den sterkeste tillate den svakere, og Han gjør 
det bare til Sin ære. Da Han skapte Lucifer visste Han at han ville bli djevelen. Han 
måtte la det være der for å vise at Han var Frelseren, Kristus. Han måtte la det skje 
på den måten.  
 
98. Nå, sier ikke Bibelen, at. “Alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker 
Gud”? [Forsamlingen sier, “Amen.”—Red.] Så hva er dere redde for?  
"Du var fullkommen på alle dine veier," Han ble gjort komplett, hel, fullstendig, 
feilfri, fullendt, i alle deler av livet, Inntil synd ble funnet i deg. Nå, dette ordet synd er 
et hebraisk ord, (e'vel) som faktisk betyr urettferdig eller uforstandig. Å handle 
urettmessig eller avvike fra. Så vi finner ut at denne karen avviker fra sannheten, og 
han er stamfar til alle dem som avviker fra sannheten. 
  
Jesus forteller oss hvordan disse to livsformer ble til, at de ville vokse opp ved 
siden av hverandre, her i hans lignelse om hveten og ugresset. Vi vil grundig 
undersøke denne lignelsen i kapittelet om sæd. 
 
Matteus 13:24 Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: «Himlenes rike er likt 
en mann som sådde godt såkorn i åkeren sin. (En god sæd, det er Guds Ord. Og Det 
Talte Ordet er den opprinnelige Sæden) Får du tak i det? 
25 Men mens menneskene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten 
og gikk så bort.  
 
Så dette er en fortelling om to forkynnere, Menneskesønnen, en Gud-sendt profet 
som først gikk og sådde i åkeren. Og etter ham kom det predikanter inn på den samme 
åkeren og sådde feil sæd. Det er 2. Peter 2, og det er Judas’ brev, og vi har dekket 
dette, så langt i miniserien vår om Tvillinger, og vi har ikke tid i kveld til å forkynne alle 
disse skriftstedene på nytt. Men han kommer inn på den samme åkeren og sår et Ord 
som er i uoverensstemmelse, som ikke samsvarer med det som profeten og Bibelen 
lærte. Han sår en annen sæd som Bibelen kaller ugress. Menneskesønnen sår Guds 
Ord, og den andre karen, den falske profeten eller den falske læreren, kommer bak ham 
og sår falsk lære.  
Legg nå merke til den sanne, til menneskesønnen, han sår først den sanne sæden, det 
sanne Ordet, så han er en som forkynner rettferdighet. Men Satan kommer bak ham på 
den samme åkeren, og sår falsk lære, en falsk sæd. Menneskelagde trosbekjennelser 
og dogmer. 
 
Lukas 8:11 Lignelsen er slik å forstå: Såkornet er Guds ord.  
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Matteus 13:22 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.  
 
Matteus 13:23 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.  
 
Matteus 13:19 Når noen hører rikets ord og ikke forstår det, kommer den onde og røver 
bort det som ble sådd i hjertet hans (hjerte betyr forståelse). Dette er den som tok imot 
såkorn ved veikanten.  
 
64-0726M Gjenkjenn Din Tid Og Dens Budskap 195 Nå har Han lovet å sende dere 
Himmelsk Lys for å modne Ordsæden som ville bli sådd i denne tid. Sæden er Her inne. 
Sæden er Bibelen. Hvorfor? Jesus sa det. “Ordet er Sæden som en såmann sådde.” 
Og nå, før du kan få en avling, uansett om du sår Sæden, må den ha lys for at den 
Sæden skal modnes, ellers vil den råtne og vil ikke bli noe av; den vil forgå. Men om det 
er Sæd i jorden, det riktige jordsmonnet, med det rette slags sollys på seg, da er den 
nødt til å modne. Og Han lovet at i de siste tider, i kveldstiden, da ville Sønnen komme 
ut for å modne den Sæden. Sæden blir forkynt. Guds Sønn modner den Sæden ved å 
stadfeste Det, får Det til å spire opp foran deg og bevise at Det er riktig. Får dere tak 
i det? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] Gjenkjenn din tid. Jeg avslutter nå. Det er tid 
for å avslutte nå.  
 
61-0219 Dronningen Av Saba 33 Oppdraget var: "Gå inn i hele verden og forkynn 
evangeliet. " Forkynnelse av evangeliet, det var å vise frem kraften. Det måtte være 
det. Hva sier det neste verset? "Og disse tegn skal følge dem som tror." 
Manifestasjoner er, demonstrasjoner er gjerninger ut fra Ordet, gjort til virkelighet. 
Når Ordet blir forkynt, da vil Ordets tegn bekrefte at Ordet er sant. Hvis den ikke 
gjør det, da kommer den ikke fra troens hjerte. Den forankrer seg ikke i troens hjerte. Sa 
ikke Jesus at det var en som sådde ut sæd, og da falt noe ved veikanten, og fuglene 
plukket det opp? Noe falt på steingrunn, og jordens rikdommer kvalte det, slik som 
lyng og så videre. Og sa Han ikke at noe gikk i jorden og brakte frem hundre fold? 
Du må først la Ordet falle i en rett type tro.  
Da produserer denne troen det som Ordet sa, fordi Ordet er en Sæd. Guds ord, 
rett her, er en Sæd som en såmann sår. Og hver sæd vil produsere etter sitt slag 
hvis det blir satt i en rett atmosfære og en rett tilstand.  
 
26 Men da kornet hadde vokst opp og gav avling, kom også ugresset til syne. 
27 Eierens tjenere kom så og sa til ham: Herre, var det ikke godt såkorn du sådde i 
åkeren din? Hvor kommer da ugresset fra?  
28 Han sa til dem: En fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham: Vil du da at vi skal gå 
og samle det sammen? 
29 Men han svarte: Nei, dere kunne også komme til å dra opp hvete når dere samler 
sammen ugresset. 
30 La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil jeg si til 
høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne dem! 
Men hveten skal dere samle inn i låven min.» 
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Men spørsmålet var: "hvem plantet dette ugresset? " Hvem plantet det falske Ordet 
som produserte en flokk med menighetfolk som ikke forstår det Budskapet som ble 
plantet av menneskesønnen? og Hva er deres kilde. Vi finner også vårt svar når Jesus 
gir løsningen på lignelsen, senere i kapitlet. 
  
Matteus 13:36 Deretter sendte Jesus folkemengden bort og gikk inn i huset. Og 
disiplene Hans kom til Ham og sa: «Forklar lignelsen om ugresset i åkeren for oss!»  
37 Han svarte og sa til dem: «Den som sår det gode såkornet, er Menneskesønnen. 
38 Åkeren er verden, det gode såkornet er rikets barn, men ugresset er den ondes 
barn. 
39 Fienden som sådde det, er djevelen. 
  
Broder Branham opplyser oss videre om denne lignelsen i: 
Menighetstidsboken, Efesus Menighetstid CPT. 3, 70-1 Disse illustrasjonene 
beskriver fullkomment Herren Jesu Kristi lignelse, da Han sa at himlenes rike er å ligne 
med en mann som sådde godt såkorn, kun for å se at fienden kom og plantet ugress 
blant det gode såkornet. Gud plantet ikke ugresset. Satan plantet dette ugresset 
midt iblant Guds gode såkorn.  
Disse to planteartene (mennesker), fra to forskjellige såkorn, vokste opp sammen. 
De tok del i næringen i den samme jorden, de delte på den samme solen, regnet og alle 
andre goder, og begge ble høstet i sin tid. Ser du det? Glem aldri disse sannhetene 
mens vi studerer Menighetstidene, og etterpå Seglene. Og fremfor alt, glem ikke at det 
er i denne siste tidsalder, at ugresset blir bundet sammen for å bli brent, mens de vil 
legge ut hveten som Herren skal samle sammen i sin låve.  
 
La oss be 
  


