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Satans Eden nr. 60 
Tvillinger nr. 8, Sæd del 3  

7. august 2022 
Brian Kocourek, Pastor  

  
For vår tekst denne formiddagen skal vi lese fra Matteus 25 fra King James-
versjonen, men der hvor det er symboler, skal jeg i stedet lese hva symbolet 
representerer. På den måten vil vi ha en klarere forståelse av hva denne lignelsen 
sier om TVILLINGENE, de kloke og de uforstandige jomfruene. To typer brud, en 
sann brud og en falsk brud. 
 
Matteus 25:1 Da skal himlenes rike lignes med ti jomfruer som tok lampene (biblene) 
sine og gikk ut for å møte brudgommen.  
2 Fem av dem var kloke, og fem var uforstandige. 
3 De som var uforstandige tok lampene (biblene) sine, 
(Deres Bibler, Salme 119:105 Ditt Ord er en Lampe ...) men de tok ikke olje med 
seg. (men hadde ikke Den Hellige Ånd til å opplyse Ordet)   
4 Men de kloke tok olje (Den Hellige Ånd) i karene sine sammen med lampene sine 
(sine Bibler). 
 (Og vi blir fortalt hva vårt kar er i:  
1 Tessalonikerbrev 4:4 at hver av dere skal vite hvordan han skal vinne sitt eget kar 
i hellighet og ære,)  
  
5 Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sovnet. (Denne 
soveperioden skjer gjennom de 7 menighetstider) 
6 Men ved midnatt (ved slutten av den 7. menighetstid) lød det et rop: Se, 
brudgommen kommer. Gå ut og møt ham! 
7 Da stod alle jomfruene opp og trimmet lampene sine. (begynte å lete gjennom sine 
Bibler. ) 
8 Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av oljen deres, (det Tegnet som dere 
har i deres kar, den Hellige Ånd; for vår Hellige Ånd har gått bort og våre Bibler gir 
ingen klarhet over hva som skjer.) for lampene våre slokner.  
 
9 Men de kloke svarte og sa: Nei, det er ikke nok både til oss og dere. Gå heller til 
dem som selger og kjøp til dere selv.  
(Gå heller til lagerhuset hvor de selger den klare åpenbaringen om hva Bibelen din 
sier skal skje i denne tiden, og kjøpe for dere selv, slik vi gjorde.) 
  
10 Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var forberedt 
gikk inn med ham til bryllupet, og døren ble låst.  
(Mens de gikk for å kjøpe fra lagerhuset, gjorde brudgommen seg selv kjent, at han 
allerede var der. Og bruden som hadde gjort seg selv rede, gikk inn sammen med 
Ham til bryllupet, og døren (Ordet) ble lukket. Jesus forteller oss at Han er døren i 
Johannes 10:7, 10:9 og Kolosserne 4:3. Og apostelen Paulus taler om døren, 
Logos, som er Ordet) 
  
11 Etterpå kom også de andre jomfruene og sa: Herre, herre, lukk opp for oss!  
12 Men han svarte og sa: Sannelig sier Jeg dere: Jeg kjenner dere ikke.  
13 Våk derfor! For dere kjenner verken dagen eller timen for Menneskesønnens 
komme.  
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Nå har vi nettopp lest en veldig fantastisk historie for den Sanne Bruden, men en 
veldig trist historie for den uforstandige jomfruen, fordi tiden hadde løpt ut for dem. 
Og dette er den beskrivelsen som Jesus forteller oss om, som vil finne sted på dette 
tidspunktet. Brudgommen kommer og gjør kjent Hans Parousia-nærvær, og den 
kloke jomfruen griper den åpenbaringen, men den uforstandige jomfruen gjør det 
ikke. Og vi vet at Brudgommen er Kristus, Ordet, som er Gud selv, Kristus. Og Han 
er Ordet, og han har kommet ned med et midnattsrop, som er ropet fra 1. 
Tessalonikerbrev 4:13-18. 
  
Han gjør sitt (parousia) nærvær kjent for alle, at Han er her, som er blitt erklært av 
den syvende engel og budbærer. Og det er noen som har gjort seg selv rede, ved å 
motta Løftets Ord, som er Parousia (2. Peter 3:4 Hvor er løftet om Hans nærvær? 
For fra den tid fedrene sovnet inn fortsetter alle ting som de var fra skapelsens 
begynnelse av.)  
Men fordi den kloke jomfruen, som er Kristi sanne Brud, ble fylt med Den Hellige 
Ånd, da kunne de "forstå det som hører Gud til" (1. Korinterbrev 2), og dermed har 
de hørt, gjenkjent og handlet på midnattsropet, som er Ropet fra 1. 
Tessalonikerbrev 4:13-18), og fordi de gjenkjente hvem det var som kom ned, gikk 
de inn sammen med Kristus, Ordet, som er Brudgommen, til bryllupet. 
  
Men den andre, den uforstandige jomfruen, som manglet den Hellige Ånd, og derfor 
ikke kunne forstå det som hører Gud til, slik apostelen Paulus hadde advart om i:  
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) 
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 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. 
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 (av en Åndsfylt person).  
15 Men den som er åndelig (Åndsfylt), bedømmer alle ting, men selv blir han ikke 
bedømt av noen.  
 
Derfor vil vi denne formiddagen granske noen sitater fra vår profet som taler om det 
samme som det vi har lest her, slik at vi kan få en bedre forståelse av hva som skjer 
mellom den kloke og uforstandige jomfruen på denne tiden. Og både de kloke og 
uforstandige er disse som hevder å ha hørt Ropet, som er midnattsropet. Og 
selvfølgelig vet vi at Ropet er Budskapet.  
  
Broder Branham sa i talen 61-0216 Guds Segl 82. Disse kirkemedlemmene som 
løftet sin hånd, Far, jeg takker deg for dem. De har bekjent og har gått inn i en kirke, 
Men de innser at hvis de bare er et kirkemedlem, da vil de bli merket inn i en 
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kvinne av en feil type. Vi vil ta tak i det det i morgen kveld, hvis Du vil, Far, og vise 
dem hvordan de er blitt merket ut som en falsk brud. Den sanne Bruden har olje 
i sin lampe. Jeg ber Far, om at Du vil gi dem olje i deres lampe i kveld. Måtte disse 
kirkemedlemmer bli fylt med Den Hellige Ånd i kveld. Gi det, Herre. 
 
Derfor, hvis Den sanne Bruden har olje i sine lamper, som er Den Hellige Ånd i 
lampen, i Guds Ord, da vil de som ikke er en sann brud, selv om de hevder at de er, 
de har ingen olje, de har ikke den Hellig Ånd, og derfor er de en falsk brud. De 
hevder å være bruden når de ikke er det. 
  
Og Broder Branham sa i talen 62-0319 Tegn på Endetidens Sæd 64. Det er en 
vekkelse som pågår. Hva er det? En såing. Du hører ikke så mye om Billy Graham 
lenger, gjør du? Hva med Oral? Hva med resten av dem? Du vet at den store 
vekkelsesbrannen, den brenner ikke. Hva er det? Det er et tegn på endetidens 
sæd. Ordene (legg merke til at han bruker ordet som flertall her, ord har blitt sådd. 
To typer ord, to typer sæd.) har blitt sådd. Hva er det? En denominasjon vil høste 
En denominasjon. Det får dem til å forene seg sammen. Men Guds Ord har også 
blitt sådd. Og når Guds Ånd begynner å bevege seg, da vil Guds Ord leve i 
folket. Og denne falske bruden som har begått hor der ute, og brakt seg selv 
inn i trosbekjennelser, og solgt ut hennes fødselsrett, vil høste hva? Et 
kirkeforbund, som skal bindes sammen og bli brent som torner og tistler. Men 
der hvor Guds Ord er blitt sådd inn i folkets hjerte, det vil høste en Brud for 
Kristus, like så sikkert som jeg står her: Tegn i endetiden. 
  
Husk at apostelen Peter også viser oss at det finnes to typer sæd, og derfor er det 
to typer ord som er blitt sådd. 
  
1. Peter 1:22 Deres sjeler er blitt renset i lydigheten mot sannheten, ved Ånden, 
inn i oppriktig broderkjærlighet, så elsk hverandre inderlig av et rent hjerte, 
23 dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved det 
levende Guds Ord som forblir til evig tid.  
 
Derfor, hvis Guds Ord er den "uforgjengelige sæden" som bringer et Evig Liv som 
aldri kan dø, "som lever og forblir til evig tid", da er den "forgjengelige sæden" også 
et ord, men dette ordet kan ikke frembringe evig liv, men istedet er det et liv som 
forgår. 
  
Apostelen Paulus sa: Romerne 3:4 Det står fast at Gud er sannferdig, men hvert 
menneske er en løgner.  
Med andre ord: La Gud, som er Ordet, la Hans Ord være sant, og ethvert menneske, 
han og hans ord, han er en løgner. 
  
Så der har du det, den kloke jomfruen hadde Livets Ord, og den uforstandige 
jomfruen fulgte menneskers ord. 
  
Broder Branham sa i sin preken: 63-0318 Det 1. Segl 98. Nå, husker du, den sanne 
Bruden?  
99 Nå, der er en falsk brud. Vi finner det i Åpenbaringen 17. Hun sa: Jeg er en 
enke, og trenger ikke noen ting, ser dere, sitter på dette skarlagen-fargede dyret, og 
så videre, dyret, rettere sagt.  
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100 Nå, men den sanne Bruden vil bestå av tusen ganger tusener av 
mennesker, men det vil være de Utvalgte fra hver menighetstid. Hver gang et 
budskap gikk ut, og folket trodde det og tok imot det i alt det Lyset som det 
hadde, da ble de forseglet bort inntil Gjenløsningsdagen. 
101 Lærer ikke Jesus det samme, når Han sa: Ropet kom i den — den syvende 
vakt? Det er den siste menighetstiden. Skjønner? Og sa: Se, Brudgommen 
kommer; gå ut for å møte Ham. 
102 Og da kom den sovende jomfruen, hun gned seg i øynene, og sa: Tenk om jeg 
også burde hatt litt av den Oljen, så kanskje vi bør få litt. 
103 Og den ekte, sanne Bruden som stod der, sa: Vi har bare nok til oss selv. 
Hm — hmh. Vi har bare nok til å komme inn, selv. Vi kan ikke gi deg noe. Hvis 
du vil ha noe, må du gå i bønn.  
 
63-0728 Kristus er Mysteriet 560. Merk dere dette. Hva prøver denominasjonen å 
gjøre? Opphøye seg selv, slik som Lucifer. Så de kaller seg selv for menigheten, 
bruden, men hva de er, i Åpenbaringen 17, som vi talte om, de er den falske 
bruden. Og den ovenfor nevnte Kristi lille flokk, bruden, Lucifer tenker og opphøyer 
seg selv over Guds ydmyke Sannhet i Ordet, gjennom en åpenbaring i kunnskap, og 
har plassert seg selv ved Seminar-utdannelse og teologi, inntil de har kommet seg 
opp. Og hvis du ikke hører hjemme i deres gruppe, da er du en fiasko. 
 
65-1031M Kraft Til Å Forvandle 213 Og her kommer paven, kvinnens hode, den 
falske antikrist til vitenskapens falske brud. (Som i vår verden, vår amerikanske 
østlige verden her, eller den vestlige verden, har ledet verden inn i vitenskap.) Han 
kommer til henne i hennes vitenskapelige kirke, og nå bøyer alle protestanter 
seg for ham den trettende. (Skjønner?) Ser du det? Alle ting er tretten. Hele 
nasjonen vår, alt annet er tretten, en kvinnes verden. Skjønner? Her er vi; Vi har det. 
Det ble snudd til en kvinnes verden i Edens hage, men det vil bli Guds verden en 
dag. 
 
Jeg beklager at jeg må si dette, men den falske brudekirken er den kirken som tror 
på den såkalte vitenskapen som blir solgt av USA. Det var nøyaktig hva han sa. Så 
de har tatt av den forgiftede pillen, så å si, og har spist fra det forbudte treet, slik som 
Eva gjorde. Den sanne Bruden er en Ord-brud som tar Gud på Hans Ord: "Jeg er 
den Gud som leger alle dine sykdommer." 
  
Broder Branham beskriver den falske bruden, den vitenskapsbaserte bruden, i den 
følgende talen. Legg merke til hva broder Branham sa i denne talen, hvor han taler 
om den vitenskapsbaserte kirken i Amerika.  
63-0115 Akseptere Guds Tilveiebrakte Vei 78. "Vel, hvis pesten kommer, vil vi 
bare gå ned under bakken i en hule, og lukke døren. "Det vil ikke gjøre det noe 
bedre." Vi blir værende i huset, og vi legger en maske over ansiktet vårt og 
legger litt desinfeksjon på den. Det gjorde det ikke noe bedre. Gud laget en 
tilveiebrakt vei. Ja. Og hva var det? Blodet. Gud tilveiebrakte, så enkelt som det 
synes å være, å ta blodet av et lam og sprinkle det på døren. Men Gud sa at det 
var Hans vei, at Han aksepterte det. "Alle de som er borte fra å være under 
blodet, dør, den førstefødte."  
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65-0829 Satans Eden 90. Nå finner vi ut, at hver sæd bringer fram etter sitt slag, 
det var ingen død i det … i dette Eden. Det vil ikke være noen død i det nye Eden. 
Ser dere, det var ingen, ikke noe annet enn hellighet, renhet og Evig Liv. 
91 Nå, gjennom vantro på hele Guds Ord, det har brakt fram ugudelighetens 
sæd i Satans Eden. Vi kommer nå til det punktet hvor satan tar tronen, som 
antikrist, i et—et Eden av denne jorden, et syndens Eden, forvrengt religion. 
Han startet ikke opp med: “Jeg er satan. Jeg er den store engelen.” Nei, ikke på den 
måten, men ved å forvrenge Guds Ord. Og det er slik han har innført riket sitt i 
enhver tidsalder. Og nå i denne store, forførende tidsalderen, er han klar for å ta 
sin trone, gjennom sitt folk! Han har bygd seg et intellektuelt, utdannet, 
vitenskapelig Eden; riktig. Vitenskapelige predikanter, vitenskapelig kirke, 
vitenskapelig teologi, alt er vitenskapelig. Alt er basert på kunnskap. Hele kirken 
er bygd på kunnskap. Den er ikke bygd på tro.  
 
Hør her!!! Jeg har forsket på alle kirkesamfunn og alle store kirkesamfunnsledere i 
verden, inkludert muslimer, hinduer, mormoner og jøder, og de har alle den samme 
læren når det gjelder å få tak i det som WHO ønsker at du skal få tak i. De sier alle at 
du vil ta vaksinen hvis du er kristen. Hvis du ikke tar den, da hater du din bror. 
Hvilken oppblåsthet å forkynne en teologi basert på vitenskap. Hvilken arroganse å 
kreve kontroll over din samvittighet for vitenskapens skyld, og gjøre det til et religiøst 
prinsipp for deres tro til å gjøre det. Broder Branhams ord her i Satans Eden, kunne 
ikke ha vært tydeligere på det som vi har vært vitne til de siste årene. Og det er ikke 
over ennå, mine brødre og søstre. Dette er det redskapet som brakte alle 
kirkesamfunn sammen. Tror du ikke de kommer til å utnytte det for alt det er verdt? 
  
Paven sa at du har en moralsk forpliktelse til å ta den vaksinen. Rabbi Yitzhak Yosef 
sa at det er obligatorisk i henhold til jødisk lov. Den russisk-ortodokse erkebiskopen, 
den høyeste posisjonen i den russisk-ortodokse kirken sa at du må ta den for å være 
kristen. Faktisk har de avsatt en munk som nektet å gjøre det. 
Den sørlige baptistkonvensjonen sier at du må ta den for å være kristen. 
Mormonene, muslimene og de jødiske rabbinerne sier at du må ta den. Det har blitt 
den sentrale læren som har forenet hele religionsverdenen, fra Dalai Lama til 
Franklin Graham, de har alle oppfordret folket til å ta den. 
  
Så kirken i dag er ikke basert på Guds Ord, den er basert på vitenskap, en såkalt. 
  
Fra talen 65-0801M Denne Onde Tids Gud 145. Se nå hvem som er leder for 
denne moderne, religiøse, onde tid? Det er djevelen, tar det treet til kunnskap 
om godt og ondt, og plasserer det ut der. Legg merke til det, bringer han sin 
vakre kirke-brud til det økumeniske råd for et bryllup. Det er en god en. Hans 
vakre vitenskaplige kirke, med alle de gradene som kan bli oppnådd; Ph.D’ene fra 
Church of Christ, Ph.D’ene fra baptistene, presbyterne, pinsevennene, og alle. 
Bringer dem alle, med deres dekorerte finstas og store kirker, alle til det økumeniske 
råd, “Vi er ett.” Det vil aldri bli tilgitt dem. En denominasjon, å bære merket av en 
denominasjon, er dyrets merke. Vi har allerede vært gjennom det her; å gjøre det. 
Fly bort fra det, barn, unnfly det! Skjønner? Stor, vakker kirke til det økumeniske 
bryllupet, bærer hans merke! Shorts, ja visst, verdslig kjole, sexy, sminke, virkelig 
gode disipler av djevelen, til å fange Guds sønner; gifter seg med en god ekte-født 
gutt med noe gammelt avskyelig som det. Det stemmer.  
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65-0429E Utvelgelsen Av En Brud 153 Nå, legg merke til at det var ikke epler. Det 
vet vi.  
153. Menigheten har i disse dager, med sine prestasjoner, slik som alle andre 
menneskelagde prestasjoner, det er blitt vitenskapelig. De prøver å skape en 
vitenskapelig menighet, ved attraksjonen av bilder og store kirketårn. Og det er 
synd at pinsevennene kom inn på det sporet. Dere ville vært bedre stilt med en 
tamburin, nede på hjørnet, og Guds Ånd omkring dere. Men dere prøver å 
sammenligne dere med resten av dem, fordi dere denominerte dere. Det var det som 
gjorde det. Skjønner? Menigheter prøver å være vitenskapelige. 
154. Og husk, etter hvert som mennesker oppnår fremskritt gjennom vitenskap, 
da dreper han seg selv hver dag. Da han oppfant kruttet, se hva det har gjort. Da 
han oppfant en bil, dreper den flere enn kruttet gjør. Nå har han skaffet seg en 
hydrogenbombe. Lurer på hva han kommer til å gjøre med den? Riktig.  
 
65-1031M Kraft Til Å Forvandle 213 Og her kommer paven, kvinnens hode, den 
falske antikrist til vitenskapens falske brud. (Som i vår verden, vår amerikanske 
østlige verden her, eller den vestlige verden, har ledet verden i vitenskap.) Han 
kommer til henne i hennes vitenskapelige kirke, og nå bøyer alle protestanter 
seg for ham den trettende. (Skjønner?) Ser du det? Alle ting er tretten. Hele 
nasjonen vår, alt annet er tretten, en kvinnes verden. Skjønner? Her er vi; Vi har det. 
Det ble snudd til en kvinnes verden i Edens hage, men det vil bli Guds verden en 
dag. 
 
56-1230 Josef Møter Sine Brødre 62. Nå, i 1. Mosebok, "Genesis" betyr 
"begynnelsen, sædkapittelet. " Og husk at alle ting som finnes i dag, faktisk 
begynte i 1. Mosebok. Det var begynnelsen på alle ting. Det var begynnelsen på 
frelsen. Det var begynnelsen på synden. Det var begynnelsen på alle kultene. Det 
var begynnelsen på den sanne menigheten. Det var begynnelsen på den falske 
kirken. Det var begynnelsen på rettferdighet. Det var begynnelsen på bedrageri. 
Det var begynnelsen på, alt startet opp i 1. Mosebok. Jeg skulle ønske vi hadde 
omtrent tre måneder på dette, til å holde oss rett på dette ene emnet og bare grave 
ned i det, knytte det sammen ved den Hellige Ånd gjennom Guds strenger. Og bare 
pakke det sammen og se hvordan hvert ord bare passer rett inn med de andre 
ordene: det er slik en underfull ting. 
  
Så legg merke til at han kaller 1. Mosebok for sædkapittelet, og det er det vi 
studerer i dag, de to typer sæd fra de to trær, Livets tre, med Guds Ord, som er Guds 
sæd, og deretter treet til kunnskap og vitenskap, fra Satan-treet. 
  
60-1204M Åpenbaring 5. Nå, vi er—vi beklager at kirken vår ikke er større, en dag 
håper vi å ha det.  
6. Og spesielt i disse siste fire dagene, har jeg studert dette, om den historiske delen 
av Johannes Åpenbaring, og jeg har støtt på ting som jeg aldri hadde trodde virkelig 
hadde skjedd. Og det har endog brakt meg til en oppfatning om at etter disse Syv 
Menighetstider, når jeg har vært gjennom det, da ville jeg likt og hatt enda en slik 
serie, og bringe frem “den sanne Menigheten og den falske menighet sammen”, 
og bare gå gjennom historien og Skriften. Og en gang forsøkte jeg, i en tale, å ta “Det 
sanne Vintreet og det falske vintreet”, funnet i Bibelen.  
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Så vi ser at det sanne Vintreet og det falske vintreet er knyttet sammen gjennom hele 
Skriften. Vi kunne ta en uke på bare dette, og sammenligne disse, ikke bare Guds 
sanne sæd og den falske slangens sæd, men vi kunne også bruke mye tid på å gå 
inn i den sanne kirkens sanne tro, og sammenligne den med den falske troen til 
den falske kirken. For tross alt, Han sa i 1. Mosebok 1:11 hver sæd skal bringe 
frem etter sitt slag eller sin natur." Så det er alt sammen der, hvis vi bare vil åpne 
våre øynene for de definerende egenskapene til hver enkelt sæd. 
  
Men problemet er at det er noen egenskaper som begge deler, for eksempel: "Begge 
tilber Gud", "begge ofrer til Gud", " begge betaler tienden til Gud", "begge er 
religiøse", " begge synger til Gud" og så videre. Og det er det som forblinder 
tankene til folket, de ser noen ting som de begge er enige om. Og så, for å kunne 
komme overens, så tillater de seg å ignorere forskjellene, og det er der bedraget 
kommer inn. 
Og det er Bileams lære. 
  
Derfor ser vi på Bileams lære som en motsetning til Kristi lære. De Utvalgte holder 
fast ved Kristi lære, der Kristus alene er i fokus, mens Bileams lære er at alt skal bli 
akseptert for enhetens skyld. Og derfor er deres fokus lagt på menigheten, og ikke på 
Ham som er menighetens Gud. 
  
Broder Branham sa i talen: 60-1211M Ti Jomfruer 30. Nå, kanskje, hvis Herren vil, 
da kunne jeg snart ha en ny liten møteserie om den sanne og den falske 
menigheten, helt fra 1. Mosebok, ta den gjennom Bibelen og feie den rett ned 
gjennom johannes Åpenbaring, begge menighetene, bare hva de kommer til å 
gjøre. 
  
Nå, vi har talt om forskjellen mellom den kloke jomfruen og den uforstandige 
jomfruen – mellom det sanne Vintreet og det falske Vintreet, tidligere i denne talen, 
og vist hvordan "Den sanne jomfruen har gjort seg selv rede for en Bortrykkelse, 
ved Ordet, og er blitt renset i Ordet". Vi vet også at det er absolutt ingenting som 
du kan gjøre for rettferdighet, som vil utgjøre noe som helst med Gud. 
  
Vi leser i: Jesaja 64:5 Vi ble som den urene, alle sammen. All vår rettferdighet 
ble som et urent klesplagg. Som løvet visnet vi alle sammen, og som vinden førte 
våre misgjerninger oss bort.  
 
Vel, All betyr alt, og derfor kan ikke noenting av det vi gjør, fortjene noe som helst 
med Gud, ikke engang vårt eget valg, slik som baptistene vil at du skal tro. 
  
Jesus selv 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.  
 
Så det er ikke engang vårt valg, men Hans valg som gir verdi med Gud. For Gud 
utvalgte oss før verdens grunnleggelse. Endog før vi hadde hatt noen sjanse til å 
gjøre godt eller ondt.  
  
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. 
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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.  
 
Og i forrige uke så vi hvordan vi er blitt renset og gjort klare for en bortrykkelse, og 
det kommer gjennom Guds Ord, og bare det. 
  
David sa i Salme 119: 9 Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg 
etter ditt ord.  
 
Og også apostelen Paulus' ord i Efeserne 5:26 for at Han kunne hellige den, etter å 
ha renset den ved vannbadet i ordet,  
 
Og selvfølgelig har vi det som Jesus selv sa i Johannes 15:3 Dere er alt rene på 
grunn av det ord Jeg har talt til dere.  
Du skjønner at selv om vi kunne gjøre de samme  rettferdighetshandlingene som en 
annen person, så er det ikke det som gjør oss rettferdige for Gud. 
  
Apostelen Paulus sa i Galaterne 2:16 Vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort 
av lovgjerninger, men ved Jesu Kristi tro. Og vi trodde på Kristus Jesus, for at vi 
skulle bli rettferdiggjort av Kristi tro, og ikke av lovens gjerninger. For av lovgjerninger 
blir intet kjød rettferdiggjort.  
 
Og igjen sa han i Galaterne 3:11 Men at ingen blir rettferdiggjort foran Gud i loven er 
klart, for den rettferdige skal leve av tro.  
 
Og så sa han i Romerne 3:28 Derfor konkluderer vi med at et menneske blir 
rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger.  
 
Og igjen i Romerne 5:1 Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud 
gjennom vår Herre, Jesus Kristus.  
 
Nå, som vi nevnte, så kommer ordet, rettferdighet, fra det gamle engelske ordet 
«Right-wise-ness», direkte oversatt: «Rett klokskap». Og det å være rettferdig, betyr 
altså at du er vis/klok på en rett måte. Og igjen, som apostelen Paulus sa, dette betyr 
at det er nødt til å komme ved Tro. Og Tro, det er noe som har blitt åpenbart for oss, 
slik vi lærte gjennom William Branhams undervisning. Derfor, Tro er en Åpenbaring. 
Det er noe som er blitt åpenbart for deg. Og fordi det er noe som er blitt åpenbart for 
deg, da har du ikke selv oppdaget det, som om du hadde et stort gjennombrudd på 
egen hånd, men dette er en gave fra Gud. 
 
Derfor, som apostelen Paulus sa i Efeserne 2:8 Denne nåden er nemlig å frelse 
gjennom troen. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave,  
 
Romerne 3:27 Hvor er så rosen? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? 
Nei, ved troens lov.  
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Jeg ønsker nå å fokusere på dette avsnittet av broder Branham, hvor han sa,  
64-0705 Mesterverket 214. Herre, i ditt guddommelige nærvær nå, mens vi vet at 
du er her.  
215. Rens våre sjeler, våre hjerter, fra alt ondt, alle dårlige tanker, alt ondt 
snakk, alle ting som er galt. Rens oss.  
 
Legg merke til at han ber Gud rense oss fra alt ondt i vårt hjerte og tanker. Det kan 
være menneskehetens vanlige syndige tanker, men det kan også gå mye dypere enn 
det. Og det er det vi ønsker å granske i kveld, det som faktisk blir kalt ondt av Gud. 
  
La oss begynne med å gå til 2. Johannes 1:8 Gi akt på dere selv, slik at vi ikke 
mister det vi arbeidet for, men at vi kan få full lønn. 
9 Hver den som begår overtredelser, og som ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den 
som blir i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen. 
  
Så vi ser her at den virkelige testen her ved endetiden, vil være om vi forblir i Kristi 
lære, eller om vi går bort fra den og blir fristet av Bileams lære. 
  
10 Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da skal dere verken ta imot 
ham i huset eller hilse ham velkommen.  
11 For den som hilser ham velkommen, blir delaktig i hans onde gjerninger.  
 
Dette er litt av en uttalelse fra apostelen Johannes, fordi det er en veldig sterk tale 
angående Kristi lære, og vår adferd overfor dem som ikke tror på den. Og Johannes 
sier at hvis du endog hilser velkommen til dem som ikke har denne læren, da deltar 
du i deres onde gjerninger. Så hva er disse onde gjerninger som Johannes tale om 
her? Og hvorfor bruker han en så kraftig språkbruk overfor dem som motsetter seg 
Kristi lære?  
  
Ordet som Johannes brukte her for "ond", ble oversatt fra det greske ordet 
"Poneros" Nå, dette ordet "Poneros", taler om "ondskap i påvirkning eller 
innflytelse. Og ordet skiller seg fra andre greske ord for ondskap, som har å gjøre 
med den grunnleggende karakteren, og de ordene taler også om forfall. Men dette 
ordet "Poneros" brukes også til å referere til djevelen selv, og dermed hans 
innflytelse på andre. 
  
Så det som Johannes sier, er at de som ikke har Kristi lære, de belærer og 
underviser i strid med Kristi lære. Og hvis du hjelper dem på noen som helst måte, da 
vil du egentlig hjelpe djevelen selv. Det er derfor broder Vayle er så forsiktig, og ikke 
gir hjelp til dem som underviser feil om Guddommen, som er Kristi lære. Hvorfor? 
Fordi det å finansiere vranglære eller en som forkynner det, er å hjelpe med 
spredningen av det. 
  
Nå. La oss ta en nærmere titt på dette ordet "Poneros", da Johannes brukte det i sitt 
brev. Legg merke til hva han sier her: 1. Johannes 3:12 Ikke som Kain, som var av 
den onde, (og dette ordet for ond, er igjen det greske ordet "Poneros", og det taler 
om djevelens egen person.), og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han ham? Fordi 
gjerningene hans var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige. (legg merke til 
at Kains gjerninger også blir sagt å være onde "Poneros". Og det betyr at hvis han 
var "av den onde, av Poneros" (av er det greske ordet Ek = Ut fra, fra, av. Det er en 
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preposisjon som angir, påpeker, viser til kilde, opphav, tilblivelse, opprinnelse, 
begynnelse), så denne innflytelsen fra den onde, "Poneros", det har også påvirket 
hans ofring til Gud, og har dermed gjort dette offeret ondt. Men legg merke til at det 
blir sagt at Abels offer var rettferdig.) Hans brors gjerninger var rettferdige. 
  
Nå, vi så at at dette ordet, rettferdig, betyr: «Å være vis/klok på en rett måte.» Så vi 
ser at Abels offer var basert på åpenbaring, som er tro. Og det er noe som kommer 
fra Gud alene. Og derfor, ved denne åpenbaringen ofret han til Gud et mye bedre 
offer enn Kain. Kains offer var ikke et uriktig offer. Faktisk så hadde Kain et bibelsk 
offer, som vi kan se i 5. Mosebok 26, for det var et offer av førstefrukten. Og det var 
et høstoffer, som representerte tiden for bortrykkelsen. Men det var ondt fordi det var 
utenfor den rette tiden. For uten blodutgytelse er det ingen forlatelse for synd. 
Hebreerne 9 
  
I Judas' brev blir vi advart om at ved endetiden vil det være mange som forlater 
Troen, og de går Kains vei. Kain var den første på jorden som forlot "Herrens 
Nærvær". Og de som forlater Herrens Nærvær, vil være religiøse, akkurat slik som 
Kain var. Og de vil gjøre flotte ofringer til Gud, slik Kain gjorde, men deres offer vil bli 
betraktet som noe ondt, akkurat slik som Kains offer var. 
  
Legg også merke til at Judas beskriver disse mennene, at de ikke bare følger Kains 
vei, men at Judas også advarer oss om at disse mennene, de vil også følge etter 
Bileams villfarelse, og de vil gjøre det for vinnings skyld, akkurat som Bileam 
gjorde. 
  
Judas 1:11 Ve dem! For de har gått inn på Kains vei, grådig har de styrtet seg ut i 
Bileams villfarelse for vinnings skyld,  
Dette er med andre ord grådige menn. Og de løper etter Bileams villfarelse på grunn 
av deres grådighet. Så hva var Bileams villfarelse, den som menn ville løpe etter, på 
grunn av grådighet? Bileams villfarelse er Bileams lære, som er et budskap om 
enhet. Bring dem alle sammen i en forening, for tross alt, er vi ikke alle sammen ett? 
  
Åpenbaringen 2:14 Men Jeg har noen få ting imot deg, for du har noen der som 
holder fast på Bileams lære, han som lærte Balak å legge en snublestein for Israels 
barn, å spise kjøtt som var ofret til avguder, og til å leve i hor.  
Han sa: Det som Jeg har imot dere, er at dere har der blant dere som holder fast ved 
Bileams lære. En enhet for enhetens skyld. 
  
Og så avslutter Judas: og de har gått til grunne ved Korahs opprør.  
  
Så hva var Korahs opprør? Korah ledet et opprør mot Moses, og sa at vi er også 
hellige, og at alle mennesker er hellige, og hvorfor påtar du da, på deg selv, å herske 
over oss? Det er god plass til mer enn én til å herske. Vi er også hellige. Du ser at 
det var Korahs opprør. Det var noe i dette som han kunne tjene på, etter hva han 
sa. De ville ikke ha et Budskap gitt av kun  én mann og kun fra én tjeneste. Så 
de gjorde opprør ved å bruke folkemengden til å stå sammen med dem, imot Guds 
bevegelse. Og de gjør det samme i dag og sier: "Vi er den femfoldige tjenesten, og 
vi har også noe å si: "Gud taler ikke bare gjennom en eneste mann! " Og rett der 
har de adskilt seg selv fra den sanne femfoldige tjenesten, de som bare vil si 
hva den stadfestede profeten har bedt dem om å si. 
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Legg merke til hvordan Judas fortsetter å beskrive disse falske forkynnerne i 
endetiden. 12 Disse er flekker ved kjærlighetsfestene deres. Mens de fryktløst fester 
sammen med dere, tjener de bare seg selv.  
(Legg merke til at han sier når de fester sammen med dere, så dette er dem som 
kommer rett inn i dette Budskapet og begynner å spise sammen med oss fra den 
åndelige maten for den rette tiden, den som ble lagt opp for oss. Men Budskapet 
gikk ikke ut til dem, de kom innom der hvor Budskapet var. Og legg så merke til at 
Judas beskriver disse mennene ytterligere, ved å si:) De er skyer uten vann. 
 
Nå, en sky uten vann er en sky uten regn. Og de som er vitner til det som skjedde, 
blir av Paulus kalt skyer. Han kaller dem "en sky av vitner". Så Skyer representerer 
mennesker som har vært vitne til denne endetidens tjeneste, men de er uten vann, 
noe som betyr at det er disse som er vitner uten å ha den læren som ble forkynt.  
  
Så de har et vitnesbyrd om karet, og ikke om hva karet lærte. Det gjør dem til et 
falskt vitne, for de vitner ikke framfor Gud om Ordet, men om det karet som Gud 
valgte å bruke. Og Gud sa: 
  
Jesaja 42:8 Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min herlighet 
eller de utskårne bilder min pris.  
 
Apostelen Paulus sa i Hebreerne 12:1 Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en 
så stor sky av vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og 
løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss. 
 
Men Judas sier om disse skyene at de ikke har vann. "Dette er skyer uten vann," 
Derfor er de skyer uten regn. Hvorfor er dette så viktig? Fordi Gud sa i 5. Mosebok 
32:1-2 Lytt, dere himler, og jeg vil tale! La jorden høre på min munns ord! 
2. La min lære risle som regnet, og mine ord dryppe som duggen, som 
regnskur på grønne spirer, som regnbyger på urter og gress!  
 
Så Judas beskriver mange av de såkalte vitnene som vi har hatt iblant oss, de kom 
inn blant de troende i Budskapet, og de tok over, men de var uten lære. De kom inn 
ved å si: Jeg jaktet sammen med William Branham, eller jeg fisket med William 
Branham. Men disse mennene er bare kjent som menn som var profetens venner, 
men disse mennene er skyer eller vitner uten lære. Og det er veldig viktig for deg å 
være klar over hvem disse er, ellers vil du ende opp med å bli lurt, slik som så mange 
andre har. 
  
Judas fortsetter: "som blir drevet omkring av vindene; Og ordet vind er et annet 
symbol som brukes til å representere menneskelaget lære. Guds symbol for Hans 
lære, er regn, som vi så i 5. Mosebok 32:1-2, men Hans symbol for menneskenes 
villedende læresetninger, er "vind". 
  
Efeserne 4:14 for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit 
og bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved å 
oppsøke med list for å fange i villfarelsens kunster.  
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Judas fortsetter å beskrive disse mennene som ikke var ordinert til å komme inn og 
bli en del av Budskapet, men de var snarere menn som kom inn med andre motiver. 
"sene høsttrær uten frukt, to ganger døde, revet opp med røttene.  
 
Nå, vi har tidligere vist at trær representerer mennesker, og derfor, hvis det er en 
rettferdig mann, da er han blitt plantet ved vannet, som representerer Liv. Men hvis 
han er en uforstandig mann, da er han representert som et tre med en frukt som 
visner.  
  
Sett de to typene her opp mot hverandre, i Salme 1:1 Salig er den mann som ikke 
vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres 
sete,  
2 men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. 
3 Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, 
og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.  
 
Nå, still dette rettferdige treet av et menneske opp mot de ugudelige. 4 Slik er det 
ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden (menneskers læresetninger) 
blåser bort. 
5 Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de 
rettferdiges menighet. 
6 For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang. 
(Awbad, de er overlatt til seg selv) 
 
Judas fortsetter med å beskrive disse inntrengerne som har kommet inn i Budskapet. 
Han sier at: 13 De er som brusende bølger på havet, som skummer av sin egen 
skam. Legg merke til det bildet som han maler i våre tanker. Det er vinden som får 
disse bølgene til å bevege seg på vannene, som er folk, nasjoner folkemengder og 
mennesker. Og disse mennene blir sammenlignet med rasende bølger som skummer 
ut sin skam, noe som betyr at de blir opphisset av menneskenes lære, og de bevege 
seg over massene av menneskeheten, og de avslører råttenheten i sin skam. "som 
skummer av sin egen skam." Vi tenker på en gal mann som har skum i munnen, 
som en gal hund. Dette er det metaforiske bildet som Judas maler for våre sinn her. 
Men legg merke til at det er deres egen menneskelagde lære som får dem til å 
bevege seg på vannene, som er folk, nasjoner, folkemengder og tunger. Og med 
sine handlinger på vannene mot folket, det bringer opp all råttenhet som er i dem. De 
kan ikke noe for det, ikke noe mer enn vann som drives av vinden. Det er effekten av 
menneskenes lære. 
  
Og Judas sier om dem: de er som flakkende stjerner, som til evig tid bare har det 
dypeste mørke i vente.  
Og broder Branham sa at flakkende stjerner er mennesker som mangler tro, og 
derfor lurer de alltid på dette, og de lurer på det. Bare helt ustabil, som Jakob kaller 
dem: En tvesinnet mann er ustabil på alle sine veier. 
  
62-0311 Det Største Slaget Som Noen Gang Er Blitt Utkjempet 55. Som Bibelen 
sier: “Flakkende stjerner,” over i Judas brev, “som skummer av sin egen skam.” 
Og vi ønsker ikke å være flakkende stjerner; som undrer på om dette er rett, 
undrer på om det er rett, undrer på om det vil skje, undrer på hvordan det kan 
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skje. Ikke undre deg på noe. Stå som disse himmelens stjerner, som en virkelig 
soldat på sin post, en som tror. Bli stående der! Liv og død.  
 
Så hvis dette er skyer, som er vitner, ikke tenk på det som noe rart at det er så 
mange vitner til William Branhams tjeneste som ikke har noen anelse om hva han 
lærte? Vi blir advart her i skriften og i 2. Peter om det samme, og også av apostelen 
Paulus. 
  
Og legg merke til her at Judas sa "skyer", ikke en sky. Dette bringer oss til det 
faktum at det er to læresetninger som er dominerende i denne tiden. Kristi lære, og 
hvis du ikke har denne læren, da har du ikke engang Gud. Som vi ser i 2. 
Johannes 9 Hver den som begår overtredelser, og som ikke blir i Kristi lære, har ikke 
(gir ikke ekko av) Gud. Den som blir i Kristi lære, har (gir ekko av) både Faderen og 
Sønnen.  
 
Og så har vi Bileams Lære som også kalles Bileams villfarelse. Så det er en feil 
lære. Og vi blir advart om at det vil komme inn iblant oss. Og legg merke til at vi blir 
advart om at menneskene vil løpe etter Bileams lære på grunn av deres grådighet. 
Nå, Bileams lære er ikke at han gikk etter penger, men Bileams lære er at han 
prøvde å forene Guds folk sammen med de menneskene som ikke er av Gud. Og for 
å gjøre det må de gi avkall på den rette veien, som er Guds vei.  
  
2. Peter 2:15 De har forlatt den rette vei (de som har falt bort fra Troen) og har gått 
seg vill. (igjen ser vi at dette ordet betyr å vandre bort eller å flakke omkring) De har 
fulgt veien til Bileam, sønn av Beor, han som elsket urettferdighetens lønn. (Legg 
merke til at han ikke elsket lønnen, men urettferdighetens lønn. Med andre ord: En 
feil forståelse lønner seg. Det er med andre ord mer penger i å forkynne villfarelse 
enn sannhet. "For mange flere er den ensliges barn enn hun som har en 
ektemann."  
Galaterne 4:27 
  
Nå, Bileams lære blir ytterligere forklart i Johannes åpenbaring. Åpenbaringen 2:14 
Men Jeg har noen få ting imot deg, for du har noen der (du har noen der, hvor da? 
Rett i Budskapet, der er de. Midt i den levende Guds Menighet i endetiden, der finner 
vi disse som akter på Bileams lære på grunn av deres grådighet.) som holder fast på 
Bileams lære, han som lærte Balak å legge en snublestein for Israels barn, å spise 
kjøtt som var ofret til avguder, og til å leve i hor.  
 
Hvordan er det mulig at Bileams lære kan komme rett inn blant de troende i 
Budskapet? Akkurat på den samme måte som den kom inn i pinsebevegelsen. 
  
Fra broder Branhams tale, 64-1227 Hvem Sier Du At Dette Er? 161. Ser dere, det 
er hva han gjorde med pinsevennene. De sa for noen år siden, da dere alle startet 
opp: "Dere vil ikke komme noen vei. Det er ikke noen ting med dere. Dere ville 
brenne ut. Dere er bare en gjeng med fanatisme." Men hver gang de prøvde å 
forbanne deg, kom du tilbake igjen. Gud fortsatte å åpenbare Sitt Budskap. 
Nedover fra den gamle pinseforsamlingen, helt tilbake i begynnelsen, kirkerådet. Så 
bragte Han det inn igjen da de mottok vanndåpen i Jesu Kristi Navn. Men så hoppet 
den ene av denne veien, og den ene av den andre veien, og en gikk avsted og 
organiserte dette og det. Gud fortsatte å velsigne. Nå, når han ser at han ikke 
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kunne forbanne deg (Skjønner?), så hva gjør han da? Han skal prøve å 
organisere deg. Gi til deg: "Å, vi er alle ett uansett. (Ser du?) Vi tror alle på den 
samme Gud." Så det var akkurat det Bileam gjorde. Advarte ikke Judas oss om 
dette? De feilet i Bileams lære og omkom i Korahs opprør. Advarer ikke Judas, 
Jesu fosterbror, oss om dette i Bibelen? De er som Kain, fra begynnelsen, en leiekar, 
den som gikk i kirken og bygde kirker og bygde et alter og ofret. De styrtet seg ut i 
Bileams villfarelse, og de har gått til grunne ved Korahs opprør. Judas legger 
det alt sammen ut akkurat slik som vi gjør det denne formiddagen her foran dere, slik 
som vi har gjort det. Alt sammen ligger der. 81 De har gått til grunne ved Korahs 
opprør. Bare tenk på det, hvor ille det var. Bare det å tenke på hva Korah... Han sa: 
"Nå skal vi alle gå opp til en fest. Vi er alle ett." Moabittene trodde på Gud. Dette 
var barna til Lots datter. Skjønner? "Vi tror alle på én Gud." Fundamentalt så 
hadde de helt rett. Se Bileam der oppe, like så fundamental som enhver god 
baptist eller presbyterianer i dag. Han kom opp dit og der var Israel, som ikke 
hadde denominert deg ... De var en nasjon, Israel var ikke en nasjon, det var et 
folk på den tiden. De ønsket ikke å gå Guds vei etter en stund. De ønsket å være 
slik som de andre nasjonene. Det var da de mislykkes. Men så lenge de ønsker å stå 
sammen med Gud, greit. 
82 Bileam kom ut, han så ned og sa: "Vel, jeg vet at en av disse forkynnerne giftet 
seg med en annen manns kone." Alle de andre tingene, Ja visst. Han glemte å høre 
Kongens rop i leiren. Han hadde ikke sett den Klippen som var slått, og den 
messingslangen som hang der for en forsoning. Han visste ikke at de ikke var 
koblet til noen organisasjon. De var koblet til Guds pakt, og vandret i det. 
Skjønner? Og Bileam sa (fundamentalt), "Bygg meg syv altere." Det var det Jehova 
krevde. Det var det Jehova fikk fra begge sider. "Legg sju kalver på den." Det var det 
de gjorde der nede i leiren. "Sett frem syv værer på den, fordi det kommer en 
Messias en dag." Greit. 
83 I bunn og grunn hadde de begge rett: fundamentalt. Skjønner? Men en dag da 
han så at han ikke kunne få tak i ham på dette, sa han: "Hvis vi bare organiserer 
oss sammen da. " Og det var der de gjorde sin feil ... Og det var akkurat der 
pinsevennene gjorde sin feil, da den organiserte seg tilbake slik som de andre 
kirkene. Jeg er ikke din fiende. Jeg er din bror. En av disse dagene skal du finne 
ut at det er sannheten. Kan ta litt tid ennå (noen få vendinger av solen), men en dag 
vil du se at det er riktig. Så ble de truffet av Bileams lære, bare... Det var hva de 
ønsket. "Vi er alle ett." Skjønner? Så der dro de. Alle deres profeter og alle sammen 
gikk rett sammen med dem. Og de var på festen, sa det samme: "Og vi tror alle at 
det finnes én Gud. La oss tro det." Akkurat det som de ville lete etter, bare helt 
nøyaktig.  
  
I 1983, for 39 år siden, da advarte broder Vayle meg om at falske lærere hadde 
kommet inn i dette Budskapet for å ta folket bort fra Troen. Han ba meg lese 2. Peter 
2, så jeg gjorde det. 
  
2. Peter 2:1 Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det også skal 
være falske lærere blant dere. Med list skal de føre inn falsk lære som leder til 
fortapelse. De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, 
(det er den Gud som er her, Guds Sønn var den kjøpte prisen, men de fornekter og 
sier nei til den Ene Som kom ned med et Rop. Den Gud som kjøpte dem, de sier nei 
til Ham. Kaller Hans Parousia, Hans Nærvær, en "falsk lære".) og føre over seg selv 
en brå fortapelse.  
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2 Og mange (ikke noen få, men mange) skal følge etter på deres veier til fordervelse, 
og på grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet. 
(Med andre ord, ved det som de gjør og lærer, det skal bringe den virkelige 
sannheten, som er Budskapet om Hans Nærvær, i vanry, eller gi det et dårlig rykte.) 
3 Med grådighet (vi vet alle hva det er. Det er grådigheten som Judas sa var motivet 
bak Bileams lære. Så, for penger) og oppdiktede ord (det er ord som de bare dikter 
opp, som ikke er annet enn løgner, og så med sine løgner) skal de tjene på dere. (Og 
hva betyr det? Du er bare et produkt for dem til å ha salg og gevinst på. De bryr seg 
ikke om menneskenes sjeler, de bryr seg bare om hvordan de kan gjøre gevinst på 
menneskenes sjeler. Det er hva de sier at de gjør i Åpenbaringen 18:13 at de gjør 
gevinst på menneskenes sjeler, sammen med alle deres andre handlinger.) "I lange 
tider har dommen over dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse slumrer ikke. 
 
Legg nå merke til vers 12 Men disse menneskene ligner ufornuftige villdyr, (med 
andre ord: De er ikke født på ny. De har ikke Gud. De er, som Paulus kaller dem i 1. 
Korinterbrev 2 "det naturlige menneske, som ikke kan forstå det som hører Gud til." 
Derfor har de ikke Kristi lære, og det er umulig for dem å forstå det. Og de er disse) 
som er naturlig født til å fanges og utslettes. (og det som disse mennene vil gjøre) De 
taler ondt om de ting de ikke forstår, og de skal gå fullstendig til grunne i sin egen 
fordervelse, 
Husk nå dette, ved endetiden vil det være en enorm tilstrømning av disse onde 
mennene som Paulus kaller "forførere". Og han sier: "De blir stadig enda mer 
onde " når Paulus advarer oss i 2. Timoteus 3:13 Men onde mennesker ("Poneros", 
onde menn. Nå, hvis djevelen selv kalles "poneros", da er dette hans barn eller hans 
avkom.) Men onde mennesker og forførere (og er ikke forførelse den metoden som 
slangen brukte på Eva. Forførelse er ikke voldtekt. Det er ikke en tvungen ting. Det er 
en veldig smart forkledd måte å få tak i det som de vil ha, og det kalles forførelse. Og 
disse onde mennesker og bedragere blir stadig enda mer onde. De forfører og blir 
forført. (Eller er i stand til å forføre fordi de også selv har blitt forført. Så de ser ut til å 
være veldig oppriktige i det som de tror, og de er veldig overbevisende overfor andre, 
til å komme sammen. Og jo større gruppen er, jo bedre, for de tror at sikkerhet ligger 
i antallet.) 
  
Men vi kan være takknemlige fordi vi, som Guds sæd, har blitt gitt en evne til å være i 
stand til å forstå, i henhold til Johannes 1:12 og 1. Korinterbrev 2:1-10. Det er 
derfor apostelen Paulus kan si i Hebreerne 5:14 Men fast føde er for dem som er 
fullvoksne, det vil si dem som gjennom bruk har trent opp sansene sine til å skjelne 
mellom både godt og ondt. 
 
Og vi ser det samme i Malakias 3;16-18. Da talte de med hverandre, de som frykter 
Herren. Og Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for 
dem som frykter Herren og høyakter hans navn. 
17 De skal være mine, sier Herren, hærskarenes Gud, min eiendom, den dag jeg 
gjør mitt verk. Og jeg vil være mild mot dem, likesom en mann er mild mot sin sønn 
som tjener ham. 
(så vi ser på et forhold mellom far og sønner her. Og fordi vi er sønner, da kjenner vi, 
liksom vi er fullt kjent, og vi vil vite forskjellen mellom rettferdighet (visdom på en rett 
måte) og det som er feil.) 18 Da skal dere vende tilbake igjen. (vende tilbake hvor? 
Til der du begynte. Til utgangspunktet. Og hvor var det? Da vi var i Kristus før 
verdens grunnleggelse. Med andre ord, vi vender tilbake til det Originale Ordet. Og 
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du kan ikke vende tilbake uten at du var der i begynnelsen. Og når vi har vendt 
tilbake til Det Originale Ordet, hva skjer?) Og dere skal se forskjell mellom den 
rettferdige og den ugudelige, mellom den som tjener Gud og den som ikke tjener 
ham. 
 
Og det er der vi er denne formiddagen. Efeserne 4;14 for at vi ikke lenger skulle 
være som små barn og bli kastet hit og dit og bli drevet omkring av enhver lærdoms 
vind, ved menneskers knep, ved å oppsøke med list for å fange i villfarelsens 
kunster. 
 
Og bare husk, det er ikke noe du gjør, men det er Han som sier det. For apostelen 
Paulus sa i 2. Tessalonikerbrev 3:3 Men Herren er trofast, og Han skal styrke dere 
og vokte dere fra den onde. Herren skal vokte deg fra denne "poneros". Han skal 
holde deg borte fra å bli påvirket av den onde og hans gjerninger. 
  
Filipperne 1:6 Og jeg er overbevist om dette, at Han som har begynt den gode 
gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. 
 
La oss bøye vårt hjerte og vårt hode i bønn. 


