Satans Eden nr. 63
Afrikansk Forkynnermøte
Spørsmål og svar, August,
21. August 2022.
Brian Kocourek, Pastor
I går hadde vi møte med 23 forkynnere fra 9 land. USA: 2, Gabon: 5, Rwanda: 1,
DRC: 7, India: 2, Norge: 2, Burkina-Faso: 1, Kongo-Republikken: 2, Italia: 1.
Spørsmål-og-svar-seksjonen varte i 3-1/2 timer, fra kl. 09.00 til 12.30. Det var
tilsammen 10 spørsmål, og spørsmålene var veldig gode spørsmål for den tiden vi
lever i.
Spørsmål nummer 1, fra pastor Bill Venga, Kinshasa DRC. I din preken: Kristus er
Guds mysterium Åpenbart, nr 218 Repetisjon nr. 41, Tvillinger nr. 16, her sa du
at "Tvillinger handler ikke om en som er utvalgt av Gud og en slangens sæd,
men det er en som er åndelig og en som er kjødelig". Men i Satans Eden nr. 58,
Tvillinger 6, her taler du om sæd, og du viste at det handler om "Guds sæd og
Satans sæd, som er slangens sæd". Kan du hjelpe oss til å forstå klart dine to
uttalelser?
Svar: I mange av broder Branhams taler, da han talte om tvillinger, viste han bare til
det faktum at i hver vekkelse blir det født tvillinger, en er åndelig og den andre
er en kjødelige troende. Men han refererer også til at Jakob var kjødelig, men han
ble åndelig. Thomas var kjødelig og ble åndsfylt. Og det samme var Peter, som
fornektet Kristus tre ganger, og likevel ble åndelig. Og det samme var Paulus, som
faktisk drepte de som var åndelige, mens han var en kjødelig troende, inntil Gud
forandret ham til en åndelig troende. Derfor, det å si at tvillinger bare handler om
slangens sæd og de som er Åndsfylt, det er å ta et øyeblikksbilde av enhver tid og si
at det ikke er noe rom for en forandring. Og dermed avskriver du den kjødelige
troende til å være forutbestemt til ødeleggelse. Derfor, i «Kristus er Guds
mysterium, åpenbart, her nærmet jeg meg emnet ut fra et synspunkt om hvordan vi
må reagere på dem som er kjødelige troende. Og jeg viste til at vi må gjøre det som
Moses ble bedt om å gjøre med Esau. Og det var at han skulle la Esau og hans folk
bare være der. Bare la dem være for seg selv.
Hva er en kjødelig troende? Det er en som ikke er blitt født på ny av Guds Ånd. Det
inkluderer ikke bare den uforstandige jomfruen, men også hver person født av kjøtt
og blod som apostelen Paulus taler om i Romerne 7, fordi han viser oss hvordan vi
kan overvinne vår kjødelighet i Romerne 8 ved å dø til vårt selv. Men alle de som jeg
nettopp nevnte her, er ikke slangens sæd, men de var kjødelige troende på et eller
annet tidspunkt. Det vil være mange som har vokst opp og vil bli gitt liv ved den hvite
tronen på grunn av hvordan de har behandlet bruden i løpet av sitt liv. Disse
menneskene vil bli gitt evig liv. Og når de får evig liv, vil de ikke lenger være
kjødelige, og de vil vite hvordan de skal leve på den nye jorden, da de vil forstå
hvordan de skal overgi sitt kar til Guds Ånd. De kunne ikke være slangens sæd, da
slangens sæd er ordinert til fordømmelse. Men mens de var på jorden, var disse
menneskene kjødelige troende, eller folk uten Guds Ånd. Derfor kan vi ikke
klassifisere alle tvillinger, eller alle "kjødelige troende", som slangens sæd og ordinert
til fordømmelse. Gud er en barmhjertighetens Gud. Det ville ikke gi rom for en
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omvendelse og en forandring i livet, slik vi ser i Jakob, Paulus, Thomas, Peter og så
mange andre.
Det er ikke det å si at tvillinger bare er enten kjødelige eller åndelige, fordi slangens
sæd også kan falle innenfor denne kategorien, men de er adskilt ved deres holdning
til Guds Ord, og deres krigføring mot Guds Ord og disse som er av det sanne
vintreet. Og en uforstandig jomfru kan sies å også være kjødelig, når de er uten
Ånden. Men de er ikke slangens sæd. Derfor, som jeg nevnte i «Kristus er Guds
Mysterium Åpenbart», så er studiet av tvillinger mer komplekst enn bare å plassere
alle som er kjødelige, i den samme kategori, som en slangens sæd. Og likevel,
tvillinger kan være slangens sæd, slik vi vet at Kain var av den onde. Men han var
likevel en tvilling av Abel, som vi ser i følgende sitat.
64-0830M Spørsmål og Svar COD P:178 Og Adam hadde ingen anelse om at
denne handlingen kunne bli utført. Skjønner? Hun ble laget som en kvinne. Hun ville
helt sikkert ha kommet til det senere. Men du skjønner, Gud, i sin suverenitet, skulle
vise Seg som Frelser, og så videre, som jeg har forklart mange ganger ... Men Satan
visste dette, for han kom til henne i form av denne slangen, som var dyret, et dyr som
kom til henne. Og hun ble først gjort gravid av Satan. Og hvis du vil legge merke til
det, så var det bare to handlinger utført, og det ble født tre barn. Søk i Skriften. Hun
fødte tvillinger. En av dem var slangens sæd; den andre var Abel. Hun lokket
mannen sin og sa... Skjønner? Så viste hun mannen sin hva det var, og så hadde
også han omgang med henne, og hun fødte dette barnet. Og jeg vil vise at hun ble
gjort gravid med tvillinger av to forskjellige... Hun var en... Det var en jomfruelig
kvinne.
Spørsmål nummer 1. Kan en av tvillingene være en uforstandig jomfru? Og hva
er forskjellen mellom den uforstandige jomfruen og de som vil gå fullstendig
fortapt?
Ja vel, dette er et veldig godt todelt spørsmål. Læren om tvillinger refererer ikke til
den uforstandige jomfruen. Husk, de er jomfruer, men en er bare uten Den Hellige
Ånd. Det er en forskjell på den uforstandige jomfruen, og det falske Vintreet, eller den
falske bruden, slik broder Branham plasserte det. Når broder Branham refererer til
den falske menigheten, eller den falske bruden, da taler han om skjøgen som sier:
Jeg sitter som en enke, og trenger ingenting. Han sikter til Åpenbaringen 18:7, hvor
hun sier: " For hun sier i sitt hjerte: «Jeg sitter som dronning, jeg er ingen enke,
og jeg skal ikke se sorg.»
Hvis hun sitter som en dronning, da sier hun at jeg er gift med kongen. Men hun
lyver.
63-0318 Det 1. Segl 99. Nå, der er en falsk brud. Vi finner det i Åpenbaringen 17.
Hun sa: Jeg er en enke, og trenger ikke noe, ser dere, sitter på dette skarlagenfargede dyret, og så videre, dyret, rettere sagt.
100 Nå, men den sanne Bruden vil bestå av tusen ganger tusen 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 var, da ble de forseglet
bort inntil Gjenløsningsdagen.
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101 Lærer ikke Jesus det samme, når Han sa, Lyden kom i den — den syvende
vakt? Det er den siste menighetstid. Skjønner? Og sa, Se, Brudgommen kommer;
gå ut for å møte Ham.
102 Og da kom den sovende jomfruen, 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.
Ja vel, så Broder Branham sier ikke her at den uforstandige jomfruen er den
falske bruden. Han sikter til Åpenbaringen 18:7 hvor den store skjøgen (som vi
kjenner som Den katolske kirke,) hevder at hun er gift med kongen, og sier at jeg ikke
trenger noe. Og selvfølgelig har hun døtre, og vi leser i Esekiel 16:44 Se, alle som
lager ordspråk, skal bruke dette ordspråket om deg: Som moren, så datteren.
Den uforstandige jomfruen var i samme materiale som utgjør bruden, men fordi hun
ikke hadde Den Hellige Ånd, ble hun gjort til en rest. Og det er det stoffet som blir til
overs. Og vi forstår at det er det stoffet som ikke passet inn i mønsteret. Og
selvfølgelig vet vi at Kristus er det mønsteret, og bare de som er født på ny av Hans
Ånd, er i det mønsteret, for Paulus sa: "Hvis noen ikke har Kristi Ånd, da tilhører
han ikke Ham."
Romerne 8:9 Men dere er ikke i kjødet, men i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere.
Men hvis noen ikke har Kristi Ånd, da tilhører han ikke Ham.
Derfor, hvis du ikke tilhører Ham, da er du utenfor mønsteret. Og siden du er en
jomfru til Ordet, du har ikke noe ekteskap med en denominasjon, da er du bare
plassert utenfor mønsteret og derfor blitt en rest. Men du er ikke en falsk brud. En
falsk brud er en som hevder å være dronning, (kongens hustru), men som ikke er
det, og derfor er hun en løgner.
Men den uforstandige jomfruen var laget av det samme brudemateriale, (hun var en
jomfru), men hun var uten Den Hellige Ånd. Så hun kunne ikke bli likedannet med
bildet av den første-fødte sønnen, fordi hun ikke var blitt født av Den Hellige Ånd,
og derfor ikke har det som er nødvendig for å bli likedannet med bildet av den førstefødte sønnen. Og siden hun ikke hadde gjort seg rede til å gå inn med Ham til
bryllupsmåltidet, og at hun ikke var kledd i "Ånden", "Ordet", da må hun derfor gå
gjennom trengselen. Og som broder Branham sa: Fordi hun ikke anså Jesu blod å
være tilstrekkelig, da må hun gi sitt eget blod.
Jehova Jireh 3 64-0404 P:141 Menigheten går gjennom Trengselsperioden, men
ikke Bruden. Nei, sir. Hun er gjenløst. Hun har ingenting å bli renset for. Hun er
allerede ren. Den Hellige Ånd har kommet inn i Henne og renset Henne, og tatt
bort all verdens skitt og motbydelighet, og Hun tror det Ordet og blir en del av Det.
Det er riktig. Uten Den Hellige Ånd, hjelper ingenting. Det er Bruden som kommer
ut av menigheten. Og der, hun som blir kalt, levningen av kvinnens ætt, blir
etterlatt for å gå gjennom Trengselsperioden.
63-1128E Tegnet P:97 Noen diskuterte det med meg for ikke lenge siden, sa:
"Kirken må gå gjennom det, for en renselse."
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Jeg sa: "Det er sant, fordi hun avviste blodet."
98 Men det at trengselsperioden rammer Bruden, Hans Egen Hustru, i trengselen.
Nei da! Jesu Kristi Blod har renset oss fra all synd, og det vil ikke være noen
flere renselser. Og Jesu Kristi Blod, og det Tegnet, som en identifikasjon på at
det er blitt renset. Amen. Det er Brudens Tegn, hun bærer ringen.
Og selvfølgelig vet vi ifølge 1. Johannes 1:7 Hvis vi vandrer i lyset slik han er i
lyset, renser Jesu Kristi blod oss fra all synd ..." Men kirken vandrer ikke i lyset,
og verdsetter derfor ikke Kristi blod til å være godt nok. Og blodet renser ved Ordets
lys som vi vandrer i.
65-1204 Bortrykkelsen 161 Og legg merke til det, Bruden er ikke bare vasket og
tilgitt, men Hun er rettferdiggjort. Skjønner? Har du noen gang undersøkt ordet,
rettferdiggjort, for å se hva det betyr? Nå, for eksempel, hvis broder Green hørte at
jeg hadde drukket, jeg hadde gjort fæle ting, og så fant han ut at jeg ikke hadde gjort
det. Så kom han, og sa, “Jeg tilgir deg, broder Branham.”
162. “Tilgir du meg? Jeg har aldri gjort det. Hva er det du tilgir meg for?” Skjønner?
Men hvis jeg er skyldig, så kan jeg bli tilgitt; men jeg er fortsatt ikke rettferdig, fordi
jeg gjorde det. Men ordet «rettferdiggjort» er “som om du ikke har gjort det, i det
hele tatt.” Rettferdiggjort! Og så renser Jesu Kristi Blod oss så fra synd, slik at det
settes i glemselens Bok hos Gud. Han er den Eneste som kan gjøre det.
163. Vi kan ikke. Vi kan tilgi men ikke glemme. Jeg kunne tilgi deg, men jeg husker
alltid at du har gjort disse onde tingene. Da er du ikke rettferdig; du er tilgitt. Men, i
Guds øyne, er Bruden rettferdiggjort. Hun har aldri gjort det i det hele tatt.
Amen. Står der, viet til den ærverdige Guds Sønn; syndet aldri, ikke i det hele
tatt. Hvordan? Hun var forutbestemt. Hun ble fanget inn i dette. Og nå da Hun hørte
Sannheten og kom frem, renset Blodet henne. Og Hun står der, dydig. Skjønner?
Hun, Det er ingen synd på Henne i det hele tatt.
For å forstå ordet «rettferdighet», du kan spørre deg selv: Hvordan kan jeg gjøre noe
i denne kroppen, og deretter blir det som om jeg aldri endog gjorde det i
utgangspunktet. Svaret finner vi i Galaterne 2:20 og i Romerne kapittel 7 og 8.
Paulus forteller oss i: Galaterne 2:20 Jeg er blitt korsfestet sammen med Kristus. Jeg
lever, men det er ikke lenger jeg selv som lever, men Kristus lever i meg. Og det som
jeg nå lever i kjødet, lever jeg i tro, den troen som tilhører Guds Sønn, Han som
elsket meg og gav Seg Selv for meg.
Nå, for å forklare dette, la oss se på en bil, for et eksempel. La oss si at det var en
veldig ond mann, og han kjørte en bestemt bil i en liten by. Denne mannen ville kjøre
hensynsløst, og til og med kjøre over små dyr som ville krysse gaten, og gjess eller
ender som vaklet over gaten og som var for trege til å komme seg ut av veien. Folk
var redde hver gang den bilen kom nedover veien, de visste ikke hva han ville gjøre.
Men en dag døde han, og en annen mann, en god mann ble ny eier av til den
samme bilen. Så da han først begynte å kjøre nedover den samme gaten, og folk så
at bilen kom og ble redde, de skyndte seg for å komme seg ut av gaten. Men etter en
tid begynte de å lære at det var en annen person som var bak rattet, og dette var en
god person.
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Vel, det er slik det er med oss og Gud. Da vi ble født i synd, formet i synd og kom til
verden og talte løgner, da gjorde vi mange ting som ikke var til behag for Gud. Men
når vi dør til vårt selv og lar Hans liv, Hans Hellige Ånd komme inn og ta tak i vårt kar,
da blir dette dødens legeme nå ledet av en annen kraft. Og det er dette Livet, selve
Guds Liv i oss, Det har aldri syndet. Og dermed, selv om du fortsatt har det samme
kadaveret, eller dette dødens legeme, det som ditt første åndelige liv pleide å
kontrollere, men nå blir dette legemet styrt av Den Hellige Ånd, Ham Selv. Derfor, det
som du gjorde før du ble født på ny, det ble gjort av en annen natur, en annen mann,
det gamle mennesket. Men han er død, og du er en ny skapning i Kristus Jesus.
Derfor, i denne nye naturen som du nå lever etter, den synder ikke. Så du kan ikke bli
dømt i dette legemet for hva en død mann brukte det til, før denne nye mannen tok
over.
Når du leser Romerne 7 , her forteller apostelen Paulus oss at i dette dødens
legeme er vi splittet, fordi: "når vi vil gjøre godt, da er det onde tilstede hos oss".
Og Paulus avslutter kapitlet med å si: " Hvem skal befri meg ut fra dette dødens
legeme? Jeg takker Gud, gjennom Jesus Kristus, som gir meg seier." Deretter, i
kapittel 8, her viser han oss hvordan vi skal dø til selv, slik at Kristus kan komme inn
og leve vårt liv for oss.
Romerne 7:14 For vi vet at loven er åndelig, men jeg er kjødelig, solgt under
synden.
15 For det jeg gjør, forstår jeg ikke. For det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg
hater, det gjør jeg.
16 Hvis jeg da gjør det jeg ikke vil, samtykker jeg med loven i at den er god.
17 Men nå er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg.
18 For jeg vet nemlig, at i meg, det vil si i mitt kjød, bor det ikke noe godt. For viljen
har jeg, men å gjennomføre det gode finner jeg ikke kraft til i meg selv.
19 For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.
20 Hvis jeg gjør det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden
som bor i meg.
21 Jeg erfarer da den loven i meg selv, jeg som vil gjøre det gode, at det onde er
tilstede.
22 For jeg fryder meg i Guds lov etter det indre menneske.
23 Men jeg ser en annen lov i lemmene mine. Den ligger i strid med loven i mitt sinn,
og syndens lov, som er i lemmene mine, fører meg inn i fangenskap.
24 Å, jeg elendige menneske! Hvem skal befri meg ut fra dette dødens legeme?
25 Jeg takker Gud, gjennom Jesus Kristus, vår Herre! Så vil da jeg, altså mitt sinn,
tjene Guds lov, men dette kjødet, har syndens lov.
Martin Luther sa også i sitt Forord til Romerbrevet: Gud dømmer etter det som er i
bunnen av hjertet. Og på grunn av dette vil Hans lov gjøre krav på det innerste hjerte.
Og Han kan ikke være tilfreds med egne gjerninger. Men Han vil tvert imot dømme
gjerninger til å være hykleri og løgner, når de er blitt gjort på noen annen måte enn ut
fra bunnen av hjertet. Ingen som gjør egne gjerninger, oppfyller loven. For selv om du
kunne holde loven utad, med gjerninger, av frykt for straff eller kjærlighet eller
belønning, så gjør du likevel alt dette uten villighet og glede, og uten kjærlighet til
loven. Men det er snarere med uvilje, under tvang. Og egentlig ville du heller gjøre
noe annet, hvis loven ikke var der. Konklusjonen er at du, på bunnen av ditt hjerte,
hater loven. Hva betyr det da at du lærer andre å ikke stjele, hvis du er en tyv i hjertet
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ditt, og skulle gjerne vært en utad, hvis du hadde våget? Av denne grunn sier Paulus
i Romerne 7 at loven er åndelig. For hvis loven var for kroppen, kunne den bli
tilfredsstilt med gjerninger. Men siden den er åndelig, kan ingen tilfredsstille
den, med mindre at alt det du gjør, er blitt gjort ut fra bunnen av ditt hjerte. Men
et slikt hjerte blir bare gitt av Guds Ånd, slik at han tilegner seg et begjær etter
loven i sitt hjerte. Og videre fremover vil ingenting bli gjort ut av frykt og tvang, men
alle ting av et villig hjerte. Der hvor den Ånden ikke er kommet inn i hjertet, der vil
synden bli værende, sammen med en misnøye med loven, og en fiendskap mot
den; selv om loven er god, og rettferdig og hellig.
Og det er derfor Paulus da, i kapittel 8, viser oss hvordan vi må dø til vårt selv, for at
Guds Ånd skal bo i oss og leve vårt liv for oss. Og det er derfor han forteller oss at vi
ikke kan tjene både Gud og vårt selv. Og enhver som tjener sitt selv, er i fiendskap
mot Gud. Fordi du kan ikke tjene to herrer. Du vil enten tjene ditt selv eller du vil tjene
Gud. Men i kapittel 8 viser han oss at at vi først må dø til vårt selv. Og i den
prosessen vil Guds Liv komme inn og ta over, og begynner å likedanne oss med livet
til den førstefødte sønnen. Og når det skjer, det vil manifestere en sønn av Gud.
Og apostelen Johannes forteller oss at vi blir renset av blodet ved å vandre i lyset.
Den kloke jomfruen kom ut, inn i lyset, og vandret i Hans nærvær. Hun ligger i
nærværet for å modnes, så å si, mens de uforstandige gikk bort fra nærværet, og til
lagerhuset for å lete etter det som den kloke jomfruen allerede har.
Men vi ser at når den uforstandige kom til døren, etter å ha avslått brudgommens
parousia, da ble hun satt bort i skilsmisse. Og da hun endelig kom til døren, som er
Ordet, døren, da var Ordet lukket igjen, og det ble sagt til henne: "Jeg pleide å
kjenne deg som min kone, men jeg kjenner deg ikke som min kone lenger." Så
gikk hun inn i trengselen for å utgyte sitt eget blod. Fordi hun hadde avslått Hans
blod ved å avvise Hans Ord.
Dette er imidlertid den uforstandige jomfruen. Men den falske bruden, eller det falske
vintreet, er kirkesamfunnene som hevder å være Kristi brud. Men de er utro og ikke
en jomfru til Ordet, som er brudgommen. Hun hadde vist kjærlighet til menneskers
ord og var ikke trofast mot Ordet alene. Og hun aksepterte menneskers ord istedet
for Guds Ord. Så hun avviste Brudgommen, Ordet. Den uforstandige jomfruen var
ikke utro. Hun var jomfru og uberørt av andre menn. Men hun hadde bare ikke noe
lys, ingen erfaringskunnskap over Ordet.
La meg vise deg hva broder Vayle lærte om dette.
Lee Vayle Shalom #2 Å Forkynne Guds Hensikt: En Oppstandelse 38. La oss gå
til 1. Johannes 3. Jeg skal bringe hele tingen sammen, og avslutte. Hvis du ikke vet
hva jeg sikter til, det burde du, fordi du har hørt meg undervise i mange, mange år.
1. Johannes 3:11 For dette er budskapet som vi har hørt fra begynnelsen, at vi
skal elske hverandre. Ikke misforstå, at Kain noen gang var en bror. Nå snakker
han om brødre. Men han visste at det var en klok og en uforstandig jomfru. Han
visste at det var falske iblant oss. Det visste de alle sammen. Se nå:
12 Ikke som Kain, (Brødre, ikke gjør det som Kain gjorde.) som var av den onde,
og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han ham? Fordi hans egne gjerninger var
onde, og hans brors rettferdige. Like barn flokker seg sammen! Slangens sæd vil
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drepe de rettferdige! Slangens sæd vil hate Guds åpenbarte Ord! Den
uforstandige jomfruen ignorerer det! En som ikke har Ordet, som aldri hadde
en delaktighet i Ordet, som ikke vil ha noen delaktighet i Ordet, er en hykler og
en spotter. Den uforstandige jomfruen er frelst, men hun har ikke det Ordet
som vil inneholde oljen! Det er det som er hennes problem; Hun har ikke Ordet.
Lee Vayle, Guds Høyre Hånd og Venstre Hånd 13. 13 de får urettferdighetens
lønn. (Hva er urettferdigheten? Borte fra Ordet.) Vel, kom igjen, hva taler han om?
Falske profeter, falske lærere, falske Ord. Og hvem velger det? Det naturlige
kjødelige dyret. Den tåpelige jomfruen er ikke et naturlig kjødelige dyret. Hva
det er, oljen var lekket ut fordi hun ikke var interessert i Ordet av tiden. Så hun
dør av en mangel på Ordet. Oljen er borte. Har ikke noe kar. Ordet er tørket opp,
kan ikke holde på kraften. Kunne metodistene holde på dette Budskapet? Kunne
pinsevennene holde på dette Budskapet?... . Taler ondt om ting som de ikke
forstår. De taler ondt om de ting de ikke forstår, og de skal gå fullstendig til grunne i
sin egen fordervelse. 13 De skal motta urettferdighetens lønn. (Det er det de kommer
til å gjøre) De regner det som en glede å bruke dagen til et utsvevende liv. De er som
skamflekker og styggedommer, og de fråtser i sine egne forførelser mens de fester
sammen med dere. 14 Deres øyne er fulle av skjøgen, og de kan ikke opphøre med
å synde. De lurer ubefestede sjeler. De har et hjerte som er opplært i grådighet, og
de er forbannelsens barn. 15 De har forlatt den rette vei og har gått seg vill. De har
fulgt veien til Bileam, sønn av Beor.
Hvis du lyttet nøye til det som jeg sa i Kristus Er Hemmeligheten om Gud,
Åpenbart, nr. 218, da vil du høre meg si det samme som broder Vayle sier her. Jeg
sa: "I kveld har jeg et budskap som jeg føler i mitt hjerte er veldig viktig for oss, hvis
vi skal ha, ikke bare en rett forståelse av tvillinger, men også hvis vi skal håndtere
denne forståelsen på en Kristus-lignende måte.
Jeg ønsker ikke, for et øyeblikk, at vi som kristne skulle ta den holdningen at hvis en
person er en kjødelig troende, da skulle vi forakte og avvise dem, slik som jeg ser
skje over hele verden. Den beste måten å håndtere den kjødelige troende på, er å
prøve å vinne denne personen til Kristus, eller bare ignorere dem.
Jeg vet at Skriftene sier i Titus 3:10 En mann som skaper partier ved sin vranglære
(det betyr at han er en som lager splittelse ved vranglære, en partidannende, en
tilhenger av en falsk lære) skal du avvise (vende deg bort fra, sette bort eller unngå
dem) etter å ha formant ham en og to ganger (som betyr at etter en mild irettesettelse
eller advarsel, da) avvis ham. Men det ordet "å avvise", ble oversatt fra det greske
ordet "paraiteomai". Og det betyr ikke å behandle dem stygt. Det betyr å bare la
dem være i fred.
Med andre ord: Hvis du vet at de er i en falsk lære, etter at du har prøvd å advare
dem et par ganger, og det ikke kom noen vei med dem, da bare avslutt det, og bare
la dem gå sin egen vei. Ikke fortsett å prøve å omvende dem til sannheten, fordi det
bare vil forherde dem ytterligere mot sannheten.
Broder Branham sa i sin preken 61-0316 Menigheten Velger Lov I Stedet For Nåde
55. Husk at Han sa: "Nå, når du drar avsted, du drar opp dit langs grensene. Nå", sa,
"ikke rør Esau." Nå, Seir fjellet tilhører Esau. Sa: "Ikke rør ham. " Sa, "Jeg ga det
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til ham. Hvis du går forbi, hvis du spiser noe, betal ham for det. Hvis du drikker vann,
så betal ham for det. Ikke rør den troende som står på grenselinjen, for jeg vil ikke
velsigne deg i det. " Ser du? " Ikke hamre noe mer på ham; bare gå forbi i
stillhet." Hvis metodistene og baptistene bor der oppe ved grensen... Hver vekkelse
som noen gang er kommet frem, produserte tvillinger. Jeg bryr meg ikke om
hvor det var, det produserer tvillinger. En av dem... Det er akkurat som Esau og
Jacob. De representert begge sønnene til Isak. Esau var en mann av denne
verden. Han var en religiøs mann, brydde seg om ting og gjorde ting for sin far,
og var en hyggelig mann. Men Jakob hadde en skjelnegave. Han visste at
fødselsretten betydde alt. Det betydde ingenting hvordan han måtte få tak i den,
bare at han fikk tak i den. Det er den åndelige mannen i dag.
Så du ser at det er noen ting vi trenger, ikke bare vite det, men også å gjøre det,
hvis vi skal fullt ut verdsette hva læren om Tvillinger lærer oss. Og det betyr at bare
fordi en mann kan være en kjødelig troende, det gjør ham ikke til din fiende.
57-0728 Tørster Etter Liv 74 Så derfor, hvis du vil lese Romerne 8 og 9, vil du finne
ut at han fortalte ... Han sa: "Jeg hater Esau og elsker Jakob, før noen av guttene
endog var blitt født." Riktig, for Han er Gud. Han vet alt. Så hvordan kan du gjøre en
vantro til en troende, når Gud visste i begynnelsen at han var en vantro? Det var
ikke ment for ham. Han sa: "Farao, nettopp til dette har Jeg reist deg opp, at Jeg
kan få vise Min kraft på deg. Det er ikke han som vil, han som løper. Det er Gud som
vise nåde. – Stemmer det?
Det var ikke ment for ham. Og da, det gjør ham ikke til en ond mann bare fordi han
kanskje ikke forstår det.
Du skjønner at studiet av Tvillinger handler ikke bare om studiet av den ene som er
utvalgt av Gud, og den andre som er en slangens sæd. Tvillinger er en studie som
viser at den ene er åndelig, en åndsfylt, mens den andre er kjødelig og er ikke
åndsfylt. Den uforstandige jomfruen kan også passe inn i den kategorien, så vær
forsiktig med hvordan du håndterer dette.
For å være mer nøyaktig, jeg burde ha sagt: Studiet av Tvillinger handler ikke bare
om studiet av en som er utvalgt og den andre som er en slangens sæd, men det
inkluderer også de som kan være gode mennesker på en eller annen måte, men de
er bare ikke ordinert til å få tak i Ordet for tiden.
Men slangens sæd, selv om det er et falskt vintre, så er det også ødeleggende mot
det sanne vintreet. Studiet av Tvillinger fanger opp de som er ordinert til Liv og de
som ikke får tak i ordet, og det inkluderer veldig mange mennesker, men ikke bare
slangens sæd. Husk at en brud ikke vil forfølge en brud. Og uforstandig jomfru, selv
om de er kjødelige, fordi de ikke har den Hellige Ånd, men de holder seg trofaste mot
Ordet så langt de vet å gjøre det ... Dessverre, fordi de ikke har Den Hellige Ånd, så
forstår de ikke det som er av Gud, slik som Paulus sa i 1. Korinterbrev 2. Men det
gjør dem ikke til din fiende.
Husk nå at den uforstandige jomfruen hadde lys på et tidspunkt, men lyset deres
sluknet. Så vi må være forsiktige når vi deler ut dette begrepet "Tvillinger", fordi det
også taler om et sant vintre og et falskt vintre, men inkluderer ikke de uforstandige
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jomfruer. Men broder Branham brukte begrepet tvillinger for å dekke både de
åndelige og kjødelige troende.
Så hvis jeg taler om slangens sæd, jeg ville heller bruke begrepet falsk vintre, eller
falsk brud. Det utelater den tåpelige jomfruen som var jomfruer, men bare ikke hadde
noe lys over Ordet. Men de kjempet ikke imot ordet slik som Kain gjorde. Nå, Esau er
en merkelig type, fordi han bare var en kjødelig troende, og hadde ingen bruk for
Ordet, fordi han ikke hadde noe rom for det i sin sjel. Han var ikke ordinert til det.
Men det i seg selv viste at han hadde dyrets sæd i seg. Selv om han ikke drepte
Jakob, så ble han sint på ham. Men han endte opp med å tilgi ham og elske ham.
Men fortsatt viste hans avvisning av Ordet at dyrets sæd var i ham (dyrets merke),
fordi ved dine frukter vil du kjenne dem. Og han ble ikke merket så mye av det han
gjorde, (fordi han gjorde mye godt for sin far, profeten), men det som virkelig ga Esau
et merke, var det som han ikke gjorde med Ordet. Han elsket det ikke, han la ikke
alt annet til side for å motta fødselsretten. Så det som han ikke gjorde, det viste at
han foraktet det. Det viste hva som faktisk bodde i ham.
Broder Branham sa i sin preken, 60-0607 Høre, Motta Og Handle 60. Og den
åndelige Menigheten er ved enden av veien. Den er på vei mot sitt Hode, Herren
Jesu komme. Alle er på vei oppover (det stemmer.), på vei opp i Herrens komme.
Herren Jesus, Menighetens Hode kommer. Hva skal Han gjøre? Gjenoppreise alle
de hellige og gi dem et herliggjort legeme. Halleluja. Jeg er glad for å vite at hun
er på vei opp. Det er på vei opp til to store ting, som kommer ved endetiden:
dyrets merke og Guds segl. Og Guds segl, enhver pastor vet at Guds segl, er
dåpen i Den Hellige Ånd. Det er helt riktig. Efeserne 4:30 sier: "Gi ikke Guds
Hellige Ånd sorg, i Ham ble dere beseglet til forløsningens dag." ... Husker du nå
hva som er dyrets merke? Dyrets merke er en kjødelig Esau, det å avvise den
fødselsretten. Gråt ikke Esau bittert og prøvde å gjenopprette denne
fødselsretten igjen? Men det var ikke noe sted for omvendelse? Når du
forkaster Den Hellige Ånd, da forsegler du deg selv utenfor Guds nåde. Amen.
Det er derfor den uforstandige jomfruen, hun avviste ikke Ordet, hun hadde bare ikke
Den Hellige Ånd til å forstå det. Så det var ikke det gode som Esau gjorde, men det
var heller hva han ikke gjorde med Løftesordet for den tidalderen. Det var grunnen til
at Gud hatet ham. Og Gud visste før han engang ble født at han ville være slik. Tenk
på det et øyeblikk. Han foraktet Guds løfte for den tiden, og det løftet er Guds Ord.
Det er det som Gud lovet. Derfor, Gud som er Ordet, og han foraktet Gud. I likhet
med forkynnere i dag, og mange som hevder å følge Budskapet, de forakter Guds
Parousia, som er løftet for denne dagen. Og de har ikke engang nok respekt for
Jesus, Paulus, Peter, Jakob og Johannes til å ønske å finne ut hva parousia er, det
som de underviste. Så i hovedsak er det mange som hevder å følge Guds profet,
men som ikke er noe bedre enn Esau. Jeg vet at det er harde ord, men det er fakta.
Og det kalles en unnlatelses-synd.
Jakobs brev 4:17 Derfor, den som vet hva godt han skal gjøre og ikke gjør det, for
ham er det synd.
Også i Lukas 10:30-37 lignelsen om den gode samaritan, her er det to
personer som får den samme hendelsen, den ene gir hjelp, mens den andre
bare passerer forbi. Det er en unnlatelses-synd.
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Igjen, i Matteus 25, når Han sier: Jeg var sulten og dere ga meg ingenting, Jeg
var tørst og dere ga meg ingen drikke. Det er en unnlatelses-synd. Du blir
presentert en mulighet, og du unnlater å svare.
Og i 1. Johannes 3:17-18 Men hver den som har denne verdens goder og ser
sin bror i nød og lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan Guds kjærlighet bli i
ham?
18 Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i
sannhet.
Matteus 5:16 På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene
slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres Far, Han som er i
himmelen.
Galaterne 6:9 Og la oss gjøre det gode uten å bli trette, for i rette tid skal vi
høste, hvis vi bare ikke mister motet.
Men det er ikke bare de som har hørt om Guds Parousia, og som ikke brydde
seg om å finne ut hva det betyr, men mer skadelige er de som hører og ikke
selv vil gå inn i det. Og de vil heller ikke tillate andre å komme inn. Disse
passer inn i kategorien slangens sæd.
Matteus 23:13 Men ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere stenger
himlenes rike for menneskene. For ikke går dere inn selv, og dem som er på vei inn,
hindrer dere i å gå inn.
65-0418E Skifter Gud Noen Gang Mening Om Sitt Ord? 89. Legg nå merke til
dette, det naturlige prøver alltid å etterligne det åndelige. Men, som i Jakob og
Esau, vil det ikke fungere. Det kunne ikke. Nå, når det kom til det å gjøre gode
gjerninger, tror jeg faktisk at Esau var en bedre mann enn Jakob, i menneskers
øyne. Han prøvde å ta hånd om pappaen sin; han var blind, en profet. Og alle
disse tingene som han prøvde å gjøre, men likevel tenkte ikke Esau på at det bare
var et kjødelig verk. Han tenkte at han kunne komme inn ved det han gjorde,
gjøre noe godt for noen, som var helt i orden. Men Jakob, hele hans sjel var å få
tak i den fødselsretten, og det var det Gud anerkjente i ham, åndelig.
60-0911M Som jeg var med Moses 28 Moab hadde en falsk profet, en biskop ved
navn Bileam, som kom ned og kom inn iblant forsamlingen, og prøvde å få dem til å
organisere seg og alle skulle komme sammen, fordi de var brødre. Men det var de
ikke. De var halvbrødre, ikke ekte brødre. ..."Ikke vær uenig med ham; bare
fortsett videre, la ham være i fred. Betal ham for det du får tak i, hvis du må
passere gjennom landet hans. Han var forutbestemt til å være det. Hvis Gud
hadde forventet eller forutbestemt Moab til å bli forenet med Israel, da ville de ha
tilsluttet seg. Hvis Han hadde forutbestemt Esau til å gå sammen med Israel, da
ville Esau ha hoppet inn og gått med. Men Han ga ham hans arv på den andre
siden av elven.
60-0221 Høre, Gjenkjenne og Handle på Ordet P:34 Esau var et veldig godt
bilde på den kjødelige troende i dag, aldri i stand til å overvinne verden. Han
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overvinner ikke tingene av denne verden. De liker fortsatt festingen, dansingen,
deres manikyr og sminke, og kvinnene, på ansiktene, og klipper håret, og har på seg
små korte klær; og menn liker å gå ut på spillelokalene, og røyker sigaretter, og
forteller små skitne vitser; og tilhører fortsatt kirken. De blir aldri i stand til å
overvinne disse tingene: heller ikke Esau. Men likevel, for å være religiøs,
måtte han slå seg til ro med en intellektuell unnfangelse. Det er det samme som
kirken gjør i dag. – Vi skal bli en organisasjon. Vi setter oss sammen. Vi skal lage
en klan, en klikk eller noe sånt." Og det er slik kirken beveger seg i dag, den
åndelige og kjødelige, fortsatt den samme. Det har ikke forandret seg og vil aldri
forandre seg.
64-0830M Spørsmål og Svar COD 179 Nå, hvis du legger merke til det, at det alltid
har vært tvillinger hele tiden. Det var... Kain og Abel var tvillinger, og Esau og
Jakob var tvillinger. Jesus og Judas kommer ut av samme stamme og i samme
menighet. Og selv den Hellige Ånd og antikrist skal være tvillinger, så nær at det
ville forføre selv de utvalgte, hvis det var mulig.
Restaurering av Brudetreet 62-0422 P:170 Det var Esau og Jakob, begge var
tvillinger, begge var religiøse. Esau var en kjødelig mann. Han var en god mann.
Sier, vel, nå…Han gikk ikke ut og stjal, drakk eller noe lignende. Han var en religiøs
mann. Men han tenkte, “Vel, så lenge jeg er religiøs, hvilken rolle spiller det?”
366 Men, lille Jakob, han brydde seg ikke om hvordan han skulle få tak i den, den
førstefødselsretten var det som han ville ha.
62-0401 Visdom Kontra Tro 511 Disse to kildene har kjempet mot hverandre siden
Eden; Guds tro imot satans visdom. Gud har bevist i alle tidsaldre, at Det ikke kan bli
blandet sammen. Det må være atskilt for å kunne vokse.
512 Nå, raskt, la meg gå gjennom bare—bare et ord eller to på hver enkelt, bare ta
noen få ting jeg har skrevet ned her.
513 Esau og Jakob var et fullkomment bilde: begge to religiøse; begge to
tvillinger.
514 Esau var den kirkelige typen. Han var en mann som var smart. Han hadde
gode moralske holdninger og slikt som det, men han hadde ikke noe bruk for
førstefødselsretten.
515 Jakob brydde seg ikke om hva han måtte gjøre, bare så han fikk tak i
førstefødselsretten. Og så lenge som de var sammen, kunne de ikke bringe fram
noe. Stemmer det? Den ene var imot den andre.
516 Har dere fått tak i det? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] Amen. “Kom ut fra
dem og vær atskilt, sier Herren. Rør ikke det som er urent, så skal Jeg ta imot
dere.” Skjønner?
517 Jakob måtte atskille seg fra sin denominelle bror før Gud i det hele tatt
kunne velsigne ham. Gud sa det samme til Abraham. Israel; og Moab.
518 De fire hundre profetene i Israel stod fremfor Mika. Og Mika atskilte seg fra
dem og fikk Herrens Ord og kom tilbake med Det.
519 Moses, og Kora, samme ting, ville ikke blande seg. De måtte atskille seg. Er
det sant? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.]
61-0208 Vi ville se Jesus 17 Å, folk er veldig religiøse: har alltid vært det. Slik som
jeg forkynte forleden kveld der borte, at en vekkelse produserer alltid tvillinger,
som Esau og Jakob: en mann av denne verden, og en mann som begjærer den
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fødselsretten. Skjønner? Det er alltid... Hver vekkelse produserer det. Denne
siste dagers vekkelse har gjort det samme. Det er sant. Så la oss komme over på
Jakobs side, den som kommer til å arve, den som går inn i det lovede landet. Og vi
kan ikke være fornøyd bare med å gå i kirken, og sette navnet vårt i en bok.
Hvis vi gjør det, da er det noe som er galt. La oss fortsette å klatre høyere og høyere,
til vi når frem til det lovede landet.
Så den uforstandige jomfruen er ikke slangens sæd. Dette er ikke de som hater og
prøver å drepe sin bror, det var Kain. Selv om Josefs brødre i sin kjødelige tilstand
ønsket å drepe ham i sitt sinne, men de holdt tilbake fra det, og i stedet solgte de
ham til slaveri for å bli kvitt ham, og likevel var disse ikke slangens sæd. De vil være i
det nye Jerusalem. Men Kain var slangens sæd. Esau var en kjødelig mann, god
på mange måter, elsket sin far som var profeten, men hadde ingen åpenbaring om
løftets Ord for sin tid, som var en fødselsrett. Han var en kjødelig troende, tvillinger.
Men de uforstandige jomfruene, er også kjødelige troende som står trofast mot så
mye av Ordet som de har. Og de vil til slutt bli frelst, men de har bare ikke Den
Hellige Ånd. Det gjør dem ikke onde, det betyr bare at de trenger Den Hellige Ånd
hvis de skal overvinne. Og de var ikke ordinert til det.
Jeg har alltid trodd at "den holdningen som vi tar til hvem som helst, kan
bestemme deres evige destinasjon." Jeg får det fra mange steder i skriften hvor
Bruden sier: "Ånden og bruden sier kom, og den som vil la dem komme og
drikke".
Bruden er villig til å hjelpe enhver til å komme og drikke. Hun er der for å gi føde til
dem som hungrer og tørster etter rettferdighet. Så det er nødt til å være noen
som trenger det.
Etter alt Jesus selv lærte oss i Matteus 5:7 Salige er de barmhjertige, for de skal få
barmhjertighet." Og det å være barmhjertig, betyr å være full av nåde. Og legg
merke til at de som viser barmhjertighet mot andre, vil få barmhjertighet vist tilbake til
seg.
Og det er Guds vei, for vi blir lært i Jakobs brev 3:17 Men den visdommen som er
ovenfra, er for det første ren, dernest fredelig, mild, hensynsfull, full av
barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, og den er uten hykleri.
Og jeg tror det er hva vi alle ønsker uansett, å bli likedannet til det bildet.
57-0120M Etterligning Av Kristendommen 15. Vår Himmelske Far, i dag er det
med takknemlige hjerter at vi stille og ærbødig nærmer oss dette hellige
øyeblikket. Hvordan vet vi, kanskje akkurat denne timen kan bestemme den
Evige destinasjonen for en sjel som sitter her! Og verdien av den sjelen blir
sammenlignet med mange tusen verdener.
Så vi ber, Far, om at Du vil la oss nærme oss ærbødig, høytidelig, og i en
innstilling for bønn.
Og det kan også være syke mennesker som er til stede her i dag, deres holdning
som de mottar gjennom dette Ordet, kan bestemme hvor mye lenger de blir
værende på jorden. Så vi er klar over et alvor i dette øyeblikk, og vi ber om at Ditt
store Nærvær vil salve oss alle.
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60-0221 Høre, Gjenkjenne og Handle på Ordet 15. "Jacob" betyr svindler" eller
"bedrager". Men etter at han hadde funnet og kommet i besittelse av fødselsretten,
da ble han forandret. Det er det kjødelige, forandret. Han ble deretter kalt Jakob,
"en prins med Herren", den som har kjempet med Ham. Den kjødelige troende i
dag: "Å, så lenge jeg går i kirken og gjør det som er rett, hvilken forskjell gjør
det? – Det er Esaus gruppe. Han gjør fortsatt narr av, og forakter fødselsretten.
Han bryr seg ikke om det. Men Jacob elsket det. Og den åndelige mannen i dag,
og den åndelig kvinnen, som er utvalgt, forutbestemt av Gud til å komme til
Evig Liv, hvis de må selge alt de har, hvis de må ta sitt navn ut fra hver eneste
kirkebok i landet, så ønsker de fortsatt denne fødselsretten. Det er det eneste
som betyr noe for dem: bare å få den fødselsretten, det er alt. Uansett hvordan,
og hvilket nivå de må komme ned på, hvis de må bøye seg ned ved alteret og gråte,
boo-hoo, hvis de må løpe gjennom stedene, og gå tilbake, og gjøre ting riktig, og
selge det de har, eller gi bort alt de har, og bli en pilegrim og en fremmed, det spiller
ingen rolle; de vil ha fødselsretten. Det er alt som de er interessert i: den
fødselsretten. Ikke klandre disse menneskene. De kan ikke noe for det. De var
forutbestemt til det, utvalgt til det.
60-0221 Høre, Gjenkjenne og Handle på Ordet 14. Nå, hvis du legger merke til det,
Jakob hadde en ting som han ønsket, fordi ifølge Ordet, så var velsignelsene og de
gode ting lagt inn i fødselsretten. Og Jacob, det var hans eneste mål, det eneste han
hadde i tankene var å få den fødselsretten. Og Esau foraktet den. Den som faktisk
hadde det, foraktet det, eller han skammet seg over det. Men Jacob ville ha det
uansett hvordan han fikk tak i det, han ville ha det. Det er slik det er med den
åndelig troende i dag. Han bryr seg ikke om hvor mye du ler av ham, hvor mye
spillopper du lager, hvor latterlig han er nødt til å oppføre seg for det kjødelige sinnet,
hans eneste mål er fødselsretten. Han ønsker å komme til Gud, fordi det er født inn i
ham. Han kan ikke noe for det.
Så han taler ikke om onde mennesker her, folk som prøver å ødelegge andre, han
taler om gode mennesker. Men de har bare ikke den Hellige Ånd, og dermed ingen
åpenbaring om veien og Ordet for den tiden de lever.
60-0308 Å Skjelne Ånden 1. Og vi er her denne formiddagen, Far, samlet sammen i
denne ene hensikt, å studere, for å kjenne Guds vilje, og hva vi må gjøre for å gjøre
Kristus virkelig for folket i denne generasjonen. Vi vet med sikkerhet, at på dommens
dag vil vi bli brakt ansikt til ansikt med denne generasjonen.
Og som forkynnere vil vi være dommere. Og de menneskene som vi har talt til,
og deres holdning til det Ordet som vi bringer dem, vil bestemme deres evige
bestemmelsessted. Derfor, Herre, på den dagen vil vi være en dommer, for eller
imot den generasjon som vi forkynte for.
Så hvis deres holdning til det Ordet som vi bringer dem, at de vil bli dømt etter det,
da, hvor mye mer vil vi bli dømt hvis vi selv bringer Ordet med en feil holdning.
Derfor, vi bør sørge for at vår holdning er riktig i den måten vi presenterer evangeliet
på, ellers kan vi være ansvarlige for å miste sjeler i stedet for å vinne dem.
57-0915E Hebreerbrevet kapittel 7 del 1 P:86 161 Din holdning til Kristus vil ha
en stor innvirkning på hva barna dine vil bli. Livet som du lever fremfor familien
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din vil ha en innvirkning på hva barna dine vil bli. For Bibelen sier at: “Han vil
hjemsøke barna for foreldrenes misgjerning til tredje og fjerde generasjon.”
Med andre ord, du kommer inn i en samtale og du blåser virkelig ut? Hva tenker du at
barna dine blir vitne til? " Lær dem opp i den veien de skal gå, og når de blir eldre, vil
de ikke forlate det. – Så, lærer vi opp en flokk med mistilpassede individer som vil
hate alle de som ikke tror det som vi står for? Eller lærer vi dem opp til å bli Kristuslik, Han som ga seg selv endog for dem som ennå var i sin synd.
57-0612 Jehova Jireh 72 Det er din holdning; Det er den måten du nærmer deg
Gud på. Kvinnen som rørte ved Hans klesplagg, hun nærmet seg Ham med
ærbødighet. Hun fikk sin helbredelse. Men denne soldaten (Hør etter.) som la en
klut rundt Hans ansikt og tok en stokk og slo ham i hodet, og sa: "Nå, du som er
en profet, profeter, fortell oss hvem som slo deg. Da vil vi tro deg." Gud gjør
ikke ting på den måten. De følte ingen dyd. Det er din tilnærming. Marta
henvendte seg til Jesus og sa: "Herre, hvis du hadde vært her, hadde ikke min bror
dødd. Men selv nå, uansett hva du ber Gud om, så vil Gud gi det til deg. – Hun
nærmet seg det på rett måte. Hvis du kommer, og du kritiserer og tviler, da vil
du aldri motta noe. Men du har meg i dine tanker som din bror; at jeg ikke sier at
dette er meg. Hvis jeg gjorde det, ville jeg være en løgner. Det er ikke meg. Det er
Gud. Og Han er bare her for å elske deg og bevise for deg at din forståelse av
den kristne læren er rett.
57-0126E Når Guddommelig Kjærlighet blir Vist Frem 19. Så når du blir en sønn
eller en datter av Gud, da endres ditt lynne; holdningen din blir endret; ditt alt,
ditt syn mot livet og mot de andre, blir endret.
Det betyr ikke at du nettopp har tilsluttet deg en menighet. Det betyr at du har blitt
født på ny. Du har blitt en ny skapning i Kristus Jesus, at du har... De gamle
tingene er blitt borte, og Gud har talt til deg, og du har blitt en ny skapning. Jeg vil at
dette skal gå dypt ned, også inn i menighetens medlemmer. Da vil du elske å få
være i Kristi nærvær, og du blir en del av Kristus. Da vil folk elske å være i ditt
nærvær, fordi du blir en del av Gud, en sønn og en datter av Gud. Har du noen
gang sett folk som du bare elsker å få være i sammen med? Det er bare noe ved
dem, en utstråling, at du bare elsker å snakke med dem. Og andre mennesker
som er hyggelige mennesker (men vi sier ikke dette på en uvennlig måte), men du
klarer knapt å være rundt dem. Det er på grunn av den atmosfæren du skaper.
For du, som Guds sønn, er en miniatyrskaper, fordi du er en del av Gud. Og det er
grunnen til at du kan tro alt det som Bibelen sier, for Ordet er Guds Ord. Du, som er
en del av Gud, vil være enig med Ordet.
La oss be...
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