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Satans Eden nr. 69  
Tvillinger nr. 11 - Identifiserbare Egenskaper del 1 

Delte Attributter og Egenskaper 
25. september 2022 

Brian Kocourek, Pastor  
  
I dag vil vi fortsette i vårt studium av Satans Eden og vår miniserie i Bibelens lære om 
tvillinger. Dette vil være vår 11. preken i mini-serien, og den første som omhandler de 
identifiserbare egenskapene til hver av ættelinjene.  
 
Jeg skjønner at det er mange som anser seg for å være kristne, og anser seg også 
for å ha kunnskap. Dette er mennesker som fordømmer læren om Slangens Sæd, 
som noe hatefullt og rasistisk. Men disse menneskene har ingen forståelse av 
Skriften, da læren om de to vintrærne er avgjørende for å kunne forstå hvordan de to 
vintrærne ble til i utgangspunktet. Å forstå Slangens Sæd er grunnlaget for å forstå 
de to vintrærne, som er omtalt gjennom hele Skriften.  
  
Disse intellektuelle anser seg selv for å være kristne, men det er bare i navnet. Deres 
liv viser en annen natur enn livet til de første kristne. Disse menneskene tilhører 
losjer som har navn slik som katolikker, lutheranere, metodister, baptister, 
pinsevenner, osv. Og dette er helt andre navn enn navnet til en kristen. Dette er de 
blasfemiske navnene som blir omtalt i Åpenbaringen 17:3 
  
62-1122 Tilbakevending Og Jubileum 34. I Åpenbaringen, 17 kapittel, hvis du leser 
i "Diaglott", "Emphatic Diaglott", ut fra de originale Vatikanske manuskriptene, da 
finner du der i Åpenbaringen 17 (King James versjonen), her står det: "Og hun var 
full av navn på blasfemi." Den prostituerte kirken, en datter. Hun hadde døtre, 
mange døtre knyttet til seg, og hun var prostituert. Den første organiserte religionen 
som noensinne ble organisert i Nikea, Roma, i Nikea, etter det nikenske konsilet. Da 
ble hun en organisasjon, en universell kristen kirke av en organisasjon. Hun hadde 
døtre. Og du ser der hvordan King James versjonen sa det: "Hun var full av navn 
på blasfemi." Men i den opprinnelige «Diaglott» sto det: «Hun var full av 
blasfemiske navn. " For en forskjell, fra "navn på blasfemi" til "blasfemiske navn." 
Det betyr for meg, jeg vet ikke, jeg ... Hvis jeg tar feil, Gud tilgi meg, men det betyr at 
kirker har tatt på seg kristendommens navn, men de lever som verden, og oppfører 
seg som verden, og gjør det som hører verden til, og har brakt en skam over den 
levende Guds sanne Menighet. Og de tilslutter seg til disse. Du kan bli medlem i 
metodistlosjen, i den presbyterianske losjen eller i pinselosjen, men du kan ikke 
tilslutte deg til Menigheten. Du er nødt til å bli født inn i Menigheten ved dåpen i Den 
Hellige Ånd. Det er sant. 
  
62-1124E Alle Ting 40 Gud ønsker å utføre Sitt Ord ved Sin kraft. Og når kirken 
fornekter Hans kraft, hvordan kan Han da utføre og stadfeste Sitt Ord? Når kirken 
bortforklarer det og sier at det er for en annen dag, og slike ting, hvordan kan Gud, 
som ønsker å oppfylle Sitt Ord, og Utføre Sitt Ord blant folket ... Og folket nekter Ham 
å gjøre det. Men de går gjennom alle sine ritualer. Skjønner? Her er hva som har 
skjedd. Gud ønsker, ved Den Hellige Ånd, å utføre og stadfeste Sitt Ord. Og kirken 
ønsker selv å gjøre sin utførelse. De er nødt til å fornekte Den Hellige Ånd. De 
ønsker selv å prestere for å lage en stor organisasjon, og alt annet, for å bringe 
medlemskap. Det spiller ingen rolle om du må døpe syndere, drankere, 
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brennevinssmuglere, og hva annet, og ta dem inn i kirken. Ikke rart at Åpenbaringen 
17 sa om denne gamle prostituerte kvinnen, at hun hadde en masse med døtre, at 
hun var full av navn, eller blasfemiske navn. Kirker, eller en datter - navnene som 
døtrene kaller seg ... Folk tilslutter seg til kirker, og derfor sier de: "Jeg er blitt frelst", 
det er en blasfemi. Nå, jeg vet at King James versjonen her sa: "Navn på blasfemi." 
Men se etter i Diaglott, og finn ut hva det er. Det står: "Blasfemiske navn." Det er 
en ganske stor forskjell. Hun er full av dem. Hun har ni hundre og noe annet i seg, 
mange blasfemiske navn. (I 1962 var det registrert litt over 900 forskjellige 
trosretninger og trossamfunn. Tallet i dag er antakelig nærmere 3000.) De kom bort, 
gjennom noen menneskelagde tradisjoner kom de bort fra den sanne tilbedelsen, 
kraften er borte fra ... 
  
62-1122 Tilbakevending Og Jubileum 42. Se nå, hvis du sier: "Metodist", det er 
bare et blasfemisk navn. Du sier, "Baptist", det er bare et blasfemisk navn. Vi kan 
si, "Amen" til det. Men, broder, la meg spørre deg om noe: "Hva med 
pinsevenner?" Hvis det ikke er en gjenfødt opplevelse, da er det fortsatt et 
blasfemisk navn etter mønster fra sin begynnelsen. ..? ... stemmer. Det er riktig. 
Se nå, de kjenner ikke hverandre; de kjenner ikke et fellesskap. Alt de kjenner til, er 
deres trosbekjennelse. De er bare etablert seg som en slags losje, som losjer. 
Nå, en losje er i orden hvis du ønsker å tilhøre dem, men ikke sammenlign dem med 
Menigheten. Menigheten er en gjenfødt flokk med troende som er i Kristus ved 
Den Hellige Ånd, ledet av Guds Ånd. De er ikke av denne verden, de er ute av 
denne verden, de er forskjellige fra denne verden. Det er det som gjør dem til hva de 
er. Deres liv døde og de er skjult i Kristus og ... Døde i Kristus og skjult og 
forseglet ved Den Hellige Ånd. De er borte fra tingene i denne verden. 
  
62-1122 Tilbakevending Og Jubileum 49 Hva var det som de faktisk gjorde? De 
gjorde det samme som Israel gjorde. Å, de hadde seier; de ropte; de danset; de talte 
i tunger på pinsedag her nede i Louisiana for femti år siden. Men slik som Israel, de 
ønsket noe som de selv kunne gjøre, det samme gjorde også pinsemenigheten. 
De organiserte Assemblies of God. Så, etter det kom den neste. Jeg tror de ble kalt 
United, eller noe slikt. Så kom en annen, og så en til, og så en til, og så en til, til det 
er blitt tatt dit hvor det er i dag. Vet du hva du har gjort? Den samme tingen som 
Israel gjorde. Når de forkaster Guds plan for dem, da begynner de å vandre. Det er 
det kirken har gjort i dag: vandrer rundt og tar alt mulig inn i sitt kirkesamfunn, 
tobakksrøykere og vanhellige mennesker, gift fire eller fem ganger, og alt mulig slikt, 
og la dem forkynne, og tar en hillbilly-sanger ut av et rottehus der ute en natt, og la 
ham spille på plattformen neste kveld. Nå, det er en skam for den levende Guds 
menighet å tenke på noe slikt. Ja visst. Hva gjorde de? Det har brakt inn blasfemiske 
navn, har kastet pinsen, selve navnet som skal være hellig; det har blitt kastet inn i 
en posisjon, fordi de sier: "Han er pinsevenn. Hun er pinsevenn. De er pinsevenner. 
Se på hva de gjør og hvordan de handler. Det er riktig. Blasfemiske navn... Ja 
visst, det er sannheten. 
 
62-1122 Tilbakevending Og Jubileum 80 Tilbakevending. Vend tilbake, den Hellige 
Ånd roper: "Vend tilbake." Jeg kan tenke på da Jesus så ut over Jerusalem, og han 
gråt. Han elsket dem, og de hadde forkastet Ham. Og en mann som er fylt med 
Ånden i kveld, kan se ut over menigheten og se et folk som burde skinne med 
Guds herlige kraft. Og den Hellige Ånd i ditt hjerte gråter tårer av sorg. Hva har 
vi gjort? Gud kalte oss, våre fedre, ut for femti år siden, og vi har vendt tilbake. Og du 
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ser hva det har gitt oss, en skammelig gjeng under navnet til en pinsevenn, folk som 
røyker, drikker, gifter seg tre eller fire ganger, kvinner som klipper håret, sminker 
seg, bruker shorts, har på seg umoralske klær, alt mulig, og kaller seg pinsevenn-
søstre. For en skam over Kristi navn. For en skam over Hans menighet. Ikke rart at 
han sier at blasfemiske navn ble funnet i Babylon, organisasjoner, forvirring, alt 
sammen rotet til, alle slags ting som dette, det og det andre. Hvor er Kristus i alt 
dette? Vend tilbake, folk. 
  
62-1111E Hvorfor Jeg Er Imot Organisert Religion 248. Så, Far, la aldri denne 
menigheten basere sitt Evige bestemmelsessted på en følelse, på en 
organisasjon, på noe annet enn Kristus Selv, som lever i dem og stadfester Sitt 
Ord gjennom dem og Sitt løfte. Må, fra det minste lille barnet her i kveld, til den 
eldste personen, motta denne opplevelsen. Og må enhver mann eller kvinne, gutt 
eller jente som hører dette lydbåndet, må det bli slik med dem, Herre, og la dem 
forstå at jeg bare prøver å advare og kalle ut, for denne time er senere enn vi tror. 
249 Og vi ser Babylon, moderskjøgen, og alle hennes prostituerte døtre som samler 
seg sammen. Gud, vi innser at Skriften sier at ugresset ute i hveteåkeren vil bli 
bundet først i bunter. Og de har blitt bundet i bunter og kaller seg ved 
blasfemiske navn som i virkeligheten ikke passer seg for dem, det passer seg ikke 
for Menigheten, heller; det er losjer, ikke menigheter. Det finnes bare én av dem, 
Far, og det er den Ene som Du døde for.  
 
Og de har ikke dødd til sitt selv, som er det første kravet for å være en kristen. Ordet 
kristen ble først laget i Kirkens tidlige dager fordi folket ble sagt å være Kristus-lik, og 
derfor ble de kalt kristne. 
  
Matteus 13:24 Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: «Himlenes rike er 
likt en mann som sådde godt såkorn i åkeren sin. 
25 Men mens menneskene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant hveten og 
gikk så bort.  
26 Men da kornet hadde vokst opp og gav avling, kom også ugresset til syne. 
27 Eierens tjenere kom så og sa til ham: Herre, var det ikke godt såkorn du sådde i 
åkeren din? Hvor kommer da ugresset fra?  
28 Han sa til dem: En fiende har gjort dette. Tjenerne sa til ham: Vil du da at vi skal 
gå og samle det sammen? 
29 Men han svarte: Nei, dere kunne også komme til å dra opp hvete når dere samler 
sammen ugresset. 
30 La begge vokse sammen inntil høsten. Når tiden for å høste kommer, vil jeg si til 
høstarbeiderne: Sank først sammen ugresset og bind det i bunter for å brenne dem! 
Men hveten skal dere samle inn i låven min.»  
 
36 36 Deretter sendte Jesus folkemengden bort og gikk inn i huset. Og disiplene 
Hans kom til Ham og sa: «Forklar lignelsen om ugresset i åkeren for oss!»  
37 Han svarte og sa til dem: «Den som sår det gode såkornet, er Menneskesønnen. 
38 Åkeren er verden, det gode såkornet er rikets barn, men ugresset er den ondes 
barn. 
39 Fienden som sådde det, er djevelen. Høsten er verdens ende, og høstarbeiderne 
er englene.  
40 Derfor, slik som ugresset blir samlet sammen og brennes opp i ilden, slik skal det 
være ved denne verdens ende.  
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41 Menneskesønnen skal sende ut englene Sine, og de skal samle sammen og ta ut 
av riket alle de som er til anstøt og de som gjør urett.  
42 Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners gnissel.  
43 Da skal de rettferdige stråle som solen i sin Fars rike. Den som har ører å høre 
med, han må høre!  
 
I dag vil jeg gjerne undersøke de identifiserbare egenskapene til TVILLINGER, eller 
de to vintrærne slik vi finner det i Skriften. Som du allerede vet, så er det to kilder til 
liv, og to typer sæd som vi har å gjøre med når vi ser på dette emnet, tvillinger. Vi 
fant i vår første studie av definisjoner, at hoveddefinisjonen er: "TVILLINGER er født 
samtidig og har samme mor". Nå, dette er viktig. For hvis de ikke er født samtidig, 
men har samme mor, kan de være søsken, men de kalles ikke tvillinger. Så 
TVILLINGER må ha samme fødselstidspunkt og samme mor. 
  
Nå, i dag skal vi se på de identifiserende egenskapene til disse bibelske tvillingene. 
For det er nødvendig for å kunne gjenkjenne livskilden til enhver skapning, da må det 
være noen identifiserbare egenskaper som er spesifikke for den som blir identifisert. 
Nå, det er flere egenskaper som vi skal undersøke, og som passer til begge sider av 
TVILLINGENE. Vår undersøkelse består av disse som er Guds barn, og disse som er 
djevelens barn. 
  
Matteus 13:38 Åkeren er verden, det gode såkornet er rikets barn, men ugresset 
er den ondes barn. 
 
1. Johannes 3:10 Ved dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare: Hver den 
som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. 
 
Romerne 9:8 Det vil si, ikke de som er kjødets barn, er Guds barn, men løftets barn 
blir regnet til ætten. 
 
Galaterne 3:26 For dere er alle Guds barn gjennom troen, i Kristus Jesus. 
  
Romerne 8:16  
Ånden Selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. 
 
Matteus 5:9 Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. 
 
De første attributtene jeg vil tale om, er attributter som begge TVILLINGENE deler. 
Disse egenskapene og karakteristikkene forteller oss ingenting om kilden, for begge 
TVILLINGENE deler dem likeverdig. Disse delte attributtene og karakteristikkene 
identifiserer ikke kilden. Men er nødvendig for å forstå hvorfor læren om TVILLINGER 
er så viktig å forstå.  
  
Denne første oversikten viser egenskapene som deles av både Guds barn og 
djevelens barn. 
  

Guds Generelle Attributter Og Egenskaper Slangens 

X Gitt fødsel i den samme vekkelsen, samme kirke osv. X 

X Religiøse X 

X Spiser fra det samme Herrens bord X 
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X Tror på én Gud, og derfor er en troende X 

X Siterer fra Guds Ord X 

X Gir offer til Gud med oppriktighet X 

X Tilber Gud i oppriktighet X 

X Gir lovprisning til Gud X 

X Gjør gjerninger for å behage Gud X 

X Mottar et merke i pannen og i høyre hånd X 

X Begge bærer frukt, "på frukten skal du kjenne dem" X 

  
1.) Begge vil bli gitt fødsel i den samme vekkelsen,  

2.) Begge er religiøse, 

3.) Begge vil spise av den samme mat i rett tid, det samme Budskapet. 

4.) Begge tror på Gud.  

5.) Begge siterer fra den samme Bibelen 

6.) Begge tilber Gud 

7) Begge ofrer til Gud 

8.) Begge ofrer frukt av lepper som lovpriser Hans Navn,  

Hebreerne 13:15 La oss derfor, ved Ham, alltid bære fram lovprisningsoffer for Gud, 
det vil si frukt av lepper som lover Hans navn. 
 
Ordspråkene 18:20 Med frukten av en manns munn blir hans mage mettet, med 
sine leppers grøde blir han mettet. 
Og vil ikke alle falske profeter og falske lærere fylle sin mage ved å bruke sin munn. 
Det er slik de har sin intekt.  
  
9.) Begge gjør gjerninger for å behage Gud, 

10.) Begge bærer frukt av ordene de taler,  

11.) Begge vil motta et merke i pannen og i hånden, avhengig av de ord som de taler. 

  
Så la oss ta disse punktene en for en, og gi sitater og skriftsteder for å bekrefte at de 
er riktige. 
  
Begge vil bli gitt en åndelig fødsel i den samme vekkelsen. 
 
60-1205 Efesus Menighetstid 90 Nå, vi finner ut at de ønsket å starte opp og 
komme inn i en form for gudfryktighet. Vel, jeg kunne stoppe rett her og si noe, tror at 
jeg vil gjøre det. La du merke til at i hver eneste vekkelse ... Nå, forkynnerbrødre, 
sjekk opp dette. Hver eneste vekkelse produserer tvillinger.  
 
1. Mosebok 3:20 Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun er mor til alle som lever.  
1. Mosebok 4:1 Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte 
Kain. Da sa hun: Jeg har fått en mann ved Herren. 
2 Siden fødte hun Abel, hans bror .  
TVILLINGER - Samme mor, men forskjellige pappaer, slik som apostelen 
Johannes åpenbarer for oss i,  
1. Johannes 3:11 For dette er det budskapet dere [de troende] hørte fra 
begynnelsen [i deres forhold til Kristus], at vi [uselvisk] skal elske hverandre,  
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12 ikke som Kain, som var av den onde (av er det greske ordet Ek = Ut fra, fra, av. 
Det er en preposisjon som angir, påpeker, viser til >> kilde, opphav, tilblivelse, 
opprinnelse, begynnelse) og drepte sin bror. [ Abel] Og hvorfor drepte han ham? 
Fordi gjerningene hans var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige.  
 
Så Johannes forteller oss at Kain var av den onde, og det var ikke Adam, for han var 
en Guds sønn. 
  
Og hva med Esau og Jakob? De var også tvillinger. 
  
1. Mosebok 25:22 Men barna støtte mot hverandre i hennes liv. Da sa hun: Er det 
slik med meg, hva skal så det bety? Og hun gikk for å spørre Herren. 
23 Og Herren sa til henne: I ditt liv er det to folk, og fra ditt skjød skal to 
folkeslag skille seg at. Det ene folk skal være sterkere enn det andre, og den eldste 
skal tjene den yngste. 
24 Da nå hennes tid var kommet og hun skulle føde, se, da var det tvillinger i 
hennes liv. 
25 Den første som kom fram, var rød, og lodden som en kappe over hele kroppen. 
Og de kalte ham Esau. 
26 Deretter kom hans bror fram. Hans hånd holdt fast i Esaus hæl, og de kalte ham 
Jakob*. Isak var seksti år gammel da de ble født. 
27 Da guttene vokste opp, ble Esau en dyktig jeger, en mann som levde ute i 
marken. Men Jakob var en stillferdig mann som holdt seg ved teltene.  
 
Romerne 9:6 Men det er ikke så å forstå at Guds ord har vært uten virkning. For ikke 
alle som stammer fra Israel, er virkelig Israel,  
7 og de er heller ikke alle barn selv om de tilhører Abrahams etterkommere. Men: I 
Isak skal din ætt bli kalt. 
8 Det vil si, ikke de som er kjødets barn, er Guds barn, men løftets barn blir 
regnet til ætten.  
9 For dette er løftets ord: På denne tiden skal Jeg komme, og da skal Sara ha en 
sønn. 
10 Og ikke bare dette, men da Rebekka også var svanger ved én mann, ved vår far 
Isak -  
11 for barna var ennå ikke født og hadde verken gjort godt eller ondt, for at 
Guds plan etter utvelgelsen skulle stå fast, ikke av gjerninger, men ved Ham 
som kaller -, 
12 da ble det sagt til henne: «Og den eldste skal tjene den yngste.»  
13 Som det står skrevet: Jakob har Jeg elsket, men Esau har Jeg hatet.  
14 Hva skal vi da si? Er det urettferdighet hos Gud? På ingen måte!  
15 For Han sier til Moses: «Jeg skal miskunne Meg over den Jeg miskunner Meg 
over, og Jeg skal være barmhjertig mot den Jeg er barmhjertig mot.» 
16 Så kommer det da ikke an på den som vil, heller ikke på den som løper, men 
på Gud, og den som Han viser sin barmhjertighet mot.  
17 For Skriften sier til Farao: «Nettopp til dette har Jeg reist deg opp, at Jeg kan 
få vise Min kraft på deg, og for at Mitt navn skal bli forkynt over hele jorden.»  
18 Derfor viser Han barmhjertighet mot den Han vil, og forherder den Han vil.  
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Nå, det er mange andre sammenligninger som vi kunne gi, hvor tvillinger ble født ved 
den samme vekkelsen, Moses og Bileam, Jesus og Judas, Simon Peter og 
trollmannen Simon osv. 
  
Fra talen, 61-0124 Blinde Bartimeus 49 Hver eneste vekkelse produserer 
tvillinger. De to sønnene til Jakob - eller Isak er, godt representert. Hver gang det er 
en vekkelse, blir det en Esau født, og en Jacob født. En religiøs mann av denne 
verden, blir stiv og tar litt seminarerfaring. Og den andre vil ha denne fødselsretten, 
uansett hvordan han er nødt til å få tak i den. Hvis han må være en halleluja kristen, 
eller noe annet, han vil ha den fødselsretten, Han bryr seg ikke om hvordan. 
Det er det som er saken med folket i dag. De er redde for denne fødselsretten. Åh, 
hvor de hater det. Men det produserer tvillinger. Mennene av denne verden, 
veldig religiøst tilbøyelige. De gir gode almisser og slikt, men bryr seg 
ingenting om fødselsretten ... Disse to store fraksjonene har kjempet mot 
hverandre siden verden begynner. Og de er i ferd med å komme til et høydepunkt 
rett nå. Og som Jesus sa: "De ville være så lik hverandre at det ville forføre de 
utvalgte, hvis det var mulig." Det er sant. Dere ser hvilken forførende tid vi lever i. 
Stå sammen med Ordet, broder. Ikke forlat det Ordet. Det er riktig. Ordet vil tale for 
Seg Selv.  
 
61-0217 Dyrets Merke Og Guds Segl 31 Nå, derfor gjør den store kirken seg rede. 
Vi finner ut at Esau og Jakob, før noen av barna ble født, da sa Gud at han elsket 
den ene og hatet den andre. Og husk nå at de var tvillinger: Samme mor, samme far. 
Skjønner Dere? Tvillinger. Hver eneste vekkelse produserer tvillinger. Sannelig 
gjør de det. Det er tvillinger som blir født, et naturlig menneske og et åndelig 
menneske. Dette var der tilbake i Edens hage, Kain og Abel, den samme tingen. Det 
startet fra der, og bare fortsetter videre nedover. Og se på menigheten: Jesus er 
pastoren, og Judas er kassereren, brødre, ut av den samme stamme, og så videre, 
rett inn i den samme gruppen, den samme menigheten. Den ene er pastor, og den 
andre er kasserer. En djevel og en Gud. Det er hva som skjer. Jesus sa: "I de siste 
dager ville de to åndene være så lik hverandre, at det ville forføre selv de utvalgte, 
hvis det var mulig." Amen. Hvis det var mulig, men det er det ikke. Og det... De vil 
aldri gjøre det. Greit."  
 
Menighetstidsboken Efesus Menighetstid Kap. 3, 105-3. Eva sa: 1. Mosebok 4:1 
Jeg har fått en mann fra Herren. Hun tilregner ikke Adam å ha farskapet til Kain. Men 
hun sier i 1. Mosebok 4,25 For Gud har satt ut for meg EN ANNEN sønn I STED 
FOR ABEL, som Kain drepte. Hun sa ikke at Gud hadde GITT henne en annen 
sæd – det ville ha vært Kristus, for Han er blitt GITT. Denne sønnen, Set, ble SATT 
UT i stedet for Abel. Hun anerkjenner sin sønn, som kom ved Adam; hun anerkjenner 
ikke Kain, for han kom ved slangen. Når hun sier EN ANNEN SØNN i stedet for Abel, 
da sier hun at Kain var annerledes enn Abel, for om de var fra den samme far, da 
måtte hun ha sagt: «Jeg har blitt gitt enda MER SÆD.» 
 
2) Begge er religiøse  
  
Visdom Versus Tro 62-0401 511. Disse to kildene har vært i strid siden Eden; Guds 
tro imot satans visdom. Gud har bevist i alle tidsaldre, at Det ikke kan bli 
sammenblandet. Det må være atskilt for å vokse. 
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512 Nå, raskt, la meg gå gjennom 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. 
 
62-0422 Restaurering Av Brudetreet 365. Den fortærende gresshoppen, 
denominelle Esauer. Nå, Esau. Det var Esau og Jakob, begge var tvillinger, begge 
var religiøse. Esau var en kjødelig mann. Han var en god mann. Han sa ikke, vel, 
nå…Han gikk ikke ut og stjal, drakk eller noe slikt. 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 fikk den, den 
førstefødselsretten var det han ville ha. Uansett hvordan han fikk den, bare at han 
fikk Den! Hvis han måtte gå ned til alteret og skrike og gråte, og tute og snørre. 
Unnskyld meg. Eller, dere vet, få vann opp i øynene sine. Jeg mente ikke å si det. Og 
så…Unnskyld meg. Så, gå ned til alteret og gråte seg gjennom til han fikk Den, ja, 
han fikk Den. Skjønner? Han brydde seg ikke om hvordan han fikk Den, bare at 
han fikk Den.  
 
59-0612 Alle Vårt Livs Dager 18. Kain var veldig religiøs. Og han tenkte i sitt sinn 
på å komme tilbake til Gud. Og Gud var villig til å motta ham tilbake igjen, men Kain 
ønsket å komme sin egen vei. Og Gud ville at han skulle komme Hans vei. Og vi 
finner ut at det var en konflikt helt og holdent mellom dem. Nå, menn i dag som 
prøver å si det, de lager sine egne trosbekjennelser og så videre. Han, Kain, gjør det 
ved hjelp av sin far, og Adam, ved sin far. Ikke slik som i en kristen, en som er født av 
Ånden, og er avhengig av Den Hellige Ånd. En som er etter den andre Adam som 
var Jesus, forsoningen som leder mennesket ved Den Hellige Ånd. Og når menn i 
dag prøver å si at de ikke trenger å ha Den Hellige Ånd i dag, da kan du se hva slags 
tilstand det mennesket er i. Han ønsker likevel å være religiøs, men han vil ha det på 
sin egen måte.  
19 Og han er så veldig lik Kain. Kain ønsket å være religiøs, så han gikk og laget 
sin egen religion. Og da han hadde gjort det, førte han det frem for Gud med noe 
sånt som dette: "Her er det beste jeg har. Dette er alt jeg kan gjøre med det. Nå, ta 
det eller la det være." Det er omtrent slik mennesket gjør i dag. "Jeg hjalp til med 
å bygge kirken. Jeg sender mine barn til kirken der. Jeg legger penger i det 
hvert år. Og det er det beste jeg kan gjøre. Ta det eller la det være." Å, se, han vil 
ha det på sin egen vei. Det var slik Kain gjorde det. Men Gud elsket ham fortsatt, og 
han gikk fortsatt etter ham. Hva sa Gud til Kain? "Du vil gjøre det bra hvis du bare vil 
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tilbe slik som din bror, Abel." Abel kom Guds vei. Men Kain ville ha sin egen vei. Og 
Gud sa: "Nå, Kain, jeg har ingenting imot deg. Hvis du bare vil komme bort der og gå 
den veien som Abel går, da vil du gjøre det godt.  
  
Men hva gjorde Kain? Han drepte Abel for å bli kvitt ham og hans konkurranse om 
Guds oppmerksomhet. 
  
62-0701 Å Ikle Seg Guds Fulle Rustning 60 Guds folk har alltid vært uvitende og 
ydmyke. Bare fortell meg at det noen gang var på noen annen måte. Se på de to 
sønnene. Se på Kain og Seths barn. Abel ble drept, som var et bilde på Kristi død, 
begravelse og oppstandelse. Set tok hans plass. Nå, Kains barn blir intellektuelle, 
religiøse, fordi deres far var intellektuell (Kain), religiøs. Og Kain bygde et alter; 
Abel bygde et alter. Kain ga et offer; Abel ga et offer. Kain tilba; Abel tilba. Og 
hvis Gud bare respekterer en kirke, dens orden, dens tilbedelse, dens 
offergaver og så videre, hvis det er alt hva Gud respekterer, da var han 
urettferdig ved å fordømme Kain, fordi han var like religiøs som Abel var. Men 
han kom ikke den rette veien.  
  
Du skjønner, det er derfor Gud hater den moderne pinsebevegelsen, fordi de har 
forlatt Ordet til fordel for tilbedelse. Og hvis alt hva Gud krevde, var tilbedelse, da ville 
Kain ha blitt akseptert. Men det ble han ikke. Kains offer var mye større og vakrere 
enn Abels blødende døende lam. Og slik er også pinsevennenes tilbedelse vakrere 
og mer interessant enn den sanne Guds troende, han som holder fast på Ordet 
uansett. 
  
3) Begge spiser fra det samme Herrens bord. 
 
Judas 1:10 Men disse spotter det de jo ikke kjenner. Og slik som de ufornuftige 
dyrene så kjenner de bare sitt naturlige instinkt, og i dette forderver de seg selv.  
11 Ve dem! For de har gått inn på Kains vei, grådig har de styrtet seg ut i Bileams 
villfarelse for vinnings skyld, og de har gått til grunne ved Korahs opprør.  
12 Disse er flekker ved kjærlighetsfestene deres. Mens de fryktløst fester 
sammen med dere, tjener de bare seg selv. De er skyer (vitner) uten vann (uten 
Den Hellige Ånd), som blir drevet omkring av vindene (enhver vind av menneskers 
lære), sene høsttrær uten frukt (undervisning), to ganger døde, revet opp med 
røttene.  
13 De er som brusende bølger på havet (sinte menn), som skummer av sin egen 
skam, de er som flakkende stjerner (vandrer alltid bort fra Ordet, og alltid lurer på 
dette og det), som til evig tid bare har det dypeste mørke i vente.  
 
Hebreerne Kapittel 7 pkt. 1 57-0915E 314-146 Men, hvis du legger merke til det, så 
kan den gamle kråka sitte over her på et dødt åtsel og spise halve dagen. Duen vil 
sitte i en hveteåker og spise halve dagen. Og kråka kan fly rett ut dit og spise duemat 
så mye han vil. Han kunne spise like mye hvete som kråka kan, eller, som duen kan. 
Men han, kråka, kan spise duematen, men duen kan ikke spise kråkemat. Det er 
riktig. 
147 Så, hykleren kan komme til menigheten og fryde seg og rope og prise 
Herren og fortsette med det, og så gå rett tilbake og glede seg over verdens 
ting. Men en gjenfødt kristen kan ikke gjøre det, fordi Guds kjærlighet hindrer 
ham i en slik grad at han ikke kan gjøre det. 
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148 Så hvis du bare er en kristen utfra medlemskap i en menighet og slutter å gjøre 
dette og det, og det samme ønsket er i deg, da trenger du en ny nedsenking. Det er 
helt riktig. 
149 Og dere kvinner som kan kle dere i disse små shortsene og gå rett ut her på 
gaten, og så kalle deg en “troende”. Du er en troende, men du er et dårlig eksempel 
på en, kanskje. Hvis du virkelig hadde Kristus i hjertet ditt, hadde du ikke behøvd å 
tenke på slike ting. Jeg bryr meg ikke om hva resten av kvinnene gjør, og hva resten 
av jentene gjør, du ville være annerledes, fordi du elsker Kristus for høyt. 
150 Jeg snakket med en kvinne her om dagen, i et hus, og hun kastet hendene sine 
opp slik som dette, og sa: “Pastor Branham, jeg er nesten naken her i huset mitt. Jeg 
går rundt slik.” 
151 Jeg tenkte: “Du burde skamme deg.” I ditt eget hus, jeg bryr meg ikke om 
hvor du er. Det er riktig. Kle deg og oppfør deg som en kvinne, slik en dame 
burde gjøre. Skam dere. Men dere holder … Ja, Bibelen sier: “Om dere elsker de 
tingene, verdens ting, da er ikke Kristi kjærlighet engang i dere.” Og hvis du 
elsker Herren, bare av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele din forstand, vil 
du holde de små skitne, uanstendige tingene borte fra deg. Det er riktig.  
 
4) Begge tror på Gud og siterer til og med Guds Ord.  
  
Jakob 2:19 Du tror at Gud er Én. Du tror rett. Også demonene tror - og skjelver!  
 
Se hvordan han siterte Guds ord til Eva. Se hvordan han siterte det til Jesus. 
  
53-0830A Hvorfor Jeg Er En Hallelujakristen 41 Nå, dette kommer til å få deg til å 
stramme opp den kirkelige vesten din litt mer, men hør her. Merk deg dette. Gud kan 
ikke være rettferdig. Hvis du sier: "Jeg er en troende." Da var Kain også, og det 
samme er djevelen. Det er riktig. Han kom som en troende. Og du sier: "Vel, jeg går 
i kirken, jeg går til alteret." Det samme gjorde Kain. Kain bygde et alter eller en 
kirke for Herren. Du sier: "Jeg er medlem av en kirke." Det samme var Kain. Og 
Kain ofret. Du sier: "Jeg betaler så mye hvert år inn i min kirke." Det samme gjorde 
Kain. "Jeg tilber Herren fra bunnen av mitt hjerte." Det samme gjorde Kain. Kain 
var en troende, en tilbeder og like grunnleggende rett som Abel var. Amen. Å, 
jeg elsker dette. Jeg ber: Gud, få våre hjerter til å koke. Nå, ikke bli opprørt; Jeg vet 
hvor jeg er. Se her, men jeg føler meg litt religiøs akkurat nå.  
42 Legg merke til dette, når jeg ser disse for og imot, når jeg ser dette negative og 
positive, når jeg ser Kain komme opp der i begynnelsen ... Nå, vi er tilbake i 1. 
Mosebok, i oppstarten av treet, det er der det ble plantet. Kain var en streng 
fundamentalist, like grunnleggende som Abel var. Han elsket Herren. Han tilba 
Herren. Og han bygde et alter for Herren. Han ofret til Herren. Han avla sine 
løfter til Herren, like religiøs som enhver fundamental lærer kunne undervise 
det i dag. Det er riktig. Men Gud aksepterte Abels offer, fordi Abel, ved tro, ofret 
et bedre offer enn Kain, ved å være rettferdig. Nå, hvis vi hadde tid, ville jeg like å 
vri litt på det. Nå, der er oppstarten på de to trærne; Jeg vil at du skal se det: En til 
høyre, en til venstre: Kain og Abel. Nå, det er der hvor denne tingen som vi lever i, i 
dag, det ble plantet der i Edens hage og startet opp fra der, i 1. Mosebok: rett der.  
  
53-1111 Forberedelse 31. Jeg fortalte deg en tidligere kveld at Kain var en 
troende. Og jeg skal gi deg litt sterkere kost enn det i kveld, hvis du vil tro det. 
Djevelen er en troende. Bibelen sier at han er det. Han tror og skjelver. Djevelen er 
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en troende. Nå, hvis overbevisning og tro på Gud er alt du trenger for å bli frelst, da 
er djevelen frelst i henhold til Guds Ord. Det er riktig. Men broder, det er nødvendig å 
ta Den Hellige Ånd, en ny fødsel, en gjenfødelse, en ny skapning i Kristus Jesus. Når 
Gud kommer ned og legger Sin Ånd inn i deg, da tilhører du ikke lenger deg selv, 
men du tilhører Gud. Å, jeg begynner allerede å føle meg religiøs.  
 
6) Begge ofrer til Gud, og gir tilbedelse og lovprisning til Gud.  
 
Matteus 5:45 Så dere kan være barn av deres Far i himmelen, for han lar sin sol stå 
opp over det onde og det gode og sender regn over de rettferdige og urettferdige.  
  
60-0805 Lammet Og Duen 18 Jeg lurte på det en gang. Jeg så en visjon; Det ble 
åpenbart hvordan en mann gikk frem og sådde hvete. Nå, mens han sov, da kom 
en fiende frem og sådde ugress, ifølge Skriften. Og når hveten kom opp, og ble 
moden, da var også ugresset kommet opp. (Dette engelske ordet, tares, er ifølge 
ordboken en spesiell ugressplante som ligner på hvete.) Og det kom en tørke, og når 
tørken kommer, da ba alle om regn. Og en stor svart sky kom, og det regnet ned, og 
den lille hveten hadde sitt hode hengende ned slik. Den løftet det lille hodet opp og 
begynte å si: "Å, ære være Gud. Priset være Herren, for at du sendte dette 
regnet." Og det lille ugresset hoppet opp akkurat slik som hveten gjorde, og sa: 
"Ære være Gud, halleluja, for at du sendte regnet." Jeg sa: "Nå vet jeg ikke hva 
jeg skal tro." Da ser jeg dem på nytt, at: Regnet faller på de rettferdige og 
urettferdige. Regnet ble sendt til hveten. Men ugresset som var der inne, fikk nyte 
fordelen av det, det samme regnet. "Men på frukten skal dere kjenne dem," sa 
Jesus.  
  
Og husk at dette regnet, etter Guds Eget Ord i 5. Mosebok 32:1, er Guds Ord, som 
faller som regn. 5. Mosebok 32:2 La min lære risle som regnet, og mine ord dryppe 
som duggen, som regnskur på grønne spirer, som regnbyger på urter og gress!  
 
NIV oversettelsen, 5. Mosebok 32:2 La min undervisning (det er hva læren er, 
undervisning) falle som regn og mine ord komme ned som dugg, som regnbyger på 
nytt gress, som rikelig med regn på skjøre planter. 
  
50-0819 Vis Oss Faderen 21 Men nå, tilbake til Kain og Abel, da Kain tilba, 
bygde han et alter; han ofret; han tilba Gud. Men det var ikke nok. Og det var 
vakkert, uten tvil med blomster og ting som vokser på marken, og han dekorerte 
alteret sitt.  
 
64-1227 Hvem sier du at dette er? 162 Nå, når han skjønner at han ikke kunne 
forbanne deg (Ser du det?), så hva gjør han da? Han vil prøve å organisere deg. Si 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 styrtet seg ut i 
Bileams villfarelse, og gikk til grunne ved å si imot, slik som Korah. 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 motsigelser. Judas 
legger dette ut, alt sammen, akkurat slik som vi gjør det her denne formiddagen, 
foran dere, slik som vi har gjort det. Alt sammen ligger der.  
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7) Begge gjør gjerninger for å behage Gud  
  
Matteus 7:16 På fruktene deres skal dere kjenne dem. Kan vel noen sanke druer 
fra tornebusker eller fiken fra tistler? 
17 Slik, bærer, ethvert godt tre, gode frukter, men det onde treet, bærer onde frukter. 
18 Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et ondt tre kan heller ikke bære gode 
frukter.  
19 Ethvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet i ilden.  
20 Derfor, dere skal kjenne dem på fruktene. 
21 Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre», skal komme inn i himlenes rike, men 
den som gjør Min Fars vilje, Han som er i himlene.  
22 Mange skal si til Meg i denne dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert (forkynt) i 
Ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt 
navn?»  
23 Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, 
dere som gjør lovløshet!» Dere som vet hva som er rett å gjøre, og dere vil bare ikke 
gjøre det.  
 
60-0515E Sønnekår 1, 72. Men det er en ting de kan gjøre; de er gode arbeidere. 
Å, de bare jobber, jobber, jobber, jobber. Det får meg til å tenke på disse 
armenerne som alltid prøver å jobbe seg inn i himmelen (Det stemmer.), et muldyr. 
Å, Damenes bistandsforening, og kylling-måltider, for å betale predikanten, "Og vi må 
ha denne dansen, og dette sosiale samværet." Det er bare arbeid, arbeid, arbeid, 
arbeid, arbeid, arbeid, arbeid. Og de ... Hva jobber de for? Spør dem: "Har dere 
mottatt Den Hellige Ånd etter at dere trodde? " De stikker ut ørene, og de vet ikke 
hvor de hører hjemme; "Hva mener du? Hva med dette? Hva mener du, Den Hellige 
Ånd? Jeg har aldri hørt noe om det. Å, du må være en slags fanatiker." Ser du, de 
vet ikke hvem deres pappa var, eller hvem deres mamma var. Og du må piske 
dem på alt du gjør, pisk her og pisk der, og pisk her og pisk der. Det stemmer, et 
gammelt muldyr.  
 
60-1205 Efesus Menighetstid 140. Hvis Gud var imot dette i denne kirken, da er 
han imot det i den neste også. " Jeg har dette imot deg, at du har forlatt din første 
kjærlighet. Jeg har noe imot deg; det er min anklage. Du hadde en gang en flott tid, 
men du lot verden begynne å krype inn, og du begynte å handle litt formelt. Du 
holder fortsatt mitt navn, og du gjør fortsatt de tingene som er riktig, og du har 
mye tålmodighet og så videre, og du arbeider, og du er som et muldyr, du bare 
arbeider og arbeider." Å du, Å du, Å du. Se her, du har forlatt nåde og tro og 
kraft, og byttet det mot arbeid og gjerninger.  
  
Nå, så langt har vi sett mange egenskaper som de begge deler, og de har tross alt 
samme mor. De har den samme kirke, de deler den samme fødsel ved den samme 
vekkelsen. Derfor er det bare forventet at begge vil være religiøse. Så hvis du 
forventer at din religion skal frelse deg, da er du i behov av en kraftig oppvåkning. 
Begge tror på Gud, begge tilber Gud, begge ofrer til Gud, begge taler Guds ord, og 
begge går i kirken og betaler tiende. Men hva skiller dem? 
  
Vi skal nå starte opp med å undersøke de egenskapene som vil vise en helt annen 
livskilde. Tross alt, fortalte ikke Jesus oss at ved deres frukter vil du kjenne dem? 
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Matteus 7:16 Matteus 7:16 På fruktene deres skal dere kjenne dem. Kan vel 
noen sanke druer fra tornebusker NEI! eller fiken fra tistler? NEI! 
17 Slik bærer ethvert godt tre, gode frukter, men det onde treet, bærer onde 
frukter. 
18 Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et ondt tre kan heller ikke bære 
gode frukter.  
19 Ethvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet inn i ilden.  
20 Derfor, dere skal kjenne dem på fruktene. 
21 Ikke alle som sier til Meg: «Herre, Herre», skal komme inn i himlenes rike, men 
den som gjør Min Fars vilje, Han som er i himlene.  
22 Mange skal si til Meg i denne dag: «Herre, Herre, har vi ikke profetert (forkynt) i 
Ditt navn (og hva er det navnet? Jesus), drevet ut demoner i Ditt navn (i Jesu navn) 
og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn? (i Jesu navn)»  
23 Men da skal Jeg bekjenne for dem: «Jeg har aldri kjent dere (Jeg har aldri 
Ginosko dere, jeg har aldri erfaringsmessig kjent dere). Gå bort fra Meg, dere som 
gjør lovløshet!» 
 
Og hva er dette å gjøre lovløshet? Å gjøre lovløshet er å vite hvordan å gjøre det 
rette, men du vil ikke gjøre det. Så de er nødt til å avvise det rette før de gjør det som 
er galt. Og det er disse Han sikter til her. De som med vilje avviser sannheten, av en 
eller annen grunn, og årsaken spiller ingen rolle. Det som betyr noe, er at når de blir 
presentert sannheten, da avviser de det. 
 
65-0725M De Salvede I Endetiden 59 Legg merke til dette. For det er hva de 
produserer, som forteller deg forskjellen. På fruktene deres, sa Jesus, skal dere 
kjenne dem. Mennesket sanker ikke druer fra en tistel, selv om tistelen står midt 
iblant vinranken. Det kunne være mulig, men frukten ville avgjøre det. Hva er 
frukten? Ordet, frukten for sin tid. Det er hva det er, deres lære. Hva slags lære 
da? Læren for tiden, hvilken tid det er. Menneskers doktrine, denominasjoners 
doktrine, eller Guds Ord for tiden?  
 
Ordspråkene 23:7 For som han tenker i sin sjel, slik er han.  
 
Så Bibelen bare sa: "Du er hva du tenker." Du er summen av dine tanker. Og da, 
hvordan vet vi hva du tenker? Fordi vi også blir fortalt at ut av hjertets overflod, taler 
munnen. 
 
Og hva kalte Jesus disse som i sitt hjerte tenkte en ting, men av en eller annen grunn 
så talte de i strid med det som de vet er sannhet, i sitt hjerte. Han kaller dem 
slangens sæd. Matteus 12:34 Giftslangers avkom, (så hva er en giftslanges avkom? 
Avkom taler om en avstamning, og en giftslange har en dødelig tunge full av gift. Så 
han sier her) Hvordan kan dere som er onde, tale det gode? For ut av hjertets 
overflod taler nemlig munnen.  
35 Det gode mennesket, bærer fram det gode, fra den gode skatten, i sitt hjerte, 
og det onde mennesket, bærer fram det onde, fra den onde skatten. 
36 Men Jeg sier dere, at ethvert unyttig ord, som menneskene taler, skal de 
avlegge regnskap for, på dommens dag.  
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Så han taler om ord, enten det er tomme ord, gode ord eller dårlige ord. Han taler 
om Ord. For ut fra dine ord skal du bli rettferdiggjort, og ut fra dine ord skal du 
bli fordømt. 
 
Og det er hva han sier her; ... Matteus 12:37 For ut fra dine ord skal du bli 
rettferdiggjort, og ut fra dine ord skal du bli fordømt. Derfor, det er ikke dine 
handlinger som rettferdiggjør deg, og det er heller ikke dine handlinger som 
fordømmer deg, men det er det Ordet som du gir et ekko av. Og hvis det er Guds 
Ord som du gir et ekko av, da vil det også være Gud-Liv, det som ditt liv gir et ekko 
av. Og hvis det ikke er Guds Ord som din munn gir et ekko av, ut fra ditt hjerte, da vil 
heller ikke ditt liv gi et ekko av Gud-Liv. Det er det hele. 
  
1. Johannes 5:10 Den som tror i Guds Sønn, har (gir et ekko av) vitnesbyrdet i seg 
selv. Den som ikke tror Gud, har gjort Ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det 
vitnesbyrdet som Gud har vitnet om Sin Sønn. 
11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i Hans Sønn. 
12 Den som har (Den som gir et ekko av) Sønnen, har livet (gir et ekko av 
Sønnens liv). Den som ikke har (ikke gir et ekko av) Guds Sønn, har ikke (gir 
ikke et ekko av) livet. 
 
Så brødre og søstre, alt sammen kommer ned til Ordet. Jesus sa: "Mine ord er 
ånd, og de er liv. Derfor, Guds Ord er vårt vitnesbyrd. Så hvis du virkelig holder 
Guds Ord kjært til ditt hjerte, da vil det ikke bare komme ut av munnen din, men det 
vil lede enhver handling i livet ditt. Og nå har vi vist deg så mange egenskaper og 
karakteristikker som det sanne vintreet og det falske vintreet deler, fordi de har 
samme mor, som er den samme vekkelsen, eller en Guds bevegelse som de er født 
i. Men fordi de ikke har samme far, vil det være Ordprøven som skiller dem fra 
hverandre. 
 
La oss be ... 
 


