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65-0829 Satans Eden 3. Jeg prøvde å komme á jour med de private 
samtalene mine i dag, denne morgenen og denne ettermiddagen. Jeg har 
fremdeles mange, mange, mange igjen. Og jeg … 
4 Og jeg tror det var Jetro som sa til Moses en gang, Han sa: “Det er 
rett og slett for mye for deg.” Og vi har mange brødre her som kan hjelpe 
deg med problemene dine. Og alle sammen er blitt stadfestet, og de er 
fine individer som må bli tatt vare på. Og jeg vil anbefale pastoren vår, 
eller broder Mann, og andre forkynnere i Troen vår her. Du kan gå til dem. 
De vil fortelle deg nøyaktig hva du skal gjøre. Noen mennesker, barna 
deres, inngåelse av ekteskap, eller ting som er galt. Og disse mennene 
kan hjelpe dere like mye som noen andre, for de er Kristi tjenere. Og 
gå til dem, og jeg er sikker på at de vil gi dere den hjelpen dere trenger. 
Jeg klarer ikke å ta hånd om alle sammen. Det er bare så mange, overalt 
hvor enn du går. Mengden blir bare høyere og høyere, ser dere. Og—og du 
ønsker å komme til alle sammen, men du klarer det ikke. Men jeg ber 
konstant om at Gud, på en eller annen måte, vil gjøre det slik at ting ordner 
seg for deg.  
 
Vel, denne situasjonen kom først opp under den første utvandringen, da 
Moses ble overveldet av behov fra folket, og folk som ønsket hans mening, 
eller bedømmelse over situasjoner som oppsto. Og svigerfar til Moses så at 
denne store Guds mann ble så oversvømmet, at han foreslo for Moses at 
han utnevnte eldste til å håndtere folkets daglige behov, slik at Moses 
kunne være fokusert i hovedsak på folkets større behov. 
 
2 Mosebok 18:12 2Mos 18:12 Og Jetro, Moses' svigerfar, ofret brennoffer 
og slaktoffer til Gud. Aron og alle Israels eldste kom og holdt måltid med 
Moses' svigerfar for Guds åsyn. 
13 Neste dag satt Moses og skiftet rett mellom folket, de stod omkring 
Moses fra morgen til kveld. 
14 Da Moses' svigerfar så hvor meget han hadde å gjøre for folket, sa han: 
Hva er dette for et arbeid du legger på deg for folket? Hvorfor sitter du 
alene og dømmer mens folket står omkring deg fra morgen til kveld? 



15 Moses svarte da sin svigerfar: Folket kommer til meg for å søke råd og 
hjelp hos Gud. 
16 Når de har en sak, da kommer de til meg, og jeg skifter rett mellom dem 
og lærer dem Guds bud og lover. 
17 Da sa Moses' svigerfar til ham: Det er ikke klokt det du gjør her. 
18 Du må jo bli altfor trett, både du og dette folk som er med deg. For dette 
arbeid er for tungt for deg, du makter ikke å gjøre det alene. 
19 Men hør nå på meg! Jeg vil gi deg et råd, og Gud skal være med deg. 
Tre du fram for Gud på folkets vegne og legg deres saker fram for ham. 
20 Forklar budene og lovene for dem. Lær dem den vei de skal vandre og 
den gjerning de skal gjøre. 
21 Velg deg så ut dyktige menn av hele folket, menn som frykter Gud, 
troverdige menn, som hater urettferdig vinning. Sett dem til førere over 
dem, noen over tusen, noen over hundre, noen over femti og noen over ti! 
22 De skal skifte rett mellom folket til enhver tid. Hver stor sak skal de 
komme til deg med, men hver liten sak skal de selv dømme i. Slik letter du 
byrden for deg selv, og de bærer den sammen med deg. 
23 Dersom du gjør dette, og Gud pålegger deg det, da vil du kunne holde 
ut. Da vil også alt folket her kunne gå hjem i fred. 
24 Moses hørte på sin svigerfar og gjorde alt det han sa. 
25 Han valgte ut dyktige menn av hele Israel og satte dem til høvdinger 
over folket, noen til førere over tusen, noen over hundre, noen over femti og 
noen over ti. 
26 De skiftet rett mellom folket til enhver tid. Hver vanskelig sak kom de til 
Moses med, men i hver liten sak dømte de selv. 
 
Jeg vil gjerne, denne formiddagen, se på den ideen som broder Branham 
legger inn i vårt sinn, angående disse Guds menn som Gud plasserte her 
for en hensikt. Han sa, slik som Moses: Jeg kan ikke klare å håndtere alle 
som har problemer, det blir bare for mange, og de fortsetter å hope seg opp 
høyere og høyere. Så hvis du ønsker å få hjelp, gå da til noen av disse 
Guds menn som er blitt funnet å være stadfestet. Og det er nøkkelen. Og 
hva er vårt absolutt angående om en mann er stadfestet eller ikke? Det 
faktum at han blir stående sammen med Ordet, uansett. Og han sier: Gud 
plasserte disse mennene her for å være en hjelp for deg. 
 
Så, de som tror at broder Branham fortsatt er pastoren i Tabernaklet, dere, 
mine brødre, skulle vite bedre enn det. Det får dere til å se ut som en kult. 
Og vi har nok problemer med folk som opponerer mot den læren som br. 



Branham forkynte. Og så må vi nå legge enda mer til det som han sa, ting 
som vi gjør, og som ikke er bibelsk i det hele tatt.  
 
Hvis du ønsker å si at vi tror at broder Branham var pastor for denne 
menighetstiden som vi lever i, da kan jeg si amen til det. Og hvis ønsker å 
tro at han var pastor, eller tilsynsmann for det som vi kaller 
Brudetidsalderen, da kan jeg også si amen til det. Men å si at han 
fremdeles er pastor i Branham-tabernaklet, nei, mine brødre, det er ikke er 
mulig. Fordi, han fører ikke tilsyn med Tabernaklet nå, i 2021. Jeg vil ikke si 
at han er død, fordi det er bare hans legeme som er i graven. Men hans sjel 
og ånd er levende i Kristus, og for tiden oppholder han seg i den 6. 
dimensjonen sammen med de hellige som også har passert over. Og de 
venter på å komme tilbake i oppstandelsen. 
 
Vel, vi vet at mariologi (dogmatikken om jomfru Maria) er galt. Og vi vet at 
det er galt å be til en helgen, som har passert over, det kalles spiritistisk 
eller spiritisme. Så hvorfor vil du kalle en pastor, en som var en 
grunnlegger, for din nåværende pastor. Ved å gjøre det, vil du åndelig-gjøre 
den mannen, og det embetet av å være en pastor. En pastor er en hyrde for 
flokken, han er lederen for flokken. Han blir kalt for menighetens 
tilsynsmann. Og du kan ikke føre tilsyn fra en annen dimensjon, en 
dimensjon som ikke har lov til å ha kontakt med denne. Det er spiritisme.  
 
Det får folk til å tro at dere er en kult, når dere gjør det. Broder Branham var 
grunnleggeren av Tabernaklet, det skulle være ære nok. Men mine brødre 
og søstre, Broder Branham har for lenge siden krysset over, inn i en annen 
dimensjon. Det er 56 år siden. Det er en ære for ham at du vil følge Hans 
Budskap, og lytte til den Røsten som Gud lot bli tilbake på magnetiske 
lydbånd. Men mannen, William Branham, har gått forbi det revne forhenget. 
Og det å kalle ham din pastor, er spiritisme, og det er ikke noe annerledes 
enn katolikkene, som ber til sine døde helgener. 
 
Broder Branham fortalte oss om en samtale som han hadde med en katolsk 
prest, i talen  
63-1130E Gå Og Vekk Jesus 163. Han sa: "Gud er i Sin menighet." Jeg 
sa: "Gud er Sitt Ord." 
164 Så han sa: "Og du sier at det er den høyeste form for spiritisme 
som du kjenner til?" Sa: "Hvordan kan du si det?" 
165 Jeg sa: “Alt som går i bønn til de døde, er spiritisme. Alle disse 
kvinnene, de spaserer, de går nedover gaten der, drar over noen steiner og 



ting, gjør bot til en død kvinne som hennes elskere drepte. Og de gjør 
henne til en helgen, fordi hun ble kanonisert av kirken?” Jeg sa: "Det er 
spiritisme." 
Sa: "Du ber til Jesus, og Han døde." 
166 Jeg sa: "Men Han oppsto igjen." Det er riktig. Det er riktig. Det er 
riktig. Å, hvordan disse tingene! "Se, Han oppsto igjen." Jeg sa: "Jeg 
håper jeg ikke såret dine følelser." 
Sa: "Nei, ingen skade skjedd." 
Jeg sa: "Ja vel." Skjønner? Ser dere?  
 
Jeg vil at du skal holde på den tanken hvor den katolske presten sa at Gud 
er i Sin menighet, fordi vi skal komme inn på denne tanken i kveld, i vårt 
nattverdsmøte, fordi selve denne katolske læren faktisk blir undervist rett i 
dette Budskapet. Så vi skal i kveld vise dere hvor feilaktig dette er.  
 
Igjen, fra talen 60-1207 Pergamum Menighetstid 146. Åh, når de setter 
opp der som en gud, en med et høyt embete i kirken (og jeg vil gjerne 
legge til at dette taler om en som har et høyt embete. Og du kan ikke få 
noe høyere embete i menigheten enn en Ordprofet. Deretter en femfoldig 
tjeneste, som er under denne profeten. Men legg merke til at han taler om 
hva folk gjør med denne mannen i det høye embete. Han sa:) "Åh, når de 
setter opp der som en gud, en med et høyt embete i kirken, og han vil ha 
noen seremonier opplest ...  
147. Og legg merke til at hedningene ba til sine døde forfedre. Og en 
protestantisk kirke, som vil reise seg opp og si: "Jeg tror på Den hellige 
romersk-katolske kirke, og samfunnet med helgener... "Dere 
metodister, dere lukker igjen øynene, og presbyterianere og lutheranere. 
Alt som går i bønn til de døde, er spiritisme. Ja visst. Men nå kan ikke 
protestantene le av katolikken; de gjør den samme tingen, de fremsier 
denne formålstjenlige bekjennelsen at de tror det samme, er døpt rett 
tilbake inn i Den katolske kirken ved deres vanndåp. De avviser og gjør 
narr av folk som prøver å leve dette ut på en rett måte. De gå til en 
menighet og ser folk som roper under Guds kraft, og de står utenfor og gjør 
narr av det. Alt det ... 
 
Og fra talen 57-0115 Gud Holder Sitt Ord 78. Nå, her er den måten som vi 
griper tak i det. Ikke som en vits nå. Jeg gjør ikke ... Dette er ikke noe sted 
for vitser. Det har vært for mye Hollywood-evangelisering i dag, for mye 
vitser, og de fortsetter videre på talerstolen. Lytt. Dette er en oppriktig ting. 
Og legg merke til det, og en hellig ting. Merk dere det. Hva har skjedd? Idet 



vi lytter ... Hva om vi grep tak i det slik som gjør i dag, hva om vi gjorde det 
slik som Den katolske kirken? Vel, da ville vi måtte lese Apostlenes 
Gjerninger 2 på denne måten. Og de var alle samlet på samme sted med 
ett sinn. Og de fremsa trosbekjennelser, og de ba til den velsignede 
helgenen. Det er en høy form for spiritisme, selvfølgelig, du skjønner, 
fordi det er ingen som kan be til de døde, bortsett fra spiritister. Det er 
rett.  
 
Så du ser at det er mange ting som bare ikke er rett, ting som foregår i 
kristendommens navn, og som faktisk er hedenskap i sin grunnvoll. Akkurat 
det samme som dette som skjedde i Daniels tid.  
 
64-0322 Innta Fiendens Port Etter Prøvelse 90. La oss ta Hebreerbarna, 
for de forble trofaste og ville ikke tolerere tilbedelse av gudebilder. De 
nektet å bøye seg ned foran et gudebilde som landets konge hadde 
laget. Det var laget etter en hellig mann også, et bilde av Daniel.  
91. Viser at hedninge-slekten ble brakt inn under den falske siden, ved å 
tilbe gudebildet av en hellig mann. Det går ut på samme måte, når folk vil 
bli tvunget til å tilbe gudebilder av mennesker. Det kom inn ved 
åpenbaring, hvor Daniel var i stand til å tolke Ordet som hadde blitt 
skrevet i håndskriften på veggen. Det er måten det kom inn på, og det 
er måten det går ut på, på samme måte, for hedningenes gudebilde.  
92. Legg merke til dette, de nektet å gjøre det. Og hva gjorde de? De var 
Abrahams ætt som var trofaste mot Ordet, og de inntok fienden 
ild-porter. De gjorde det. Vel, Guds Ord er sant.  
 
Vel, brødre og søstre, jeg tror vi har truffet på et hett tema her denne 
helgen, og vi vil også komme inn på dette i kveld. Fordi disse to er bundet 
sammen. Troen på at Gud er i Sin Menighet og at Gud bodde i en hellig 
mann i denne tiden, er ikke annerledes enn Han bodde i Sin Sønn, Jesus. 
Disse to falske læresetningene har forurenset dette Budskapet, og du vil 
ikke tro hvor mange som faktisk tror på disse to tingene. 
 
Igjen sa broder Branham i talen 63-1116B Investeringer 125. 
Hebreer-barna gjorde en investering i Gud, om at de ikke ville bryte 
Hans bud. Det spiller ingen rolle om de laget et bilde av deres hellige 
broder, Daniel. Og jeg tror at det bildet var av Daniel, fordi han var gud 
for Beltsasar. Og vi finner ut at han laget et bilde av denne hellige 
mannen. Uansett hvor hellig den mannen var, så skulle de ikke bøye 
seg for noen form for et bilde, uansett hva bildet er. Hedningenes 



verden startet med å tilbe et hellig bilde; den vil forsvinne ut på 
samme måte; og du ser at systemet bygger dette i dag. Så de 
hebreer-barna ville ikke bøye seg for noe bilde, og du finner ut at deres 
investering lønnet seg ved å redde deres liv. 
 
Legg merke til språket hans her, Uansett hvor hellig den mannen var, så 
skulle de ikke bøye seg for noen form for et bilde, uansett hva bildet 
er. 
 
Hvorfor tror du de tok sitt standpunkt mot å tilbe Daniels bilde? Han var 
Guds profet for den tiden, ikke sant? Jeg skal si deg hvorfor. Fordi det aller 
første budet som Gud ga til folket, var: "Jeg er Herren Din Gud, du skal 
ikke ha noen annen Gud ved siden av meg." Men du vet, vi har folk som 
hevder å være kristne, og som hevder å tro at William Branham var Guds 
Profetbudbærer i Endetiden. Men de går for langt, og de prøver å gjøre 
ham til en Gud til folket, når det aller første budet fra Gud, er å ikke gjøre 
det. Tilbe Gud, og Ham alene. Og husk at tilbedelse (worship) kommer fra 
to ord verdi og settelse (worth og ship). Og hvis du holder et for høyt 
synspunkt angående Guds profet, da bryter du selve Guds Ord. 
 
Igjen fra talen 56-0902 Håndskriften På Veggen 81. Nå vil jeg at du skal 
merke deg at så snart kongen så dette synet, og han fikk laget det, da 
tvang han hver person i sitt rike, i sitt domene, til å tilbe dette bildet. 
Han fikk laget et bilde. Og det blir trodd av lærde ... Her tror jeg at en 
person som er fylt med Ånden, ville se det, at ... Han tilbad Daniel, det 
er hva han gjorde. Og han laget et bilde til Daniel, og han kalte det 
"Beltsasar." Han kalte Daniel, “Beltsasar”, som var navnet på hans gud. 
Og han fikk laget et bilde, og tvang enhver person til å tilbe det bildet. 
82 Jeg vil at du skal merke meg dette, at i hedningenes begynnelse, da 
Gud handlet med dem, ble de hovmodige i sine hjerter, og tvang 
enhver mann til å tilbe et bilde av en hellig mann. Og hedningenes 
tidsalder ble innledet med det. Den vil bli avsluttet på samme måte, på 
samme måte, en boikott ved dyrets merke, som vil tvinge folk til å tilbe 
bilder, og gjøre de tingene som vi har blitt opplært til at det strider 
imot Guds Ord. Og broder, det vil være så smart og listig, til: "Det vil 
lure de utvalgte, om det var mulig." Så du bør heller ha en bedre hensikt i 
ditt hjerte i kveld, og bli fylt av Guds Hellige Ånd, slik at du vil være i stand 
til å skjelne mellom det rette og det gale når forkynnelsen går ut. Halleluja!  
 



Det som Joe Biden gjør ved å skyve frem vaksinen, er ikke veldig smart. 
Men å få menigheter i dette Budskapet til enten å tilbe William Branham 
eller Gud, i Bruden, boikotten er at du ikke får lov til å være i deres 
menigheter hvis du ikke holder fast ved den slags undervisning. Men hvis 
du er slik som hebreer-barna, og fornekter den undervisningen, da vil du bli 
boikottet. Men det er smart hvordan de gjør det, og det er det som han sa.  
 
Det vil være så smart og listig, til: "Det vil forføre de utvalgte, om det 
var mulig." For når du er uenig med dem, da ser det ut som du ikke tror at 
Gud brukte den mannen. Du sier at Guddommens fylde ikke bor i det 
Hellige Menneske, og de tenker at du spottet, eller verre.  
 
Dyrets merke 54-0513 P:163. Legg merke til, da kong Nebukadnesar, i 
begynnelsen tilbake der, da hedningenes tidsalder ble innledet, la oss se 
nå hvordan det ble innledet. Og slik det ble innledet, du vil finne ut at 
det vil bli avsluttet samme måte. Vi vet at det er en begynnelse på nådens 
tid for hedningene, og en slutt på den tiden. Stemmer det?  
164. Se på når kong Nebukadnesar ... Da Daniel ble sendt ned dit, en 
smart profet, da alle de andre jødene hadde ydmyket seg og bøyde 
seg for romerne, eller for babylonerne ... Men det var tre, fire menn; tre 
(Sadrak, Mesak og Abed-Nego), og Daniel, som hadde en hensikt i sitt 
hjerte at de ville tjene Gud. Og da, når de kastet Sadrak, og de andre, inn... 
Og Daniel hadde blitt en stor mann, og foran kong Nebukadnesar og 
Beltsasar, og så videre. Når han blir en stor mann, nå, se, Kong 
Nebukadnesar laget et bilde av gull, og sette det opp der i området. Og 
han sa at alle måtte bøye seg for det bildet.  
165. Har du noen gang lagt merke harmløsheten i det, hvem det bildet 
var laget av? Det var Daniel, bildet av en mann. Og sa han 
ikke:"Gudenes ånder," en hedning ...? Og slik som vi er i dag, fikk tre 
eller fire av dem. "Gudenes ånder lever i ham," og de laget et bilde av 
Daniel. Og han sa: "Alle de som ikke vil bøye seg for dette bildet, vil bli 
kastet i den brennende ildovnen. " Du legger merke til at Daniel er ute av 
scenen på den tiden. Skjønner du hva jeg mener? "Og alle som ikke ville 
bøye seg for dette bildet, skulle bli kuttet i stykker, eller bli kastet inn i 
løvehulen eller bli brent i den brennende ildovnen, eller noe, få en straff."  
166. Det er slik hedningenes tidshusholdning begynner, med en 
hedensk form for en religiøs tilbedelse, med en forfølgelse for å få 
dem til å bøye seg for den. Og Bibelen forutsier at det vil ende på den 
samme måten, "et hellig menneske", Jesus Kristus, et bilde av Ham for å 
tilbe det, og så videre.  



167. Du husker at i Fox sin "Martyrenes bok", der ville de holde et krusifiks 
foran dem, sette en okse bundet til hver arm, slik, og ville si ... Hvis du ikke 
ville gi avkall på, gi avkall på protestantismen, og bli en katolikk og "kysse 
dette krusifikset." De ville starte en okse den ene veien, og en den andre 
veien, og deretter trekke dem fra hverandre. De brente dem til en påle. De 
gjorde alt. Jeg har vært ved de gamle katakombene. Jeg vet hva jeg 
snakker om. Og se, det stemmer. Og der lå de. Og legg merke til hvordan 
de gikk gjennom de dagene med martyrdøden, før Martin Luther.  
 
Så vi må alltid være årvåkne, mine brødre og søstre, for å motstå fristelsen 
til å gjøre en mann til Gud, enhver mann til Gud. Så når jeg hører om disse 
læresetningene hvor de lærer at guddommens fylde bodde i William 
Branham, da ønsker jeg å flykte bort fra det så langt jeg kan komme. Og 
enda verre er det når de prøver å si det samme om Kristi Brud. 
 
Vel, jeg kunne gått mer inn i denne falske tilbedelsen, og tatt ganske mange 
prekener om det. Men vi trenger å holde fokus, denne formiddagen, på den 
sanne femfoldige tjenesten opp mot den falske Femfoldige tjenesten. Og i 
ettermiddagen vil du se hvorfor, når vi går i gang med disse to falske 
doktrinene som vi ser i menigheten i endetiden. 
 
La oss nå fokusere på Guds sanne tjeneste. La oss se på hva vår 
Gud-sendte profet lærte oss i sin tale:  
62-0601 Å Ta Parti Med Jesus 26. Vel, jeg legger merke til det, hvordan 
menighetene, evangeliseringen, begynte å spre seg ut overalt. Og hvis vi, 
for eksempel, skal ta Paulus, han ble en stor misjonær for vårt folk. Vi 
finner ut at han dro rundt omkring, uansett hvor Herren ledet ham. Og 
han etablerte en menighet. Og det var en ny tro. Kirkene i de dager, slik 
som i Lilleasia og over hele Europa, de trodde ikke på det Budskapet. 
Og da han hadde forkynt Budskapet, og mange ble omvendt til det, da 
var det ingen ... Hvis han forlot folket i den tilstanden, da ville de gli rett 
tilbake inn i sine hedenske guder, og inn i jødedommen, og hva mer, 
fordi folket ikke hadde noen til å undervise dem, de omvendte. De hadde 
ikke noe sted å gå til, så Paulus etablerte menigheter i forskjellige deler 
av landet. I alle disse menighetene ville han la det være tilbake en som 
var tilsynsmann, en mann som var pålitelig, en mann som var kjent 
som en pastor, en hyrde. Deretter, etter at denne menigheten da, ble ... 
andre små menigheter kom ut av det. Unge menn og gamle menn ble 
reist opp, og det kom menigheter ut av det. Mannen som var leder for den 
første menigheten, ble kalt en biskop. Og så ble de som gikk ut fra ham, 



hans barn, de ble kalt hyrder eller pastorer. Og så ville hele denne gruppen 
av små menigheter, alle sammen ville komme tilbake til denne biskopen. 
 
28 Som i den tiden da Irenius levde, han fortsatte videre med den 
samme tingen. Martin fortsatte videre med det samme. Polycarp fortsatte 
videre med det samme. Rett videre ned gjennom den tidsalderen hvor 
de hadde det. Og så, apostelen i menigheten, apostelen, det var Paulus ... 
Og da Paulus døde, overtok Johannes den menigheten. Og da 
Johannes døde, overtok Polycarp. Da Polycarp døde, overtok Irenius, 
og videre nedover, Martin, og så videre. Det fortsatte bare videre helt til 
Den romersk-katolske kirken brøt alt sammen i stykker, og brente dem og 
spredte dem, og Larven spiser dette, og Gnageren spiser det, og så videre. 
De spiser dette, og spiser det, frem til det ble brakt rett ned til en stilk. Nå, 
men Gud lovet å gjenopprette den samme tingen tilbake igjen. Jeg har, 
jeg tror av hele mitt hjerte at vi lever i de siste dager. 
  
Det han snakker om, er at apostelen Paulus var profetbudbæreren til den 
første menighetstiden, han er den som Ildstøtten kom til. Og da han gikk av 
scenen, overtok apostelen Johannes hans arbeid i Efesus. Ikke at 
Johannes ble en profetbudbærer, men la oss bare si at Johannes ble en 
forvalter av det samme Livets Ord som Paulus hadde. Og så finner vi ut i et 
studium av den tidlige menigheten, at Polycarp var en disippel av 
Johannes. Og han ble veiledet av Johannes. Og da Johannes forlot 
scenen, ble Polycarp nå den mannen som hadde lyset. Og han hadde en 
stor innflytelse på Irenius, og da hadde Irenius lyset for sin tid. Og han 
hadde da en stor innflytelse på Martin, og Martin hadde stor innflytelse på 
Columba. Men så fikk Den katolske kirken kontroll over ting gjennom sin 
politiserende kristendom under Konstantin. Og da gikk menigheten inn i en 
mørk tid. Men ved endetiden lovet Gud å gjenopprette. Og derfor kom Gud 
ned i form av en Ildstøtte, til en profet igjen. 
 
Og så ser vi dette mønsteret i alle tidsaldre, som vi også kan lese i  
Menighetstidsboken kapittel 4 - Smyrna Menighetstid 140 "I alle 
tidsaldre har vi nøyaktig samme mønsteret. 
 
Legg merke til at han sa: I alle tidsaldre har vi det samme mønsteret. Så 
hva er dette mønsteret som han taler om.  
 
62-0909M Nedtelling 108. La du merke til det i våre tidligere leksjoner om 
menighetene, da holdt Han i Sin hånd syv stjerner, som vi fant å være syv 



forkynnere i de syv menighetstider. Hver og en av dem er fullkomment 
identifisert idet Gud tok Sin nedtelling. Fra Han dro, og til Han kommer 
tilbake, samler han sammen et folk for Hans Navns skyld. Det startet på 
Pinsedagen. Den første, Efesus menigheten, stjernen og budbæreren i 
den menigheten tror vi er Paulus. Han har kommet, og nummer én er talt 
opp. Den andre menighetstiden, som er Smyrna, var Irenius, Guds 
store hellige som ledet denne menighetstiden ved avslutningen. Den tredje 
menighetstiden, som var Pergamum, var Columba, som var en stor 
Guds hellig. I løpet av den mørke tidsalderen, i forfølgelsen, den fjerde 
tidsalderen og nr. 4 i nedtellingen, Martin fra Tours, denne store hellige 
som kommer fra Frankrike. Den femte menighetstiden, og dens 
budbærer var Martin Luther, i nedtellingen. Den sjette menighetstiden 
var John Wesley, i nedtellingen. 
 
63-0123 Identifikasjon 58 Du kan aldri på noen måte produsere en slik 
karakter, bare aksepter denne karakteren i deg. En menighet kan ikke gjøre 
det. En trosbekjennelse kan ikke gjøre det. Et kirkesamfunn kan ikke gjøre 
det. En utdannelse kan ikke gjøre det. Det er nødt til å være en fødsel. Det 
er nødt til skje at ditt selv dør ut, og du slipper Gud inn i det. Ved Kristi 
nåde, formes denne typen karakter inn i deg, slik at du blir Ham. Og ditt 
liv og Hans liv er det samme. Da er dere Guds sønner og døtre. 
  
Og når ditt liv og Hans liv er det samme, da blir du manifestert som en 
Guds sønn, da er du blitt likedannet med Hans bilde, da er du klar for et 
sønnekår, og det er da Johannes 14:12 er fullt ut fremvist i ditt liv. 
  
Nå, betyr det at du vil være politisk korrekt? Nei. Betyr det at du alltid vil 
være søt og hyggelig? Nei. Men det betyr at du vil leve, dø, svømme eller 
synke. Du står sammen med Gud og Hans Ord, uansett om din rygg skulle 
bli hudflettet. 
 
Folk får en feil forståelse av hva Den Hellige Ånds Liv er. De tror du vil 
være søt hele tiden, og at du bare vil gå med strømmen. Men det er ikke 
Den Hellige Ånd. 
  
Den Hellige Ånd manifesterte seg i Jesus som en mann som ble fra seg av 
raseri, da han så menn bruke templet til å gjøre varehandel med folket, 
selge i templet. Og han flettet et tau og pisket dem ut. 
  



Den Hellige Ånd i apostelen Johannes kalte Marcus for det han var, og talte 
om hans onde håndtering av Ordet rett opp i ansiktet. 
  
Den Hellige Ånd i Martin fra Tours brente ned skogholtene der folket tilba 
Satan. 
  
Den Hellige Ånd i Martin Luther gjorde narr av paven og hans falske lære, 
og kjempet mot ham på Ordet og motstod de ville forsøkene på å drepe 
ham, men han sto trassig. 
  
Den Hellige Ånd på Sadrak, Mesak og Abed-Nego, sto trassig over 
kongens lover. 
  
Den Hellige Ånd i Elias spottet Baals 400 profeter og kalte ned ild mot 
soldatene som kom for å drepe ham. 
  
Den Hellige Ånd i Paulus irettesatte Peter foran alle, uten å bekymre seg for 
hva folk ville synes om ham. 
  
Den Hellige Ånd i Moses kalte på bølgene til å komme styrtende ned og 
utslette hele Egypts hær. 
  
Den Hellige Ånd på Samson drepte 1.000 soldater med så mye makt og 
villskap at et sprø uttørket kjevebein av et muldyr kuttet gjennom fiendens 
messinghjelmer, og han drepte tusen av dem. 
  
Så Den Hellige Ånd er ikke passiv til noe annet enn Guds Ord. Og Den 
frykter ikke noen ting annet enn Guds vilje. Men når Den blir kalt til 
handling, da har Den Hellige Ånd, i mennesker, vist seg frem som den 
fryktløse krigeren. En mektig erobrer. 
  
Men Den Hellige Ånd, når det gjelder Seg Selv, har Den vist seg frem som 
ånden til et lam og en due. 
  
I 1. Korinterbrev 13 sa apostelen Paulus følgende om Den Hellige Ånd i 
ditt liv: 
  
1. Korinterbrev 13:4 Kjærligheten er tålmodig, og den er vennlig. 
Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke, blir ikke 
hovmodig. 



5 Den oppfører seg ikke usømmelig, søker ikke sitt eget, lar seg ikke 
opphisse, tenker ikke ut noe ondt. 
6 Den gleder seg ikke over urettferdigheten, men gleder seg i 
sannheten. 
7 Den tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt. 
8 Kjærligheten faller aldri bort.  
Den Hellige Ånd gir aldri opp. Den Hellige Ånd bryr seg mer om andre, 
enn om seg selv. Den Hellige Ånd vil ikke ha det den ikke har. Den 
Hellige Ånd viser ikke frem stolthet. Den Hellige Ånd har ikke et oppblåst 
hode. Den Hellige Ånd tvinger seg ikke inn på andre. Den Hellige Ånd er 
aldri "meg først". Den Hellige Ånd går ikke fra konseptene. Den Hellige 
Ånd holder ikke telling med andres synder. Den Hellige Ånd fryder seg 
ikke når andre blir fornedret, Den Hellige Ånd gleder seg over en 
blomstring av sannhet. Den Hellige Ånd utholder alle ting. Den Hellige 
Ånd stoler alltid på Gud. Den Hellige Ånd ser alltid etter det beste. Den 
Hellige Ånd ser seg aldri tilbake. Den Hellige Ånd fortsetter videre til 
enden. Den Hellige Ånd dør aldri. 
  
Nå kommer vi tilbake til det som broder Branham sa om mønsteret i alle 
menighetstider. Han sa at vi ser mønsteret i alle tidsaldre, som vi også kan 
lese i  
Menighetstidsboken kapittel 4, Smyrna menighetstid 140 I hver 
tidsalder har vi akkurat det samme mønsteret. Det er grunnen til at lyset 
kommer gjennom en Gudgitt budbærer i et bestemt område, og at 
lyset deretter sprer seg fra den budbæreren gjennom tjenesten til 
andre som har blitt trofast opplært. Men selvsagt er det slik at ikke alle 
som går ut alltid har lært hvor nødvendig det er å si KUN det budbæreren 
har sagt. (Husk, Paulus formante folket om å kun si det han hadde sagt, 
Første Korinterbrev 14,37: Hvis noen mener om seg selv at han er en 
profet eller åndelig, så må han erkjenne at det jeg skriver til dere, er 
HERRENS BUD.» «Eller var det fra dere Guds Ord gikk ut? Eller var 
det bare til dere det kom?) De legger til her eller trekker fra der, og snart 
er ikke budskapet rent lenger, og vekkelsen dør hen. 
Hvor forsiktige vi må være, at vi hører ÉN røst, for Ånden har bare én røst, 
som er Guds røst. Paulus formante dem om å si det han sa, som også 
Peter, han gjorde det samme. Han gjorde dem oppmerksomme på at 
IKKE EN GANG HAN (PAULUS) kunne forandre på ett ord av det han 
hadde formidlet gjennom åpenbaring. Å, så viktig det er å høre Guds 
røst gjennom Hans budbærere og deretter si det som har blitt gitt dem 
å si til menighetene.  



 
Vi ser også dette i skriften slik som apostelen Paulus sa i 2. Timoteus 2:2 
Og alt det som du har hørt av meg, gjennom mange vitnesbyrd, det skal du 
overgi til trofaste menn, slike som også er i stand til å undervise 
andre.  
 
Og denne overleveringen av Guddommelig Sannhet gjennom 
disippelskaps-trening eller veiledning, det er så viktig. Så apostelen Paulus 
fortalte oss at det er svært viktig å vite hvem som underviser oss.  
2. Timoteus 3:13 Men onde mennesker og bedragere blir stadig enda mer 
onde. De forfører og blir forført.  
14. Men du må bli værende i den sannheten som du har lært og er blitt 
overbevist om, for du vet hvem du har lært det av. 
 
Så det er mønsteret i alle tidsaldre i den Sanne Femfoldige tjenesten. De 
kommer ikke med sine egne tanker, de kommer og taler det som 
Profetbudbæreren for sin tidsalder talte. Og de tar det tilbake til Skriften 
hver gang.  
 
Vi ser dette så langt tilbake som til profeten Mika. Han sa det samme som 
profeten Elias hadde sagt. Han avvek ikke fra det som han sa i det hele tatt. 
Og det er den sanne testen av enhver fem-foldig tjeneste. Han vil komme 
på scenen etter å ha blitt undervist av en som også hadde blitt undervist. 
Det er mønsteret i alle aldre. 
 
Nå vil jeg gjerne gå nærmere inn på det som ble sagt i Menighetstidsboken 
angående dette mønsteret.  
 
1) Han sa: "Evangeliets lys i hver tidsalder kommer til en Gudgitt 
Budbærer til den Tidsalderen". Det er det første som må bli etset inn i 
vårt sinn, hvis vi skal forstå. 
 
2) "Fra denne Budbæreren blir det samme lyset, det samme Evangeliet 
spredt gjennom andre sin tjeneste". 
 
3) Disse andre er menn som er blitt nøyaktig opplært. 
 
Derfor, som Gud sa i Amos 3, at når Gud ønsker å gjøre sine planer kjent, 
vil han først sende en profet. 
 



Amos 3:7 Det er sikkert at Herren Gud gjør ikke noe uten at han har 
åpenbart sitt skjulte råd for sine tjenere profetene. 
 
Så vi ser at Gud har gitt et løfte til mennesket om at før Han vil gjøre noen 
ting, vil han sende en profet til folket. Gud vil åpenbare denne 
hemmeligheten for profeten, og da vil den profeten tale det som Gud har 
bedt ham om å tale. Men Gud er ikke ferdig her, og det er heller ikke 
profeten Amos.  
 
Så vi ser da at Amos legger noe til dette ved å si: 8 Når løven brøler, hvem 
skulle ikke da bli redd? Når Herren Gud taler, hvem skulle ikke da 
profetere? 
 
Så vi ser at når Gud brøler ut Sitt Budskap som en løve, da er det umulig 
for profeten å ikke si det som Gud ba ham å si.  
 
Nå, fra dette ser vi i Amos 3:7 at Gud vil aldri gjøre noe før Han først 
åpenbarer hva Han kommer til å gjøre, gjennom en profet etter Hans eget 
valg. Og så blir vi fortalt at når Gud taler til denne profeten og åpenbarer sin 
plan, da er det like umulig for denne profeten å ikke tale, som det er for folk 
til å frykte når de hører røsten av løvenes brøl. 
 
Broder Branham sa i sin tale, 63-0119 Kjennetegnet På En Sann Profet 
246. Bibelen sier: “Når Gud … Når en løve brøler, hvem skal ikke frykte? 
Og når Gud taler, hvordan kan vi la være å profetere?” Hvordan kan vi la 
være å gjøre det? Når Gud taler, roper profeten ut det talte Ordet. Og 
hvis Det er Guds Ord … 
247 Og løven brøler; billene, alle ting blir stille, fordi de er redde. 
Deres—deres—deres konge taler. De har fornemmelse nok, vågsomhet og 
ære nok for å hedre sin konge når den taler. 
248 Så, Gud taler gjennom Sitt Ord, og lar enhver skapning av Hans 
skaperverk gi akt på det. Han taler i disse siste dager. Han legger frem Sitt 
Ord. Og la enhver skapning som hører Hans Rike til, akte på det som Han 
sier. Stopp. Sjekk opp. Han brøler nå, roper ut gjennom Sitt stadfestede 
Ord. Han gjør Seg Selv kjent. Når Han brøler i disse siste dager, la oss 
gi akt på det og vite at det er noe som er i ferd med å skje, vel vitende 
om at Gud aldri gjør det uten at Han først roper det ut. Når Han roper 
ut, da er det noe som følger det ropet, ja, fordi Han stiger frem da. 
249 Han sa: “Brøler nå en løve uten en grunn? Roper en ung løve, ut 
fra hulen, før han har tatt noe?” Skjønner? 



250 Gud har en grunn til å brøle, fordi Han vet at dommen er for hånden.  
 
Så vi ser at Gud lovet å sende en profet når han forbereder seg til å gjøre 
noe. Men det stopper ikke der. Broder Branham sa at Lyset kommer til et 
menneske, en profet i et bestemt område, og deretter, fra den profeten, vil 
det samme Ordet, vil det samme lyset gå frem gjennom noen andre sin 
tjeneste. Og disse må være menn som er blitt nøyaktig opplært. 
 
Så fortsetter broder Branham fra Menighetstidsboken med å advare oss: 
Men selvsagt er det slik at ikke alle som går ut, alltid har lært hvor 
nødvendig det er å si KUN det som budbæreren har sagt. (Husk, Paulus 
formante folket om å kun si det han hadde sagt, Første Korinterbrev 
14,37: «Hvis noen mener om seg selv at han er en profet eller åndelig, så 
må han erkjenne at det jeg skriver til dere, er HERRENS BUD.» «Eller var 
det fra dere Guds Ord gikk ut? Eller var det bare til dere det kom?») De 
legger til her eller trekker fra der, og snart er ikke Budskapet rent 
lenger, og vekkelsen dør hen. 
Hvor forsiktige vi må være, så vi hører bare ÉN røst. For Ånden har bare 
én røst, som er Guds røst. Paulus formante dem om å si det han sa, 
som også Peter gjorde. Han gjorde dem oppmerksomme på at IKKE EN 
GANG HAN (PAULUS) kunne forandre på ett ord av det han hadde 
formidlet gjennom åpenbaring. Å, så viktig det er å høre Guds røst 
gjennom Hans budbærere og deretter si det som har blitt gitt dem å si 
til menighetene.  
 
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 partier 
som leder til fortapelse. De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og 
føre over seg selv en brå fortapelse.  
2 Og mange skal følge etter på deres veier til fortapelse, og på grunn av 
dem skal sannhetens vei bli spottet.  
3 Med grådighet og oppdiktede ord skal de tjene på dere. I lange tider har 
dommen over dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse slumrer ikke.  
 
Vi ser at det er denne samme typen menn som kommer inn for å feste 
sammen med dere på Guds Levende Ord. Og det er de samme som med 
list bringer inn falsk lære, ved siden av den Sanne lære. Og det leder til 
fortapelse. Og hvilken lære som blir undervist feil, vil leder til fortapelse? 
Guddommen, slik vi ser i Femte Mosebok, Malakias og Apostlenes 
gjerninger, så vel som i forskjellige andre skriftsteder. Så, i 2. Peter 2: 1 blir 



vi fortalt at disse mennene, gjennom sin fordervelige lære, endog fornekter 
den Herre som kjøpte dem. Og vi vet at Jesus var den prisen som ble 
betalt, men han er ikke den som kjøpte oss. Faderen kjøpte oss, Han 
brukte blodet til sin enbårne Sønn, som den Prisen som var en betaling for 
vår synd. Jesus var den kjøpte Prisen, men Gud er den ene som betalte 
gjelden. Og det er denne Ene, Herren, som blir forkastet. Og dermed fører 
de over seg selv en fortapelse, slik Gud har lovet.  
 
Nå, jeg håper at du ved dette kan se viktigheten av å forstå og tilbe Gud på 
rett måte. Malakias sa: Hensikten med Elias som kom, var å forhindre 
en ødeleggelse for alle. Så det vil være en gruppe som vil gi akt på 
Budskapet til den Ene Gud, og Han hadde en Sønn. Alle de andre vil ta opp 
andre læresetninger som vil føre til en fortapelse. Inkludert en falsk 
tilbedelse av en Hellig Mann og en Hellig Kirke. 
 
Jesus forteller oss i Matteus 6:24 Ingen kan tjene to mestere: for enten vil 
han hate den ene og elske den andre; ellers vil han holde fast ved den ene 
og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon. 
 
Han sa at du ikke kan gjøre det. Enten har Gud kalt deg, eller så har 
mennesker kalt deg. Du kan ikke tjene begge to.  
 
Det betyr ikke at du ikke kan ha en jobb og tjene Gud, fordi Moses gjorde 
det, og Paulus gjorde det, og William Branham gjorde det, helt frem til at 
han, slik som Moses, måtte være på reisefot så mye av tiden at han ikke 
kunne holde på en jobb. Men det han sier her er at du ikke kan være trofast 
mot Gud og samtidig stille deg solidarisk med mennesker. Det blander seg 
ikke sammen. Enten så vil du være trofast mot Gud, eller så vil du drive mot 
organisasjonen.  
 
Jeg vil gjerne ha en kirke full av mennesker, som av hele sitt hjerte ønsker 
å tjene Gud. Men det er bare ikke så mange som er villige til å gjøre det. 
Ikke engang i dette Budskapet. Bare gå på kompromiss, litt her og litt der, 
og da vil folket begynne å oversvømme dine møter. Jeg kjenner til kirker 
hvor du omtrent ikke kan være en diakon, med mindre du er blitt skilt og gift 
på nytt, noe som er et totalt frafall til det som Skriften sier.  
 
Men de bryr seg ikke, predikantene er skilt og gift på nytt. Og det får folk i 
deres egne menigheter til å skille seg fra sin ektefelle fordi ektefellen ikke 



ser det slik som pastoren. Slik en blasfemi mot Gud, og Hans rettferdighet 
og hellighet.  
 
I en kirke som jeg vet om, det ser ut til at kravene i den kirken for å være en 
diakon, er at du må ha hatt to eller tre koner før du kan bli en diakon. Og 
likevel så har de fulle kirker. Hvorfor? En organisasjon, det er grunnen. Du 
kan ikke samtidig behage mennesker og behage Gud. Du må være villig til 
å vandre alene, ellers vil ikke Gud vandre sammen med deg. 
 
60-0417M Gå Og Fortell 158. Jeg er redd for nederlag. Hva som helst, jeg 
er redd jeg vil bringe en bebreidelse. Jeg er alltid redd for det, er på vakt, 
tenker at jeg kunne si noe feil. For jeg er blitt advart i Bibelen om hvordan 
Moses ble gitt stor kraft, og han slo på klippen i stedet for å tale til den. Jeg 
husker på Elisa, fordi, han ble skallet, og de små barna ertet ham fordi han 
var skallet. Han forbannet disse barna, og 42 av dem ble drept av bjørner. 
Skjønner? Det var ikke Den Hellige Ånd, men det var denne profeten 
som var vred. Og jeg har gått gjennom alle ting og kommet til dette. Og der 
sto Han og talte til meg. Og Han sa: "Men du vandrer sammen med altfor 
mange." Han sa: "For å vandre sammen med meg, må du vandre alene." 
 
60-0911M Som Jeg Var Med Moses 172 Og jeg er klar til å dra til Jordan 
denne morgenen. Jeg er klar til å stå ved mitt oppdrag. Jeg har elsket 
mennesker. Jeg har tatt meg av dem. Han har møtt meg, visjon etter visjon, 
som jeg ikke har tid til å fortelle. Og dere vet om det, det er skrevet rett her 
på baksiden av disse bøkene. "Du tar deg av altfor mange mennesker. 
For å vandre sammen med meg, må du vandre alene. Du legger for stor 
vekt på disse tegnene."  
173 Jeg visste ikke hva det andre var, men tiden er kommet. Tiden er 
kommet, da jeg så den hånden som kom ned til Josva, og sa: "Jeg var med 
Moses. Jeg vil være med deg." Jeg tror det denne formiddagen. Fra nå av 
og fra denne dagen tjener jeg Gud i mitt oppdrag. Han ønsker å vise 
meg tegn eller ønsker å vise meg visjoner, Han kan vise dem til meg. Hvis 
Han ikke gjør det; aldri mer vil jeg da stå foran folk og prøve å la deres 
tro trekke noe ut av meg. Jeg vil be for de syke, overgi dem til Gud, og la 
dem gå. Hvis de tror på oppdraget, da er Gud like sannferdig. Han har ført 
meg så langt, akkurat som Han gjorde med Moses. Akkurat som Han 
gjorde Josva, slik har Han gjort det samme.  
 
60-0607 Å Høre, Motta Og Handle 15. Åh du, noen ganger betyr dette: 
Vandre alene. Men hvis du virkelig er oppriktig, og du virkelig mottar 



fødselsretten, da bryr du deg ikke om å vandre alene. Hvis naboene ikke 
vil invitere deg mer på middag, hvis ingen vil ha noe mer med deg å gjøre, 
hvilken forskjell gjør det for deg? Så lenge du har fødselsretten, det er 
det viktigste som du kan oppnå i ditt liv. Så lenge jeg er født av Den 
Hellige Ånd, da er det ingenting annet som betyr noe. Så lenge jeg er 
på vei til himmelen, hva betyr det hva folket sier, så lenge vi vandrer i 
Ånden? Og alle som er født av Guds Ånd, blir ledet av Guds Ånd. Guds 
sønner og døtre blir ledet av Guds Ånd. De vil alltid vandre i det underfulle 
lyset av hellighet, renhet. Men Esau, den fødselsretten ... Han var kjødelig 
slik som verden, så det betydde ingen ting for ham. Han tenkte at han var 
religiøs, og at hans far og mor var religiøse, og det var godt nok for ham.  
 
56-0401 Den Mektige Seierherren 85. Og da Han var alene, dørene var 
lukket, verden var på utsiden, da tok Han opp litt brød. Og Han brøt det; og 
akkurat slik Han hadde gjort det, og da visste de at det måtte være Ham. 
Øynene deres ble åpnet. De hadde snakket med Ham hele dagen. De 
hadde hatt fellesskap. De hadde hørt Ham forkynne langs veien gjennom 
dagens hete. Men så snart de var alene, gjorde Han Seg Selv kjent for 
dem, og deres øyne ble åpnet. Åh, hvis Han bare kunne få denne gruppen 
mennesker, i denne tiden, hvis Han bare kunne få deg til et sted, helt 
alene, hvor du ikke ville legge merke til ... Sier: "Jeg sitter med en 
metodist denne formiddagen, og jeg er en baptist." Du må ikke gjøre det. 
Du må stenge verden ute. Steng de andre ute. Du må vandre alene 
sammen med Kristus. Hvis Han noen gang kan få deg alene, da blir 
dine øyne åpnet. Sier: "Vel, Han var der hele tiden." Da vil Han gjøre noe 
her denne formiddagen slik Han pleide å gjøre det, og slik Han gjør det i 
dag. For Han må gjøre det samme i dag som han gjorde da, handle ifølge 
de samme prinsippene. For ellers er Han ikke den samme i går, i dag og for 
alltid. Og da gjorde Han noe galt da han handlet der. Hvis Kristus i ... 
 
Menighetstidsboken Efesus Menighetstid Kap. 3 Denne syklusen av 
vekkelse og død har aldri feilet. Alt du trenger å gjøre, er å minnes denne 
siste Guds bevegelse i Ånden, da menn og kvinner kledde seg som kristne, 
gikk i kirken, ba hele natten, dro til gatehjørner og ikke skammet seg over 
Åndens manifestasjoner. De forlot sine gamle, døde menigheter og tilba i 
hjemmene eller i gamle lagerbygninger. De hadde realitet.  
Men det skulle ikke gå lang tid før de begynte å få nok penger til å bygge 
flotte, nye kirker. De satte inn et kor i stedet for å synge til Gud selv. De 
kledde koret i drakter. De organiserte en bevegelse og styrte den med 
mennesker. Snart begynte de å lese bøker som det ikke sømmet seg å 



lese. De rev ned gjerdene, og geitene kom inn og tok over. Gledesropene 
var borte. Friheten i Ånden var borte. Åh, de fortsatte med en form; men 
ilden hadde dødd ut, og den sorte asken var omtrent alt som var igjen. 
For en liten stund siden nevnte jeg at Johannes forstod hva det var å elske 
Gud. Denne store kjærlighetens apostel ville sannelig ha sett det da 
menigheten begynte å miste den første kjærligheten til Gud. 1. Johannes 
brev 5:3, her sier han: «For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans 
bud (Hans Ord).»  
Ett lite avvik fra det Ordet, var et skritt bort fra Kristus. Folk sier de 
elsker Gud, de går i kirken, de roper til og med, og gleder seg og synger og 
har en emosjonelt fantastisk stund. Men når det hele er over, følg med og 
se om de er i ORDET, om de vandrer i det, lever i det. Hvis de går 
gjennom alt det andre og så ikke vandrer i Ordet, kan de si at de elsker 
Gud, men livene deres forteller en annen historie. Jeg lurer på om ikke 
Johannes så en hel del av det før han døde; folk som sa at de elsket Gud, 
men ikke adlød Hans Ord.  
Åh, Efesos menighet, noe skjer med deg. Noen prøver enten å legge til det 
Ordet eller å trekke fra det. Men de gjør det på en så snedig måte at du ikke 
klarer å se det. De har ikke gjort et så stort trekk at du kan se det der ute i 
det fri. Det er under et dekke, og de formidler det gjennom resonnering og 
menneskelig forståelse, og det vil ta over med hvis du ikke avviser det. 
Vend tilbake til Pinsedagen før det er for sent! 
Men som vanlig lytter ikke folk til Guds advarsel. Denne vekkelsesilden 
som er bygget på det hellige Ordet, er så herlig, og Åndens manifestasjoner 
er så velsignede, at en liten frykt sniker seg inn, og en hvisken i hjertet 
sier: «Hvordan kan vi beskytte den sannheten vi har? Hva kan vi gjøre 
for å sørge for at denne vekkelsen fortsetter?» Det er da 
«antikrist-ånden» kommer inn og hvisker: «Se, du har sannheten nå, se til 
at den ikke blir borte. Organiser dere og sett opp læresetninger med 
hva dere tror på. Sett alt sammen inn i en menighetshåndbok.» Og de 
gjør det. De organiserer seg. De legger noe til Ordet. Og de dør akkurat 
slik Eva gjorde, fordi hun tok Ett feilaktig ord. Det er Guds Ord som gir liv. 
Og det er ikke hva vi sier om Ordet som teller, men hva Gud sa.  
 
Tilbake til lignelsen vår: Lukas 16:14 Også fariseerne, som elsket penger, 
hørte alt dette, og de gjorde narr av Ham. 
15 Han sa til dem: «Dere er jo slike som rettferdiggjør dere selv overfor 
menneskene, men Gud kjenner hjertene deres. For det som blir satt høyt 
blant menneskene, er en styggedom for Gud.  
 



Glem aldri de ordene kirken. For det som er høyt aktet blant mennesker, er 
en avskyelighet i Guds nærvær. 
 
La oss be ... 
 


