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Nå, i dag skal vi se på hva Det Sanne Vintreet og det Falske vintreet er blitt samlet 
sammen til, men også hvilket redskap eller hvilket hjelpemiddel som Gud bruker til å 
gjøre denne innsamlingen. Dette er veldig relevant for denne dagen. 
 
Markus 13:27 Og da skal Han sende ut Sine engler og samle sammen Sine utvalgte 
fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende.  
 
Ja vel, så vi vet at det skal være en innsamling, men denne formiddagen vil vi 
undersøke hvordan denne innsamlingen skal finne sted og hvilken metode som Gud 
bruker for å samle sammen begge vintrærne.  
 
Nå denne innsamlingen skjedde ikke på Jesu tid. Han virket bare iblant de utvalgte i 
Israel. Men i dag samler Gud sammen Sine utvalgte fra alle verdenshjørner. Og da må 
vi stille dette spørsmålet: "Hvordan samler Gud sammen sine utvalgte fra hele 
verden i denne tiden?" Profeten som Gud sendte med et Budskap, er borte. Han reiste 
verden rundt, men han reiste bare til mindre enn et dusin land. Det er ikke de fire 
verdenshjørner slik som Jesus forteller oss vil finne sted. 
  
Men ifølge Jesus vil Gud bruke et NETT, slik Han sa at Han ville gjøre, "å samle 
sammen fra folk, skarer, folkeslag og tungemål. Tilbake i år 2000, da søkte vi rundt på 
internett, men vi fant ingen nettsider som sa noen ting om den læren som William 
Branham lærte. 90% av de som nevnte hans navn, plasserte William Branham som en 
tilhenger av «Jesus Alene», og 10% mente han tilhørte treenighetslæren. Ingen av dem 
hadde rett. Så vi satte da opp vårt nettsted, MessageDoctrine.net, for å legge ut den 
læren som han underviste.  
 
Men for å gjøre det, måtte vi velge mellom «.org» og «.com». Men så fant vi ut at vi også 
kunne bruke «.net.» Og «.net» ble da det eneste valget vi egentlig hadde, fordi der så 
jeg et ".net", Og jeg så på det som "et evangelie-nett" som blir kastet ut på menneskers 
urolige farvann. Andre som allerede hadde valgt et navn på sitt nettsted, brukte «.org» 
som sitt suffiks.  
 
Med alle de tingene som broder Branham hadde talt imot organisasjon, da kunne jeg 
ikke i det hele tatt finne noen grunn til å bruke det, fordi Gud er imot organisasjon. Vi var 
de eneste som valgte suffikset «.net», av alle de forkynnerne som startet opp et nettsted 
på den tiden. Hvorfor? Fordi Gud hater organisasjon. Vi ønsket å bruke NETTET til å 
trekke inn folk, akkurat som et stort NETT, inn til Kristi Lære, og ikke til en organisasjon. 
Jeg hadde ikke studert lignelsen om NETTET før tre år senere, og da innså jeg at Gud 
hadde ledet oss hele veien. Og det var derfor Han fikk oss til å bruke «.NETT» som 
suffiks. 
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Jeg forkynte en preken om "Lignelsen om NETTET" tilbake i 2003, men det er fortsatt 
svært relevant for denne tiden, og enda mer etter hvert som disse siste dager får sin 
avslutning.  
 
Så vi finner i Matteus 13:47 at Jesus forteller oss en lignelse om endetiden og en 
samling inn i Guds rike. Og hele det Nye Testamentet taler om denne tiden.  
Matteus 13:47 Himlenes rike er også likt et nett som ble kastet i havet, og fanget fisk 
av alle slag. 
48 Da den var full, drog de den inn til stranden. Og de satte seg ned og samlet de gode i 
kar, men kastet ut de dårlige. 
49 Slik skal det bli ved denne verdens avslutning. Englene (aggelos, budbringere, 
apostler, profeter, hyrder, lærere og evangelister) skal komme og skille de onde ut fra 
de rettferdige,  
50 og kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners gnissel.»  
 
Og hvordan skiller de ut de ugudelige fra de rettferdige? Ved Ordets Sverd. For ved ditt 
ord skal du bli rettferdiggjort, og ved ditt ord skal du bli fordømt. "  
Og Jesus sa i Johannes 12:48 Den som forkaster Meg og ikke tar imot Mine ord, har 
Den som dømmer ham, Ordet, som Jeg har talt, Han skal dømme ham på den siste 
dag.  
 
Den stadfestede Guds profet sa i sin preken,  
64-0119 Shalom 222 Nå, det samme Ordet som ble reflektert i Moses, kunne ikke 
bli reflektert i Elias, fordi det var en annen dag. Den samme som ble reflektert i 
Noah, kunne ikke være i Moses, fordi (Skjønner?) Noah bygde en ark. Moses ledet et 
folk, nøyaktig slik det var blitt lovet. Det samme lyset som ble reflektert i den ene, var 
ikke i den andre, men den ene fortalte om den andre.  
223 Hele Det Nye Testamente taler om denne tiden. Jesus Kristus taler om denne 
tiden. Hvem er det da, en eller annen mann? Det er Jesus Kristus, Guds Sønn som 
manifesterer seg, og reflekterer Lyset over Ordet, som Han lovet for denne dagen. 
224 Når mennesker ser deg leve slik som Ham, når han ser din karakter, din 
oppførsel med Ordet, akkurat som Han var, Ordet blir manifestert, da vil 
menneskene se Jesus Kristus. De trenger ikke å se seg rundt til noe annet sted og si: 
"Hva lærer denne trosbekjennelsen oss, hva lærer denne trosbekjennelsen oss? 
"De vil vite hva Gud er når de ser deg.  
 
Husk derfor at dette er Jesus som taler om denne tiden, og vi finner Ham si: "Himlenes 
rike er også likt et nett,  
 
Husk nå at et nett er for ett formål, og det er å samle opp inn i det. Når han bruker 
begrepet himlenes rike, da taler han om den tiden da Menneskesønnen er kommet for å 
samle inn sine utvalgte ved Sitt Ord. Det taler om endetidens innsamling av de utvalgte 
til Guds rike og Hans Ord. Og legg merke til at Jesus sammenlignet dette med et nett i 
denne lignelsen. Derfor "Himlenes rike er også likt et nett som ble kastet i havet, og 
fanget fisk av alle slag.  
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Nå, vi vet at denne lignelsen taler om at dette NETTET blir kastet i havet, så vi må vite 
at dette nettet må være stort nok til å bli kastet i havet. Han snakket ikke om en innsjø 
eller en elv, men om havet. Derfor må vi vite hva slags NETT dette er og hva HAVET 
representerer. For denne lignelsen taler tross alt om en innsamling av de utvalgte i 
endetiden.  
 
Vel, dette NETTET må være et virkelig stort NETT, fordi det blir kastet i havet. Og et 
NETT er en enhet som brukes til å fange fisk, men Jesus fortalte sine første disipler, 
som Peter, de var fiskere, at Han ville gjøre dem til menneskefiskere. Så vi ser på en 
enhet som brukes til å fange mennesker, og ikke fisk. Et NETT for å fange mennesker.  
 
Nå, på den tiden brukte de nett laget av tau som var vevd sammen som et 
edderkoppnett. Men i dag, i stedet for et NETT formet etter et edderkoppnett, har vi en 
annen type NETT som er formet etter en WEB, og det blir kalt inter-NETT, på World 
Wide Web. (Det Verdensvide Nettet.)  
 
En annen ting som vi må se på for å forstå parallellen til denne lignelsen gitt til denne 
tiden, det er at dette NETTET som Jesus taler om, ble kastet i havet, (Nå, vi blir fortalt 
av Den Hellige Ånd at havet taler om folk, skarer, folkeslag og tungemål. Derfor er det et 
verdensvidt nett, dette NETTET som vi ser på her. Et NETT som er stort nok til å gå ut til 
mennesker, folkemengder, nasjoner og tungemål. 
 
Jesaja 17:12 Ve! Det bruser av mange folk! Det bruser som havet. Det larmer av 
folkeslag! Det larmer som mektige vann larmer. 
13 Ja, det larmer av folkeslag som mange vann larmer. Men han truer dem, og de 
flykter langt bort. De blir jaget av sted som agner for vinden oppe på fjellene og som en 
støvvirvel for stormen.  
 
Legg merke til at nasjonene sammenlignes med brusende vann eller som en larm av 
havet. 
 
Igjen leser vi i Jesaja 23:2 Vær stille, dere som bor ved kysten, dere som Sidons 
sjøfarende kjøpmenn gjorde rike! 
3 Av Sikors sæd, av Nilens høst, som ble ført fram over det store hav, gjorde det seg 
vinning. Det var et marked for folkene.  
 
Legg merke til at Gud kaller dem et marked for nasjonene og sammenligner dem med 
vann på det store hav. Nå, det er interessant at de blir sammenlignet med et marked, 
fordi det er akkurat det som dette verdensomspennende nettet handler om. Det blir 
brukt til å markedsføre produkt og ideer.  
 
Vi ser også dette bildet i Åpenbaringen 17:15 Så sa han til meg: «Vannene som du så, 
hvor skjøgen sitter, er folk, skarer, folkeslag og tungemål.  
 
Nå håper jeg at du ikke tenker at jeg er veldig arrogant når jeg sier dette, men det 
eneste NETT som går inn til folk, skarer, folkeslag og tungemål, er inter-NETT.  
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Gud brukte evangeliet som et NETT gjennom tidsaldrer, og i denne siste tiden bruker 
Han Inter-NETT til å samle sammen sine utvalgte fra de fire verdenshjørner. Han samler 
sammen sin utvalgte sæd til den sanne lære som ble brakt av Hans stadfestede profet, 
William Branham. 
 
Nå går vi tilbake til lignelsen vår, og vi hører Jesus si: Himlenes rike er også likt et nett 
som ble kastet i havet, og fanget fisk av alle slag.  
 
Nå, dette ordet slag, som er brukt her, er det greske ordet "genos", som taler om rase 
eller nasjonalitet. Så vi ser at dette NETTET blir kastet ut til folk, skarer, folkeslag og 
tungemål, og det blir brukt til å samle inn alle raser og nasjoner av mennesker. Og så, 
idet vi leser videre, finner vi ut hva som skjer etter at NETTET trekker inn folket.)  
 
Jesus fortsetter med lignelsen og sier: 48 "Da det var fullt"... og dette betyr at når 
NETTET hadde gjort jobben som det var ment å gjøre, og hadde samlet sammen ut av 
hver nasjon, da ville det bli fullt eller komplett.  
 
Nå, dette greske ordet, bli fullt, det blir ofte erstattet av ordet oppfylt, eller oppfyllelse. 
Men det blir også brukt om en jobb som er fullført eller om en forkynnelse som nå er 
fullført eller avsluttet. Med andre ord: Barnetreningen er fullført. 
 
I Matteus er dette ordet oversatt som oppfylt.  
Matteus 1:22 Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var talt av Herren ved 
profeten, når han sier:  
 
Så ser vi det samme ordet igjen i Matteus 21:4 " Alt dette skjedde for at det skulle gå i 
oppfyllelse som var talt ved profeten, når han sier:  
 
Og igjen i Matteus 26:54 " Men hvordan kunne da Skriftene bli oppfylt, som sier at det 
må skje på denne måten?  
 
Men i Lukas 7:1 er det samme ordet oversatt som å ha fullført sin forkynnelse, ... "  

Lukas 7:1 Da Han hadde fullført alle disse ord mens folket hørte på, gikk Han inn i 
Kapernaum.  
 
Og i Apostlenes gjerninger 12:25 er Ordet blitt oversatt på en slik måte at det viser at 
tjenesten var ferdig ...  
Apostlenes gjerninger 12:25 Og Barnabas og Saulus vendte tilbake fra Jerusalem 
etter at de hadde fullført sin tjeneste, og de tok også med seg Johannes med tilnavnet 
Markus.  
 
Og apostelen Paulus brukte det om sin undervisning i det fulle eller hele evangeliet til 
folket.  
Romerne 15:19 ved kraftige tegn og under, i Guds Ånds kraft, slik at jeg fra Jerusalem 
og rundt om like til Illyria fullt ut har forkynt Kristi evangelium.  
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Og apostelen Paulus bruker også dette ordet for å vise en fullkommenhet. Kolosserne 
2:10 "Og i Ham er dere gjort fullkommen, i Ham som er hodet for all makt og 
myndighet.  
 
Så vi ser at dette å plassere nettet ut i havet, som representerer folk, skarer, folkeslag 
og tungemål, er for en avslutning, barnetrening og en innsamling til ett legeme, alle ting i 
Kristus.  
 
Jesus fortsetter i denne lignelsen og sier: "Matteus 13:48 Da den var full, drog de den 
inn til stranden.  
 
Husk nå at det samme uttrykket er omtalt i Efeserbrevet, som taler om arbeidet til den 
femfoldige tjenesten når den bringer Guds utvalgte sønner til en fylde eller til en 
fullendelse.  
Efeserne 4:4 Det er ett legeme og én Ånd, slik som dere også ble kalt i ett håp ved 
deres kall, 
5 det er én Herre, én tro, én dåp, 
6 én Gud og alles Far, Han som er over alle og gjennom alle og i dere alle. 
7 Men til hver og en av oss ble nåden gitt etter det målet av Kristi gave. 
8 Derfor sier Han: «Da Han for opp, tok Han fangenskapet til fange og gav gaver til 
menneskene.» 
9 Dette: Han for opp, hva betyr det om ikke Han også først for ned til jordens lavere 
deler? 
10 Han som for ned, er også Den samme som for opp over alle himlene, for å fylle alle 
ting. 
11 Og Han Selv gav noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, 
noen til hyrder og lærere, 
12 til fullkommengjøring av de hellige, til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi 
legeme, 
13 inntil vi alle når fram til troens enhet og kunnskapen om Guds Sønn, til manns 
modenhet (og det ordet modenhet, betyr: Fullt utstyrt og fullendt), til det mål av vekst 
som rommer Kristi fylde, 
14 for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og bli drevet 
omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved å oppsøke med list for å 
fange i villfarelsens kunster. 
15 Men ved å tale sannhet i kjærlighet, skal vi vokse inn i Ham i alle ting, Han som er 
hodet - Kristus. 
16 Av Ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven som 
ethvert ledd har, etter virkningen av den styrke som er gitt hver del. Dette skaper vekst 
for hele legemet til sin egen oppbyggelse i kjærlighet. 
 
Så vi ser at dette nettet blir kastet ut i verden av den femfoldige tjenesten til tjenestens 
arbeid for å bringe de utvalgte til fullkommenhet, ferdig og fullendt i deres 
barneopplæring frem til de ikke lenger er slik som barn, som blir drevet omkring, men er 
fullt modne og ferdige som sønner, klare for adopsjon. Og det redskapet som er blitt gitt 
til å gjøre dette, det er dette NETTET som Jesus taler om.  
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I hvilken annen tidsalder kunne du trekke inn Guds utvalgte fra dusinvis av nasjoner, inn 
i en evangelielære som forener Guds utvalgtes sinn og fyller dem med Guds doxa, Guds 
meninger, verdier og bedømmelser? 
 
Legg merke til at denne lignelsen og Efeserne 4 taler om den tiden når Guds rike og 
alle de som er bestemt til å bli trukket inn i det, de vil bli tatt inn av dette NETTET. Disse 
som er utvalgt til å bli samlet sammen til ett, slik at alle som er i Kristus, kan bli 
fullført og gjort ferdig. Så det som de gikk ut for å samle sammen, det er nå samlet 
sammen.  
 
Dette forteller oss at denne utkastingen av NETTET vil ikke bli gjort av bare én mann, 
fordi de er flertall. Så vi har vår hjemmeside, Messagedoctrine.net, som inneholder 
læren i Budskapet og blir publisert på mange språk. The Voice of God er et nettsted som 
legger ut prekener av broder Branham på mange språk. Og så har vi Bibleway.org, som 
også legger ut broder Branhams prekener på mange språk. 
 
Matteus 13:48 Da den var full, dro de den inn til stranden. Og de satte seg ned og 
samlet de gode i kar, men kastet ut de dårlige. 
49 Slik skal det bli ved denne verdens avslutning. Englene skal komme og skille de 
onde ut fra de rettferdige,  
50 og kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners gnissel.»  
 
Vel, det forteller oss ikke hvor mange, men det vil være flere enn én som arbeider i 
denne NETT- tjenesten. Nå, dette NETTET vil bli brukt til å samle inn både de gode og 
de som vekker anstøt, så det må være mer enn én involvert her. Og etter å ha fullført 
denne oppgaven, da forlater de vannet (havet), som er folk, skarer, folkeslag og 
tungemål, og kommer til land. Nå, for å komme ut av vannet, eller havet, må de komme 
til et høyere sted som er hva land er. Det er hevet over folk, skarer, folkeslag og 
tungemål. Og vi blir fortalt at de trekker NETTET full av fangst, og bringer den opp til en 
høyere oppløftet tilstand.  
 
Ordet, «dro de den inn til stranden,» det betyr at de har blitt dradd opp, eller samlet opp. 
Og broder Branham sa i talen,  
64-0719M Basunfesten 108 Vel, så snart som denne Menigheten, Bruden, er blitt 
samlet sammen, da blir hun tatt opp; inn i dette mysteriet i Det 7. Segl, eller Det 7. 
Segl, den mystiske bortgangen. 
 
Derfor, dette NETTET må føre dem inn i dette mysteriet i Det 7. Segl, som er Kristi 
nærvær. 
 
Så, Jesus lar oss få vite at når denne NETT – tjenesten er fullført og disse, folk, skarer, 
folkeslag og tungemål, har blitt fanget inn i NETTET, da blir det dradd sammen, noe som 
betyr at det blir stengt igjen, og de som har blitt fanget opp av dette NETTET, er 
forseglet inn. Og deretter blir de tatt opp til et høyere sted. 
 
Så disse som gjorde inndragningen, Han sier: "de satte seg ned" (og ordet betyr: Å sette 
seg ned, å få noen til å sette seg ned, å utnevne, eller å overføre et rike til en. Nå, denne 
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siste definisjonen er veldig interessant, spesielt i lys av hva William Branham sa om Den 
Hellige Ånd endetids tjeneste i vår midte. 
 
63-0318 Det 1. Segl 302. Og når denne Hellige Ånd som vi har, blir legemliggjort til 
oss, den Ene som er i vår midte nå i form av den Hellige Ånd, blir legemliggjort til 
oss, i Jesu Kristi Person, da vil vi krone Ham kongenes Konge.  
 
Legg merke til at hensikten med NETTET er å samle det gode: "og samlet det gode". Og 
ordet god betyr "god på grunn av renhet i hjerte og liv", noe som betyr at de er 
jomfruer. Og "derfor er de prisverdige; moralsk god og edel."  
 
Da blir det som er blitt samlet inn, plassert i "kar". Nå, dette greske ordet for kar er blitt 
brukt bare ett annet sted i tillegg til her. Det er i fortellingen om de fem kloke jomfruene 
som hadde olje i sine kar. 
  
Matteus 25:1 Da skal himlenes rike lignes med ti jomfruer som tok lampene sine og 
gikk ut for å møte brudgommen. 
(Lampen betegner Guds Ord, for vi leser i Salme 119:105 ¶ Ditt ord er en lampe for 
min fot, og et lys for min sti.  
Men dette karet betegner personen, ham selv. Og legg merke til at disse ti jomfruene 
hadde Ordet,)  
2 Fem av dem var kloke, og fem var uforstandige. 
3 De som var uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg.  
 
Legg merke til at de ikke tok med seg olje. De er et personlig pronomen. Det taler om 
personen, ikke om lampen.  
4 Men de kloke tok olje i sine kar sammen med sine lamper.  
Legg merke til det: i sine kar SAMMEN MED sine lamper. Så oljen, som betegner Den 
Hellige Ånd, var i deres kar, eller i deres egen person. 
 
Nå, tilbake til lignelsen i Matteus 13, her fortsetter Jesus med å si: "Og samlet det gode 
inn i kar",  
 
Og apostelen Paulus sa: 2. Korinterbrev 4:6 For Han, Gud, som bød lyset å skinne ut 
fra mørket, har latt det skinne i våre hjerter, for å la lyset fra kunnskapen om Guds 
herlighet i Jesu Kristi åsyn (eller nærvær) skinne fram. 
7 Men vi har denne skatten i jordiske kar, for at den veldige kraften skal være av Gud og 
ikke av oss.  
 
Så vi ser at denne NETT-tjenesten skal samle inn fra alle nasjoner de som er gode, slik 
at Lyset fra Jesu Kristi strålende Nærvær, kan bli plassert inn i jordiske kar. Men de 
andre som ble samlet inn av dette NETTET, de som ikke er av de gode, som er 
betegnet: «Vakker, på grunn av renhet i hjerte og liv», alle de som ikke er av denne 
karakter, blir deretter kastet bort.  
 
Legg merke til at Jesus sier: og samlet de gode i kar, men kastet ut de dårlige. Og det 
betyr: Å kaste eller slippe en ting uten å bry seg om hvor den faller.  
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Vi finner ut at Gud ikke våker over synderens vei slik vi leser i den første Salmen. 
 
Salme 1:1 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på 
synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,  
2 men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. 
3 Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets 
blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. 
4 Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. 
(Og husk at vinden står for menneskelagd lære og tolkninger, slik apostelen Paulus 
lærer oss i:  
Efeserne 4:14 for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og 
bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved å oppsøke med 
list for å fange i villfarelsens kunster.  
Men den læren som er fra Gud, blir sammenlignet med regn, slik som Gud sier i:  
5. Mosebok 32:2 Min lære skal falle som regnet ... 
 
Efeserne 4:11-13 taler om å vokse opp og være rede til å bli gitt sønnekår (adopsjon), 
men vers 14 taler om dem som ikke kommer med fordømmelser og ikke blir  

drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved å oppsøke med list 
for å fange i villfarelsens kunster.  
 
Det viser påvirkningen av en sann fem-foldig tjeneste i motsetning til en falsk fem-foldig 
tjeneste, de bruker det samme systemet, et nett som blir kastet ut i havet. (Folk, skarer, 
folkeslag og tungemål. 
  
Nå, rett der ser du forskjellen. Den ene blir samlet inn mens den andre blir drevet bort av 
vinder, slik som agnene. 
Salme 1:5 Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de 
rettferdiges menighet.  
 
Nå, det neste verset er nøkkelen ...  
6 For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei leder til undergang.  
(Ordet kjenner, er det hebraiske ordet Yada som betyr: Å våke over med en aktiv 
deltakelse, å bli gjort kjent for eller å åpenbare seg ved å gi instruksjon).  
(Og ordet lede til undergang, det er det hebraiske ordet abad som betyr: å bli overlatt 
til seg selv, lede til undergang, å tape, å gå til grunne). 
 
Så vi ser at Herren samler inn det gode ved hjelp av opplæring, og plasserer Sitt 
herlige Lys i deres jordiske kar. Men de andre blir kastet ut. De blir bare overlatt til seg 
selv, og dermed vil de helt for egen hånd falle bort og utslette seg selv. 
 
Nå, tilbake til Matteus 13, og vi plukker opp i vers 49 Slik skal det bli ved denne verdens 
avslutning.  
(Derfor, når dette taler dette om endetiden, denne verdens avslutning, da skulle vi se at 
dette taler om denne tiden.)  
Englene (Dette er budbringere, eller menn utsendt med "Budskapet")  
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skal komme frem og skille fra de av den onde, ut fra å være iblant de rettferdige, 
(de som har blitt rettferdiggjort.) 
(Og hvis de skal komme frem, da må de foreta noen reiser, og i den prosessen skal de 
skille, som betyr å skille, adskille, markere bort fra andre ved å gi grenser, å sette 
skille. 
De av den onde er det greske ordet poneros = ond. Og vi ser den samme 
betegnelsen som ble sagt om Kain: Å være av den onde. Så disse vil bli klassifisert som 
Kain. Og dette er det falske vintreet som vokser opp sammen med det sanne vintreet.) 
 
Og husk, du er rettferdiggjort ved tro, og broder Branham lærte oss at "tro er en 
åpenbaring". Derfor er dette de som har mottatt åpenbaringen av Jesus Kristus, som 
er Kristi lære. Dette er de uskyldige, de feilfrie, de som er funnet uskyldige. Og ordet 
rettferdig, blir også brukt om den som har en tankegang, en medfølelse og en handling 
som er helt i samsvar med Guds vilje, og som derfor ikke trenger noen korrigering i 
hjertet eller i sitt liv; de er bare trofast mot Kristus. Disse som er godkjent av, eller 
akseptert av Gud). Og for å være slik må de ha selve Kristi sinn, for ingen kan noen 
gang forstå det som er av Gud uten den som har Guds Ånd. De alene er rettferdiggjort. 
 
Men hva med de andre? 50 og kaste dem i ildovnen. Der skal det være gråt og tenners 
gnissel. (Dette taler om disse som ikke er oppbevart i NETTET. De er blitt avvist fordi de 
har avvist det Åpenbarte Ordet, og de blir kastet inn i trengselsperioden.)  
 
Husk at Jesus sa i Johannes 12:48 Den som forkaster Meg og ikke tar imot Mine ord, 
har Den som dømmer ham, Ordet, som Jeg har talt, Han skal dømme ham på den 
siste dag.  
 
60-1211M De Ti jomfruer 181 De ble kastet inn i det ytterste mørke, og der vil det 
være gråt, klaging og tenners gnissel. Ja vel, det er Den Store Trengsel. Er det 
ikke? Den Store Trengsel!  
 
60-1204E Patmos visjonen 7. Så da, den uforstandige jomfruen var den som ikke 
hadde olje i lampen sin, og som jeg tror skal bli kastet ut i det ytterste mørket. Der 
skal det være gråt og tenners gnissel.  
Hvis du sammenligner det med fotnotene dine, da vil det ta deg tilbake igjen til den 
store trengselen. Og jeg tror at det er disse som blir værende tilbake og går gjennom 
den store trengselen. 
 
63-0324M Spørsmål Og Svar Om Seglene 327. Nå, ta Johannes 10, tror jeg det er, 
Han sa: Jeg er døren. Skjønner? Jeg er døren som du går inn igjennom. Nå, der står 
han i døren, og her er Mannen som legger kappen rundt ham, den Hellige Ånd, for å gi 
ham rettferdighetens kappe når han kommer inn. 
328 Nå, denne mannen hadde kommet gjennom en eller annen organisasjon, bak ved 
vinduet her borte, et eller annet smutthull. Og han kom inn og satte seg ned ved bordet. 
Og så, da Brudgommen kom opp og så seg omkring, var han en… Disse hadde vært 
stygge andunger før, nå er han den stygge andungen. Skjønner? Hva gjør du her, slik 
som det, uten dåpen i den Hellige Ånd og alle disse tingene? Hvordan kom du i 
det hele tatt inn her? Vel, han kom inn en annen vei enn døren. Og han kom inn 
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uten en gyldig invitasjon. Skjønner? Han kom inn gjennom et eller annet 
utdannelsessystem, ser dere, eller noe som det. Han kom seg inn. 
329 Og Han sa til dem: Bind ham, hender og føtter; kast ham ut herfra, i det ytterste 
mørket, hvor det vil være gråting og klaging og tenners gnissel. Ser dere? Han gikk 
inn i Trengselstiden. Skjønner? Han kom ikke inn gjennom døren. Så, Ja vel.  
 
Jeg håper at vi kan se av det faktum at Broder Branham sa: "Hele Det Nye Testamente 
taler om denne tiden". Så denne lignelsen er veldig levende i dag, og har blitt en 
realitet, og vi har fått del i hva Gud gjør i denne tiden.  
 
Betydningen av denne lignelsen er for meg så enkel som den kan bli. Jesus taler 
definitivt om endetiden, og om et nett som blir kastet inn i hele verden. Så nettet måtte 
være stort nok til å nå ut til de fire verdenshjørner. Og jeg kan ikke tenke på noe annet 
nett som kunne passe den beskrivelsen som han gir. Dette må være Inter-NETT.  
 
Nå, broder Branham lærte oss at Gud åpenbarer Sitt Ord ved å få det til å skje. Og 
hvis jeg ikke så dette skje foran mine øyne, ville jeg ikke være i stand til å stå her og tale 
disse ordene. Men NETTET har tatt endetidens tjeneste og lære om Kristus inn i hele 
verden. Vi har gått inn i mer enn 199 land som jeg vet om, og mange flere som jeg ikke 
vet om, fordi jeg sluttet å sjekke statistikken da vi nådde 199. Og det inkluderer 
Vatikanstaten. 
 
Og vi har endog gått inn i mange muslimske land (22 som jeg selv spesifikt kjenner til) 
der du ikke engang kan eie en Bibel. Og likevel har brødre kontaktet meg med spørsmål 
om Budskapets lære. Ingen andre NETT kunne ha gjort hva dette inter-NETT har gjort, 
og det er å kaste ut i hele sin rekkevidde, inn i hele verden.  
 
Derfor føler jeg at basert på lignelsen, og basert på William Branhams ord, og basert på 
manifestasjonen av det vi har sett, kan vi virkelig se oppfyllelsen av denne lignelsen om 
hvordan Gud samler sammen alle ting til ett, noe som betyr at vi er samlet sammen til 
Ordet.  
 
Lukas 3:17 Han har viften i hånden, og Han skal rense treskeplassen og samle hveten 
i låven Sin. Men agnene skal Han brenne opp med en uslokkelig ild.  
 
2. Tessalonikerbrev 2:1 Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi nærvær, brødre, og vår 
samling med Ham  
 
Hebreerne 10:25 Og la oss ikke forlate vår egen forsamling, (Det taler om å være 
samlet sammen) slik noen pleier å gjøre, men la oss formane hverandre, og det så mye 
mer som dere ser at Dagen nærmer seg.  
 
Matteus 13:11 Han svarte med å si til dem: «Dere er det gitt å kjenne himlenes rikes 
hemmeligheter, men dem er det ikke gitt. 
12 For den som har, han skal få mer, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, 
han skal bli fratatt selv det han har.  
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65-0801E Hendelser Tydeliggjort Av Profeti 86 Nå, Gud visste at de mennene var 
så oppblåste og så fulle av teologi at de tenkte de hadde alt i orden. De hadde 
aldri lagt merke til Ordet for tiden. Skjønner? Så Gud sa, “Du vil lykkes; dra bare ned.” 
Og da Mika sa det, fikk det dem til å profetere under en ond ånd. De måtte ha dratt 
ut støpselet fra telefonen, eller skrudd av radioen, eller gjort noe; da de hørte Det 
komme imot dem, reiste seg og gikk ut. Men se hva som skjedde. Nå, Mika måtte 
sjekke sin visjon med det skrevne Ord, derfor visste han. 
87. Han sa, “Sett den mannen i fengsel, gi ham fangenes tilmålte del av brød og vann. 
Når jeg vender tilbake, vil jeg ta hånd om ham.”  
88. Han sa, “Hvis du kommer tilbake i det hele tatt, talte ikke Gud gjennom meg.” Det 
var da han visste at hans visjon var nøyaktig med hvert Ord for den tiden. Det var 
på Akabs tid.  
89. Broder, søster, dette er stunden og tiden for å bli kalt ut fra Babylon. 
Kveldslysene er her. Vandre i Lyset mens det er lys. Legg merke til det, de troende 
så Ordet manifestert og trodde Det. Jesus sa, “Mine får kjenner Min Røst, Mitt Ord, 
Mine tegn for tidsalderen. En falsk en vil de ikke følge.  
 
64-0121 Total Adskillelse Fra Vantro 13. Nå, i dag, hvis Gud har gitt et løfte, og når 
det løftet er stadfestet, da er det Lys. Det er Lyset for tiden, når Ordet er 
stadfestet, Ordet for tiden er stadfestet.  
14. Så, Gud skulle ha en jord der Han skulle la plantelivet vokse, og Han skulle ha 
mennesker på jorden, og da talte Han og atskilte vannene fra havet. Så, Han atskilte, 
også, i 1. Mosebok, livet fra døden.  
15. Nå, hvis vi tror Guds Ord, er Det Livets Ord for oss; men hvis vi betviler Guds 
Ord, da er Det død for oss. For, Gud har talt, hvem kan fornekte Det? Skjønner? Og 
hvis vi betviler Guds Ord, da blir Det død.  
 
63-1229M Det Er En Mann Her Som Kan Slå På Lyset 136 "Åh," si, "åh, vi har 
Ordet." Nå, Ordet, alle som vil, kan ha en Bibel, men når Ordet er stadfestet, gjort 
åpenbart ... Nå sier du: "Vel, vi tror." Ja visst. De trodde hele Ordet. Men, det gjør 
Satan også. Disse fariseerne, hvem kunne fordømme dem for å ikke ha tro? Men de 
trodde ikke ordet for tiden. De tilba i en glans av noe annet. Det er det samme de 
gjør i dag. Du holder deg til Luthers tradisjoner eller til Wesleys tradisjoner, og resten av 
dem, pinsevenn-tradisjonen, men hva med denne tiden? Fariseerne holdt fast ved sine 
tradisjoner, men bak deres tradisjoner kom Guds sanne Ord for å skinne frem. Og da 
Det gjorde det, det blindet deres øyne. De kunne ikke se det, fordi de så på noe annet. 
Slik er det også i dag. Må Gud la det synke inn, til det virkelig går inn til folk som skulle 
tro det. Det er senere enn du tror.  
 
63-1124M Hva skal jeg gjøre med Jesus 72 Jesus sa til dem: "Hvis dere hadde hørt 
Moses, da ville dere tro mitt Ord, for det var han som talte om meg. – Skjønner du? 
Der er det Ordet som profeten ... At Herren kommer til profeten, og profeten talte Ordet 
for tiden som kommer. Og her ble det identifisert. Og sa: "Dere sier at dere kjenner 
Moses, og at han er deres veileder. Dere kjenner ikke Moses. Dere kjenner ikke 
hans Ord. " Med andre ord, han sa: "Jeg er Ordet. Jeg er det identifiserte Ordet som 
Moses sa ville komme, og dere fordømmer meg. " (Skjønner?) For deres 
tradisjoner. Skjønner? Kirken fordømte Ham.  
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64-0311 Gud Blir Identifisert Ved Hans Egenskaper 72 Og husk nå at i disse dager, 
disse siste dager, sa Hebreerne 1:1 Gud, Han som i tidligere tider mange ganger og 
på mange måter talte til fedrene i profetene,  
Han har i disse siste dager talt til oss i Sin Sønn, Jesus Kristus." Skjønner? 
Identifikasjon av Gud selv som åpenbarte seg på samme måte som Han gjorde i 
gammel tid, ved å bruke Hans samme kjennetegn. Amen. Legg merke til Hebreerne 
13:8 som sier at han er den samme i går (tidligere tider), i dag og for evig, den 
samme. Hans samme opptreden, Hans samme måte, Hans samme egenskap, alt 
er det samme. Gud, den uforanderlige Gud kan ikke gå bort fra denne egenskapen 
noe mer enn at Han kan gå bort fra Sine bud. Det er hva Han er, Han er Ordet. Han 
er Ordet for tiden. Han var Ordet da Han skapte verden; det var Ordet. Da Han 
skapte mennesket, det var Ordet, Hans egenskaper. Da Han skapte Kristus, det var 
Gud Immanuel. Og da Han gjorde ham til en frelser, det var Hans egenskaper. Da 
Han gjorde Ham til helbreder, det var Hans egenskaper. Skjønner? Det er Ordet som 
alltid blir identifisert, det identifiserte Ordet ved Guds kjennetegn. Legg merke til 
at Han er alltid på måten, Han forandrer seg aldri.  
 
64-0614M Avdekkingen Av Gud 337. Ser dere, hver eneste lignelse i Bibelen, hvert 
eneste forbilde i Bibelen, blir manifestert rett her foran oss. Den samme Gud i 
Ildstøtten som skrev Bibelen, både i Det Gamle og Det Nye Testamentet, er rett her og 
manifesterer Det, viser helt nøyaktig hva Det var, tolker Det rett tilbake, og sørger for at 
Det er tolkningen.  
338 “Vi har tolkningen!” Så la oss se det skje. Ser dere, slik er det, la oss se det 
manifestert.  
339 Manifestert! Jesus sa: “Hvis Jeg ikke gjøre Min Fars gjerninger, så tro Meg 
ikke.” Ser dere, det må bli stadfestet.  
340 Men nå, ikke stadfestet slik som Jesus, de bandt en fille rundt hodet Hans og slo 
Ham på hodet, sa: “Hvis Du er en Profet, fortell oss hvem som slo Deg.” “Og hvis Du er 
Guds Sønn, gjør disse brødene.” Ser dere, det er djevelen. “Hvis Du er Guds Sønn, kom 
bort fra det…”  
341 Jeg mener, Åpenbaringen som er ment for Ham å utføre, det er hva Det er. 
 
64-0629 Mektige Gud avdekket 76. Nå, da Jesus kom, hvis Han hadde kommet med 
Noahs budskap, ville det ikke ha fungert. Å bygge en ark, og flyte ut, det ville ikke 
ha fungert. Men Noah var en del av Gud. Han handlet på en underlig måte fordi han 
var underlig, og hans budskap var underlig fordi det var Ordet som ble manifestert.  
77. Han kunne ikke ha kommet med Moses sitt budskap, fordi det ville ikke ha 
fungert. Moses var Gud, i en porsjon, som ble manifestert. Han var Ordet uttrykt 
for den tiden, men Jesus kunne ikke komme i det. Bibelen sa aldri at Han ville 
komme på den måten.  
78. Men da Han kom, ble Han uttrykt nøyaktig slik som Testamentet hadde sagt at Han 
ville bli uttrykt. Og alle de som det var mulig å gjenløse, de trodde Det, fordi de var Guds 
tanker. Hans attributter i begynnelsen ble gjort kjød, og gjort mulig å gjenløse, og de ble 
brakt tilbake til Gud. “Så mange som tok imot Ham, til dem ga Han retten til å bli 
Guds sønner,” fordi de var gjort mulig å gjenløse. De var fra begynnelsen, i 
uttrykkelsen.  
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64-0614M Avdekkingen Av Gud 295. Ordet manifestert, eller åpenbart i den 
Åpenbaringen der inne, så hvor setter det meg? Hvis Han er denne Shekinah Glory, 
da er jeg en del av Det. Amen! Åh! Amen! Det er riktig. Ordet Selv åpenbart, 
åpenbarer Seg Selv. Tenk! Guds mysterier gjort kjent for oss i denne tid, ved den 
samme Himmelske Budbæreren som ble gjort kjent for dem på den tiden; legg 
merke til det, den samme Ildstøtten som sendte Moses; den samme Ildstøtten som var 
på Moses som skrev Bibelen; den samme Ildstøtten som Paulus møtte på sin vei ned til 
Damaskus. 
296 Og Paulus skrev Det Nye Testamentet. Husk, Matteus, Markus, Lukas, og 
Johannes, de skrev bare det de hadde sett; men Paulus hadde Åpenbaringen. Han 
trakk Den ut, fordi han selv hadde møtt Ildstøtten. Og tenk, den samme…  
 
Matteus 13:28 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.  
 
Sammenlign nå det faktum at det sanne vintreet er blitt samlet sammen til Ordet 
for denne tiden, med det faktum at det falske vintreet er blitt samlet sammen 
gjennom organisasjoner og et falskt ord gjennom en falsk hyrde. 
 
Jeremias 23:1 Ve de hyrder som ødelegger og sprer den hjord jeg vokter, sier Herren. 
2 Derfor sier Herren, Israels Gud, om de hyrder som røkter mitt folk: Dere har spredt 
mine får og jagd dem bort og ikke sett etter dem. Se, jeg hjemsøker dere for deres onde 
gjerninger, sier Herren. 
3 Jeg vil selv samle resten av mine får fra alle de land jeg har drevet dem bort til, og jeg 
vil føre dem tilbake til deres egne beitemarker. Der skal de være fruktbare og bli mange. 
4 Jeg vil sette hyrder over dem, og de skal røkte dem. De skal ikke frykte mer og ikke bli 
skremt, og ingen av dem skal savnes, sier Herren. 
5 Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå fram for David en rettferdig spire. 
Han skal regjere som konge og gå fram med visdom og gjøre rett og rettferdighet i 
landet.  
 
65-0725M De Salvede I Endetiden 103. Legg merke til det, Jeremias stod frem, var 
stadfestet fremfor folket, likevel hatet de ham. 
104 Og så gikk de ut og laget et åk, han gjorde, og la det over hans nakke, og gikk 
fremfor folket. De sa: Å, vi er det mektige Guds folk. Hvorfor, vi er Israel. Vi er så 
oppriktige i vår synagoge! Vi er til stede hver søndag, vi, vi bringer frem ofringer, og vi 
betaler inn våre penger. Hvordan kan Nebukadnesar noen gang få tak i de hellige 
tingene av Gud? Hmh! Deres synder hadde gjort det. Gud sa: Hvis du vil holde Mine 
bud, vil jeg ikke gjøre dette. Men, hvis du ikke holder dem, da kommer det til deg. Det er 
helt riktig. Fremdeles det samme. Hold Hans bud, Hans Ord for tiden, hva Han lovet.  
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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.»  
 
63-0707M Anklagen 83. Hvis det ikke er nok til å fordømme denne generasjonen! 
84 Der, den mest religiøse organisasjonen, den største av alle menighetene som 
var samlet på ett sted. De, det mest religiøse folket av alle folkeslagene, folket 
som selv skulle være disse som var tilbedere av Gud. De samlet seg på den 
største, hellige høytiden de hadde, renselsen av…Påskehøytiden, da de ble ført fra 
trelldom til frihet. Og der på den tiden, de på den tiden, det mest religiøse folket, på den 
mest religiøse høytiden, på det mest religiøse stedet, der påførte de Livets Prins det 
mest vanærende som kunne bli gjort, å dra klærne av en Mann og henge Ham på et 
tre. Fordi, Forbannet er han, sa den loven som de tilba ved, Forbannet er den som 
henger på et tre. Og Han ble gjort til en forbannelse for oss. Rev klærne av Ham, slo 
Ham, og spottet Ham, selveste Himmelens Gud; og tok klærne Hans fra Ham og naglet 
Ham til et kors. Ham! Der korsfestet de Ham, under romersk dødsstraff.  
 
63-0707M Anklagen 63 Og protestantene, ser dere, de samler seg sammen og får en 
organisasjon helt nøyaktig slik de gjorde i Nikea, Rom, der de organiserte den katolske 
kirken i Nikearådet. Og vi finner at de begge to er det samme. De er begge to det 
samme. De forlater Guds Ord, for å danne en organisasjon. Skjønner? Og så, når 
det kommer til mange store Sannheter som virker underlig i dag, da er Det fremmed for 
dem, fordi de bare har blitt lært ut ifra et ritual. 
64 Vi har intet ritual utenom Bibelen. Vi har ingenting utenom Guds Hellige Ord, 
og Det er der vi står.  
 
62-1104E Ordinasjon 14 En Menighet er en gruppe mennesker som er blitt samlet 
sammen uten en organisasjon. Det gjør ikke en person her til ikke å være, fordi om du 
kommer hit, eller til noen annen kirke, for å gjøre deg til et medlem. Det finnes bare én 
måte som innsetter deg til å være et lem på Kristi legeme; det er at du er født inn i det 
ved Den Hellige Ånd.  
 
57-0915M Hebreerne Kapittel 6 og 7 523. Og Troen har slik en stor plass i en 
kristen, i en troendes liv, at den kan ta sitt standpunkt ved siden av en gjørmete grav 
eller over en kiste, der en dyrebar baby eller en kjæreste har gått fra dette livet til den 
andre siden. Og med et ørneøyes alvorlige blikk, kan den se mot Ham som sa: “Jeg er 
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Oppstandelsen og Livet.” Og de glemmer de tingene som er i fortiden. De jager 
mot målet for det høye kall. 
524 Jeg er så glad for at Gud har tilveiebrakt det og har gjort det til en gratis gave for 
alle. Det er hva menigheter burde være. Menigheter betyr ikke denominasjoner eller 
organisasjoner; det betyr: “Grupper av mennesker, av troende, som er samlet 
sammen under Ordets fellesskap.”  
 
54-1024 Utilgivelig synd 14 Så saken er å se at Gud ikke anerkjenner noen 
organisasjon eller noen grupper av mennesker. Hvis du er metodist, gjenkjenner han 
deg ikke fordi du er metodist. Hvis du er pinsevenn, gjenkjenner han deg ikke fordi du er 
pinsevenn. Han gjenkjenner bare et individ (amen) som har blitt født, gjenfødt ved 
Den Hellige Ånd og gjort til en ny skapning i Kristus Jesus. Han gjenkjenner ikke 
organisasjoner. Han gjenkjenner ikke store sammenkomster. Gud kommer aldri 
inn i store sammenkomster bare fordi det er en stor forsamling; Han kommer fordi 
hjertene er i én akkord og forventer at Han skal komme. Se på Jesus, til den mest 
ydmyke i menigheten, "Hvor to eller tre samlet i Mitt Navn." Nå, jeg sa denne 
formiddagen; Jeg vil si det igjen rett nå, at vår lille menighet her, så langt vi vet, prøver vi 
å stå på det uforfalskede Guds ord.  
 
Matteus 13:36 Deretter sendte Jesus folkemengden bort og gikk inn i huset. Og 
disiplene Hans kom til Ham og sa: «Forklar lignelsen om ugresset i åkeren for oss!»  
37 Han svarte og sa til dem: «Den som sår det gode såkornet, er Menneskesønnen. 
38 Åkeren er verden, det gode såkornet er rikets barn, men ugresset er den ondes barn. 
39 Fienden som sådde det, er djevelen. 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.  
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!  
 
Nå, hør, det samme skjedde i Alpha, menn snek seg inn i Budskapet på den tiden, og 
prøvde å peke folket til fortiden, og til tradisjoner, og til organisasjon i stedet for til det 
manifesterte ordet.  
 
2. Peter 2:1 Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det også skal være 
falske lærere blant dere. Med list skal de føre inn falsk lære som leder til fortapelse. De 
skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse.  
2 Og mange skal følge etter på deres veier til fordervelse, 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.  
 
Galaterne 2:1 Fjorten år senere reiste jeg igjen opp til Jerusalem sammen med 
Barnabas, og jeg tok også Titus med meg. 
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2 Og jeg drog opp på grunn av en åpenbaring og la fram for dem det evangelium 
jeg forkynner blant hedningene, og for min egen del få synspunkt, at jeg ikke skulle 
løpe, eller ha løpt, forgjeves.  
3 Men ikke engang Titus som var med meg, og som er greker, ble tvunget til å bli 
omskåret. 
4 Dette på grunn av falske brødre som i lønndom hadde tilsluttet seg menigheten. De 
var ankommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, slik at de kunne 
føre oss inn i trelldom. 
5 Men selv ikke en kort stund, gav vi etter og lot oss underordne, for at evangeliets 
sannhet skulle stå fast hos dere.  
6 Men fra dem som ble regnet for å være noe - uansett hva de er, så spiller det 
ingen rolle for meg; Gud gjør ikke forskjell på noe menneske -, for de som var 
høyest ansett, påla meg ikke noe mer. 
7 Men tvert imot, da de innså at evangeliet til de uomskårne var blitt betrodd meg, slik 
evangeliet til de omskårne var blitt betrodd Peter,  
 
Apostlenes gjerninger 13:38 La det derfor være kjent for dere, brødre, at gjennom 
Ham blir tilgivelse for syndene forkynt for dere. 
39 Og i Ham blir alle som tror, rettferdiggjort fra alt det som dere ikke kunne bli 
rettferdiggjort fra ved Mose lov. 
40 Se derfor til at ikke det som er blitt talt ved profetene, kommer over dere:  
41 «Se, dere foraktere, undre dere og bli borte! For Jeg gjør en gjerning i deres 
dager, en gjerning som dere slett ikke vil tro selv om noen fortalte dere om den.»  
42 Da så jødene gikk ut av synagogen, bad hedningene inntrengende om at disse 
ord måtte bli forkynt for dem neste sabbat.  
43 Da nå forsamlingen hadde brutt opp, var det mange av jødene og de 
gudfryktige proselyttene som fulgte etter Paulus og Barnabas. Og de talte med dem, 
og de formante dem til å holde ved i Guds nåde.  
44 På sabbaten etter kom nesten hele byen sammen for å høre Guds ord.  
45 Men da jødene så folkemengdene, ble de fylt av nidkjærhet. Og de motsa og 
spottet og gikk imot det som ble talt av Paulus.  
46 Da ble Paulus og Barnabas frimodige og sa: «Det var nødvendig at Guds Ord først 
skulle bli talt til dere. Men siden dere forkaster det og ikke bedømmer dere selv verdige 
til det evige liv, se, da vender vi oss til hedningene.  
47 For slik har Herren befalt oss: «Jeg har satt Deg til lys for hedningene, for at Du 
skal være til frelse like til jordens ende.»  
48 Da hedningene hørte dette, ble de glade og æret Herrens Ord. Og så mange 
som var bestemt til evig liv, trodde.  
49 Og Herrens ord ble spredt over hele landområdet.  
50 Men jødene hisset opp de hengivne og gudfryktige kvinnene og de øverste 
mennene i byen. De satte i gang en forfølgelse mot Paulus og Barnabas, og drev 
dem ut fra området sitt.  
51 Men de ristet støvet av føttene sine mot dem og kom til Ikonium.  
 
Apostlenes gjerninger 15:1 Det var noen menn fra Judea som kom ned og lærte 
brødrene slik: «Hvis dere ikke blir omskåret etter skikken fra Moses, kan dere ikke 
bli frelst.»  
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2 Paulus og Barnabas fikk derfor ikke lite strid og ordskifte med dem. Da bestemte 
de at Paulus og Barnabas og noen andre av dem skulle dra opp til Jerusalem, til 
apostlene og de eldste, og legge dette stridsspørsmålet fram for dem. 
3 Etter at menigheten hadde fulgt dem et stykke på vei, drog de gjennom Fønikia og 
Samaria og fortalte om hedningenes omvendelse. Og med dette budskapet skapte de 
stor glede hos alle brødrene. 
4 Og da de var kommet til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten og apostlene og de 
eldste. Og de fortalte om alt det Gud hadde gjort iblant dem. 
5 Men noen fra fariseernes parti, som hadde kommet til tro, stod fram og sa: «Det 
er nødvendig at de blir omskåret, og de må pålegges å holde Moseloven.»  
6 Nå kom apostlene og de eldste sammen for å vurdere denne saken. 
7 Det oppstod da sterke meningsytringer. Da reiste Peter seg og sa til dem: «Menn og 
brødre, dere vet at for mange dager siden gjorde Gud det valg blant oss at det var ved 
min munn hedningene skulle høre og tro Ordet fra evangeliet.  
8 Og Gud som kjenner hjertet, gav dem vitnesbyrd ved å gi dem Den Hellige Ånd, slik 
som Han gjorde med oss.  
9 Og Han satte ikke noe skille mellom oss og dem, men troen har renset også deres 
hjerter.  
10 Hvorfor setter dere da Gud på prøve ved å legge et åk på disiplenes nakke, et 
åk som verken våre fedre eller vi har vært i stand til å bære? 
11 Men vi tror at ved Herren Jesu Kristi nåde skal vi alle bli frelst på samme måte som 
de.» 
12 Da tidde hele mengden og lyttet til Barnabas og Paulus. De fortalte om hvor 
mange tegn og under Gud hadde virket gjennom dem blant hedningene.  
 
Judas 3 Mine kjære! Samtidig med at jeg var meget opptatt med å skrive til dere om vår 
felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for 
den tro som én gang for alle ble overgitt til de hellige.  
4 For noen mennesker har sneket seg ubemerket inn, slike som for lenge siden ble 
oppskrevet til denne dommen: De er ugudelige som bytter bort Guds nåde med 
uanstendighet og fornekter den eneste mektige Gud, og vår Herre, Jesus Kristus.  
5 Men selv om dere en gang har fått vite om dette, vil jeg minne dere om at da Herren 
hadde frelst folket ut av landet Egypt, utslettet Han etterpå dem som ikke trodde.  
6 Og de englene som ikke tok vare på sin myndighet, men forlot sin egen bolig, dem har 
Han bundet i evige lenker under mørke til dommen på den store dag.  
7 Slik var det med Sodoma og Gomorra og byene rundt dem. På samme måte gav de 
seg over til seksuell umoral, og gikk avsted etter et annet kjøds tiltrekning, disse er gitt 
som eksempel, og de lider under straffen i en langvarig ild.  
8 Disse drømmerne besmitter også kjødet på samme måten, de forkaster 
myndighet og de taler ondt om herligheten.  
9 Men ikke engang erkeengelen Mikael, da han stred med djevelen og trettet om 
legemet til Moses, våget å bære fram en spottende anklage mot ham. Men han sa: 
«Herren refse deg!»  
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, (Ord for en annen tidsalder) grådig har 
de styrtet seg ut i Bileams villfarelse for vinnings skyld, (organisasjon og 
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medlemstall) og de har gått til grunne ved Korahs opprør. (Moses er ikke den eneste 
som Gud bruker) 
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, som blir drevet 
omkring av vindene (hver vind av menneskers lære), sene høsttrær (menn) uten frukt 
(uten lære), to ganger døde, revet opp med røttene.  
13 De er som brusende bølger (alltid hissige) på havet, som skummer av sin egen skam 
(som en gal hund som skummer ved munnen), de er som flakkende stjerner (alltid lurer 
de på dette og på det), som til evig tid bare har det dypeste mørke i vente.  
 
Så det er profetert å være slik i endetiden, som apostelen Paulus også advarte oss om, 
at glupske ulver ville komme inn i flokken, og de ville ikke spare flokken, men de 
kommer inn for å få økonomisk gevinst på dem og bruke dem til eget formål. 
 
La oss be. 


