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Denne formiddagen vil vi se på bare én identifiserbar karakteristikk til både det sanne 
vintreet og det falske vintreet. Disse karakteristikkene vil være så langt borte fra den ene 
til den andre som Lys er fra Mørke og sannhet er fra løgn. 
 
I dag skal vi først se på det sanne vintreet, og vise at de er bestemt til Evig Liv, og de vil 
vite at de har mottatt Evig Liv, og vi vil vise hvordan de vil vite det. Det falske vintreet vil 
ikke ha, og kan ikke motta evig liv, fordi de ikke var bestemt til å motta det. 
 
Derfor, det sanne vintreet vil bli født av en uforgjengelig sæd, det vil si: Ved Guds Ord. 
Men det falske vintreet vil bare ha en naturlig fødsel, men har ingenting i dem til å leve 
evig. 
 
Legg merke til at vi leser i 1. Peter 1:23 dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig 
sæd, men uforgjengelig, ved det levende Guds Ord som forblir til evig tid. 
 
Nå, vi vet at det bare finnes én form for Evig Liv, og det er Guds Eget Liv. Og vi vet at 
hvis du noen gang skal motta Evig Liv, da var du i Guds tanker for å motta det, før 
verdens grunnleggelse. Vi vet at Guds Liv er Logos-Liv. For da Gud ga fødsel til sin 
førstefødte sønn, det var en del av Gud som kom ut av Gud, og det gjorde ham til en del 
av Gud. 
 
53-0729 Spørsmål Og Svar Om 1. Mosebok 28. Nå, legg merke til dette. Så, etter en 
stund begynner jeg å se et lite hellig Lys som begynner å bli formet, som en liten 
halo, eller noe slikt. Du kunne bare se det gjennom åndelige øyne. 
29 Men se nå, mens vi ser på det, hele menigheten nå. Vi står på et stort gelender, og vi 
ser på hva Gud gjør. Og vi vil komme rett ned til dette spørsmålet her, og dere vil se 
hvordan Han bringer det inn. 
30 Nå, ingen har sett Gud. Og nå, den neste tingen som vi begynner å se, ved 
overnaturlige øyne som ser, da ser vi et lite hvitt Lys som blir formet der ute. Hva 
er det? Dette ble, av bibellesere, kalt "Logos", eller "den salvede", eller 
"salvelsen", eller - som jeg skulle til å si: Den delen av Gud begynner å utvikle seg inn i 
noe, slik at mennesker kunne ha en slags ide om hva Det var. Det var et lite, et lite Lys 
som beveget seg. Han ... Det var Guds Ord. 
31 Nå, Gud ga selv en fødsel til denne Sønnen, som var til før det endog var et atom 
der, eller luft, for å lage et atom. Det var... Jesus sa: "Herliggjør Meg, Far, med den 
herlighet som vi hadde før verdens grunnleggelse." Ser dere, langt tilbake over der.  
 
Dette skjer i 1. Mosebok 1:1-3 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.  
 
Nå, dette forteller deg hvordan Gud skal skape himmelen og jorden, men fremdeles så 
er skapelsen bare i Guds sinn. Han er skaperen, og dermed, før Han kunne skape, 



måtte Han planlegge den skapelsen. Så dette er da historien om den skapelsen. 
 
2 Og jorden var øde (Vel, hvis den var øde, da var den ennå ikke fysisk til stede, men 
bare der i Guds sinn) og tom. (Og så, ved å være i denne tilstanden, da var den uten 
form, og det var bare et stort tomrom. Med andre ord: Som en tom avgrunn, det var 
ingenting annet der enn mørke) det var mørke over det store dyp. 
 
Så vi ser en tilstand av en forhånds-skapelse før den ble fysisk, da det ikke var noe 
annet enn tomhet, en avgrunn, et tomrom, et mørke. Dette er de egenskaper som 
Bibelen karakteriserer for oss for å få et bilde inn i vårt sinn, at Gud skapte alle ting ut fra 
ingenting. Så det var nødt til å være et sted, og det var der i Guds sinn. Alt vi kan lese i 
vers 2, er beskrevet som tomhet, noe som ikke engang var der. Fordi selv tomhet er 
noe, men der var selv ikke den. 
 
Og så leser vi: og Guds Ånd svevet over vannene. 
3 Da sa Gud: Bli lys! Og det ble lys.  
 
Nå, dette beskriver den første av all skapelse, og viser oss hvordan skapelsen av alle 
ting er blitt bestemt til å komme frem. Og det er gjennom Det Talte Ord av Gud, slik 
Peter forteller oss i 2. Peter 3: 
 
2. Peter 3:1 Mine kjære, dette er det andre brevet jeg skriver til dere. I begge brev vil jeg 
ved påminnelse vekke opp deres rene sinn, 
2 for at dere skal minnes både de ord som ble talt på forhånd av de hellige profetene, og 
budet fra oss, vi som er Herrens og Frelserens apostler. 
3 Først av alt skal dere vite at i de siste dager skal spottere stå fram. De skal gå fram 
etter sine egne lyster  
4 og si: «Hvor er løftet om Hans nærvær (Parousia)? For fra den tid fedrene sovnet inn 
fortsetter alle ting som de var fra skapelsens begynnelse av.»  
 
Vel, hvorfor skulle Peter advare oss om at folk ville spotte Kristi Parousia? Jeg mener at 
vi som er vitne til Kristi parousia, eller (nærvær), som er tilsynekomsten før Hans 
komme, vi forstår hvorfor. Men vi bærer hovedtyngden av spottingen og spydighetene 
fordi vi lærer at den allerede har begynt. Og 79 av de 84 tegn og hendelser som er 
forutsagt å skulle ville finne sted, har allerede skjedd. Men gjennom disse 2000 årene 
måtte dette være et mysterium for folk som leste 2. Peter, om hvorfor noen i deres rette 
sinn, ville spotte Hans nærvær, med mindre dette nærværet skjer på en slik måte at de 
ikke vil vite at Han er her. 
 
Så Peter forteller oss hva dette Nærværet, dette Parousia, vil innebære. 5 For det er 
nemlig skjult for dem (spotterne) som ønsker å gjøre dette (spotte). (Så forteller han oss 
hvem disse menneskene er, de som i uvitenhet ønsker å gjøre dette. Det er disse som 
blir fortalt at Parousia har startet, og at Gud er her. Og de spotter det fordi de i sin 
uvitenhet ønsker å gjøre dette. Det betyr at denne Parousia ikke vil foregå i et hjørne. 
Men på grunn av en personlig tro, i uvitenhet, da ønsker de å avvise forklaringen. Og så 
gir Peter oss en ledetråd om hva Parousia er. Det er et nærvær av Gud, Ordet. For han 
fortsetter med å si,) At himlene fra gammel tid ble til ved Guds ord. Og ved det samme 



Guds ord stod jorden fram fra vann og gjennom vann.  
6 Ved dette gikk den daværende verden under, ved at den ble oversvømmet av vann.  
7 Men de himler og den jord som er nå blir ved det samme Guds ord spart til ilden 
ved tiden for de ugudelige menneskers dom og fortapelse.  
 
Så Peter forteller oss at ved den samme Guds Parousia, som skapte verden ved Sitt 
Ord, Han vil på samme måte, ved det samme Guds nærvær, ved hjelp av Hans Ord, 
sette jorden i brann og ødelegge den, for å renovere den og fornye den til sine barn. 
 
Johannes 6:68 Men Simon Peter svarte Ham: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det 
evige livs Ord.  
Legg merke til at Evig Liv er et løfte i Hans Ord til oss. Det evige livs Ord, sa Peter. 
 
Jesus bekrefter dette i Johannes 12:48 hvor Han forteller oss at Ordet skal dømme alle 
ting ved endetiden. 
 
Johannes 12:44 Men Jesus ropte og sa: «Den som tror på Meg, tror ikke på Meg, men 
på Ham som sendte Meg.  
45 Og den som ser Meg, ser Ham som har sendt Meg.  
46 Jeg er kommet som lys til verden, for at hver den som tror i Meg, ikke skal bli i 
mørket. 
47 Hvis noen hører Mine ord og ikke tror, dømmer ikke Jeg ham. For Jeg kom ikke 
for å dømme verden, men for å frelse verden. 
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.  
49 For Jeg har ikke talt av Meg selv. Men Faderen som har sendt Meg, gav Meg 
bud om hva Jeg skulle si og hva Jeg skulle tale  
50 Jeg vet at Hans bud er evig liv. Det som Jeg da taler, taler Jeg slik som Faderen 
har sagt Meg.»  
 
Og selvfølgelig, hvis Hans Ord er Evig Liv, da vil de som mottar Dem, være bestemt til 
Evig Liv. 
 
Apostlenes gjerninger 13:48 Da hedningene hørte dette, ble de glade og æret Herrens 
Ord. Og så mange som var bestemt til evig liv, trodde.  
 
Og de som er bestemt til å motta det Ordet, de mottar også det Lyset, fordi det Lyset er 
Ordet, det er Guds Logos. Og de som mottar det, de er også en logos. 
 
Men la meg ikke stoppe helt ennå, la oss videreføre den tanken som Peter forteller oss 
at Ordet vil dømme. Og også Jesus sa at Ordet vil dømme på den siste dag. 
 
Nå, vi vet at Kristus er Ordet. Og dermed, det er Ordet som har banket på døren for å 
komme inn i menigheten i Laodikea. Men de ville ikke åpne opp for Ham, Ordet. 
 
I Åpenbaringen 3:14, her forteller Jesus oss at Han taler til menigheten i Laodikea.  
14 Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier Han som er Amen, Det 



Trofaste og Sanne Vitne, Opphavet til Guds skaperverk:  
15 Jeg vet om gjerningene dine, at du verken er kald eller varm. Om du enda var kald 
eller varm!  
16 Derfor, fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil Jeg spy deg ut av Min munn.  
 
Nå, fra vers 17-19 forteller Han oss hvorfor de er lunkne, og derfor må de bli avvist. 
Dette er dommerens kjennelse, som vi straks vil se. 17 «Fordi du sier», (Du skjønner, 
disse menneskene sier ikke det samme som Gud sier, de sier frem sine egne ord.) Fordi 
du sier: «Jeg er rik, har fått overflod og har ikke behov for noe,» og du vet ikke at du 
er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken,  
(Så disse menneskene tenker bare én ting. Og de viser ved sin tenkning, at de er helt 
udugelige til å forstå sin virkelige tilstand, noe som betyr at de også er åndelig blinde.) 
 
18 så råder Jeg deg til å kjøpe av Meg, gull renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær, 
så du kan være påkledt, så din nakenhets skam ikke skal bli åpenbart, og øyensalve til 
å salve øynene dine med, så du kan se.  
 
Så disse menneskene er blitt gitt en måte til å seire, og omvende seg, og snu sin 
tilstand, og bli kledd i hvite klær, som er de helliges rettferdighet eller en rett visdom. 
Med andre ord: Vi skal være kledd i Ordet, som er den hvite kledningen. Men de avviste 
Guds vei. 
 
19 Alle dem Jeg elsker, dem refser og tukter Jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg!  
 
Og så forteller han oss hvem det er som har gitt dem denne sjansen til å omvende seg. 
For det er dette Ordet som Jesus sa ville dømme ved endetiden. 
 
20 Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører Min røst (Guds røst er alltid 
Hans Ord), og åpner døren, da vil Jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og han 
med Meg.  
 
Nå, Han som banker på døren, er Guds Ord ved endetiden. Og Han har allerede dømt 
tilstanden til folket i Laodikea. Og folket er blitt funnet å være i en forferdelig tilstand. Og 
derfor har Ordet avsagt dom over deres tilstand, men likevel, her viser Han (Guds Ord, 
Guds Logos) at Han er full av barmhjertighet, og Han gir dem en sjanse til å omvende 
seg. Og hvis de omvender seg, da vil de ikke bare motta Evig Liv, men de vil sitte 
sammen med Ham på Hans trone. 
 
21 Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på Min trone, slik Jeg også har 
seiret og satt Meg med Min Far på Hans trone.  
22 Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!  
 
Nå, Jakob forteller oss også hvordan Guds Ord vil dømme i de siste dager.  
Jakobs brev 5:7 Vær derfor tålmodige, brødre, frem til Herrens Parousia (nærvær). 
Se hvordan bonden (den som er ansvarlig for innhøstingen, som er oppstandelsen) 
venter på jordens dyrebare grøde! Han venter tålmodig på den til den får tidligregn 
og senregn. 



8 Vær også dere tålmodige! Styrk hjertene deres (deres forståelse), for Herrens 
Parousia (nærvær) er nær. 
9 Klag ikke på hverandre, brødre, så dere ikke skal bli fordømt. Se, Dommeren står for 
døren!  
 
Så Jakob snakker om denne Parousia. Og det samme gjorde Peter og Jesus. Og 
akkurat slik de har talt, slik forteller også Jakob oss dette, at Hans Parousia handler om 
dommeren (Ordet som vil dømme på den siste dag) under denne tiden for Hans 
Parousia, da vil Han stå ved døren. Og som Ordet, da vil Han også være dommer over 
himmel og jord, i den stillingen av å være Ordet. 
 
Så Kristi Parousia er Nærværet av Ordet selv. Så det var Herrens store Parousia som 
skapte himmelen og jorden, ved Sitt Ord. Og det er den samme som vil dømme denne 
skapelsen i endetiden, og det samme Ordet som vil brenne jorden til aske. 
 
Så, nå kommer vi tilbake til Peter, og da leser vi:  
2. Peter 3:8 Men dette ene må dere ikke glemme, mine kjære, at for Herren er én dag 
som tusen år, og tusen år som én dag.  
9 Herren er ikke sen med løftet (husk at det løftet han taler om her, er løftet om Hans 
Parousia,), slik noen regner det for senhet. Men Han er tålmodig med oss, siden Han 
ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. 
10 Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himlene forgå med et 
kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle 
menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp.  
11 Derfor, siden alt dette skal gå i oppløsning, hvor mye mer bør dere da ikke holde 
ved i en hellig ferd og gudsfrykt,  
 
Så Peter forteller oss: Dere vet at alt kommer til å brenne opp, så oppfør dere, vel 
vitende om at du ikke kan ta det med deg. Med andre ord: Hvis du vet disse tingene, 
vær da forberedt på avreisen som begynner med tiden for oppstandelsen, og beveger 
seg deretter inn i en forvandling av legemet, og deretter en avreise som tar oss opp, 
over disse brannene som vil finne sted. 
 
12 mens dere lengter etter og ivrig venter på nærværet av Guds dag. På den dagen 
skal himlene fortæres av ild, og elementene skal smelte med brennende hete. 
13 Men etter Hans løfte ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet 
bor.  
 
Til dem som har mottatt løftet, se etter oppfyllelsen av det løftet. De andre håner dette 
løftet, men Han skal bli sett for andre gang, uten synd, av dem som ser etter Ham. 
Hebreerne 9:28 
 
2. Peter 3:14 Derfor, mine kjære, når dere ser etter alt dette, legg da vinn på å bli 
funnet i fred av Ham, uten flekk og ulastelig.  
15 Og må vår Herres langmodighet lede dere til frelse, slik også vår kjære bror Paulus 
har skrevet til dere, etter den visdom som er gitt ham.  
 



Så med andre ord: Alt du holder dyrebart og som er utenfor løftet i dette Ordet, det 
kommer til å brenne. Så gi slipp på det før hendene dine blir brent. Som en varm potet, 
slipp den raskt. 
 
Nå, tilbake til 1. Mosebok 1:4 Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra 
mørket. 
5 Gud kalte lyset dag, mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, første 
dagen.  
 
50-0815 Hvem Er Gud? S:16 Han var først Gud, Jehova. Og ut av ham ... La oss bare 
se på bildet nå, som et lite drama slik at du kan få tak i det. La oss se komme ut av 
verdensrommet der det ikke er noen ting, la oss gjøre det til et lite hvitt lys, som et 
mystisk lys, som en halo. Og det var Logos som gikk ut av Gud i begynnelsen. Det 
var Guds Sønn som kom ut av Faderens barm. Det var det som i begynnelsen var 
Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble kjød og bodde blant 
oss. I begynnelsen var Gud. Og så, ut fra Gud kom Logos, en del av Gud som gikk 
ut av Gud. 
 
Og husk at han nettopp sa at det var en del av Gud, en del av Logos, som han sa var 
Guds sønn. 
 
Så vi ser at hans første-fødte sønn var den første-fødte i Guds skapelse. Og deretter 
skaper Han universet, og deretter alle skapninger på jorden og i havet. Og så bringer 
Gud inn mennesket i Sitt eget bilde, som vi ser i 
1. Mosebok 1:26 Da sa Gud: La oss gjøre mennesket i vårt bilde, etter vår liknelse. 
 
Og for noen uker siden viste jeg at den eneste som var i Faderens bilde, var Jesus 
Kristus, Guds førstefødte sønn. Paulus sa at Han var det nøyaktige bildet av Gud. Så 
når Gud sier: La oss. Da taler Han til sin Sønn. 
 
53-0729 Spørsmål og Svar Om 1. Mosebok 43. Han fikk alle disse tingene sammen, 
skapte …?… Skapte alle de andre tingene, alt dyrelivet, fuglene, biene, apene og hva 
det enn var, satte alt dette her på jorden. Og deretter stilte Han dette spørsmålet nå. "La 
oss" (Hvem? Faderen og Sønnen) "skape mennesket i Vårt Eget bilde." 
44 Nå, hvis et menneske ble skapt til noe, slik som det lille hellige Lyset, eller noe 
sånt, da kunne det ikke bli sett. (Det ville være et åndelig Vesen). Han manifesterte, 
eller utfoldet Seg Selv litt mer, for å skape en treenighet av Seg Selv gjennom Fader, 
Sønn og Hellig Ånd. Og her var Gud, utfoldet Seg Selv nå, ned til: «La Oss skape 
mennesket», som var Hans sønn, et avkom fra Ham, «mennesket i Vårt Eget 
bilde». Han var et overnaturlig vesen.  
 
«Og la ham få herredømme over dyrene på marken …», og så videre. 
45 Nå, mennesket ledet dyrene og alt sammen, akkurat slik som Den Hellige Ånd 
leder en ekte, sann troende i dag. Guds røst der ute ... Menneskets røst, snarere, 
kunne tale og si … kalle sammen storfeet inn på denne veien, kalle sauene over i dette 
beitet, kalle fiskene over til dette vannet. Se, han hadde herredømme, alle ting adlød 
ham.  



 
Og broder Branham sa at det herredømme ville ta oss rett gjennom tusenårsriket. 
 
62-0527 Spørsmål Og Svar COD 50. Nå, i 26. vers i 1. kapittel av Første Mosebok: Og 
Gud sa: La oss gjøre mennesket i vårt eget bilde, etter vår egen likhet: ... la dem ... 
(mennesket, ikke ham; "dem," se, flertall) ... ha herredømme over fiskene i havet, og 
over fuglene i luften, og over storfe, og over ... (Se "og, og, og" binde sammen?) ... over 
jorden og over alt som kryper på jorden. Så Gud skapte mennesket i sitt eget bilde, i 
Guds bilde skapte han ham; mann og kvinne skapte han dem. (både mann og kvinne) 
Og Gud velsignet dem ... (etter hans skapelse da) ... Og ... sa til dem: Vær fruktbare og 
... (og) ... bli mange og oppfyll jorden, og legg den under dere: ... Konjunksjon etter en 
konjunksjon av hva ... Mennesket skal formere seg. Og etter å ha blitt mange, legg da 
jorden under dere; det er rett inn i tusenårsriket. Skjønner? Greit, "Legg jorden 
under dere." Ja vel: ... og ha herredømme over fiskene i havet, og ... luftens fugler og 
over alt levende som beveger seg på jorden. 
 
Å, broder, vi kommer til å ha en fantastisk tid i tusenårsriket. 
 
Så det jeg vil vise dere denne formiddagen, er at da Gud skapte oss, skapte han oss 
først som et åndelig vesen. Deretter ga Han dette åndelige vesen en kledning. Men på 
grunn av fallet, da fikk denne kledningen en karakterbrist i seg, og den trengtes å bli 
endret. Og derfor skal det som er av støv, vende tilbake til støv. Men det er derfor 
apostelen Paulus fortalte oss i 1. Korinterbrev 15 at vi skal bli forvandlet. Så når et 
menneske dør, kaster han dette jordiske kjødet og mottar et himmelsk legeme, sitt 
teofani. Men deretter må han komme tilbake for en oppstandelse, og det jordiske 
legemet som han døde i, vil måtte motta en forherligelse. Et Ordlegeme. Og så skal det 
aldri mer forandre seg igjen, etter det. 
 
1. Korinterbrev 15:53 Det er nemlig nødvendig at dette forgjengelige må bli ikledd 
uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. 
54 Når så dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet og dette dødelige er 
blitt ikledd udødelighet, da skal det gå i oppfyllelse, det ord som er skrevet: Døden er 
oppslukt til seier.  
 
Du skjønner, det er det ultimate og endelige løftet om Hans Parousia. Menn spotter 
det, men vi venter tålmodig på det. 
 
Så det jeg prøver å si denne formiddagen, er at det Sanne vintreet er bestemt til evig 
liv. Fordi, vi var i Ham før verdens grunnleggelse, og vi har blitt bestemt til å motta 
Ordlegemet, som betyr et herliggjort legeme. Men vi måtte alle komme gjennom dette 
kjødet for å bli testet og renset av Ordet. 
 
Og, å motta det uforgjengelige legemet, det er hva vi lever for. Det falske vintreet er ikke 
bestemt til dette Livet, og heller ikke dette herliggjorte legemet. Så de passerer bare 
gjennom her på jorden som midlertidige vesener, for å bli dømt etter hva de gjorde i sine 
legemer. Men disse som er født på ny, de har allerede dødd til sitt selv, og vil ikke gå inn 
i dommen, for vi har allerede gått inn i et evig liv. Så vi venter bare på denne tiden for 



oppstandelsen, og telttjenesten, hvor vi skal motta vår forvandling av legemet i dette lille 
rommet. 
 
1. Korinterbrev 9:25 Og hver den som deltar i kappløpet, forsaker alt annet. De gjør det 
for å oppnå en forgjengelig krans, men vi gjør det for en uforgjengelig krans.  
 
Men vi er ikke bare bestemt til det, men prosessen har allerede startet opp. Og vi skal bli 
endoxazo. Og det betyr at Guds doxa skal bli manifestert i dette kjødet, for å vise at 
Guds Ord har gjort oss til disse som seirer, 
 
2. Tessalonikerbrev 1:10 når Han kommer for å bli herliggjort i Sine hellige, og bli 
hyllet i alle dem som tror, fordi vårt vitnesbyrd til dere ble trodd i den dagen. 
11 Derfor ber vi også alltid for dere om dette, at vår Gud vil akte dere verdige til dette 
kallet, og at Han vil fylle dere med all velvilje til godhet og troens gjerning, i kraft, 
12 for at vår Herre Jesu Kristi navn må bli herliggjort i dere, og dere i Ham, etter nåden 
fra vår og Herren Jesu Kristi Gud.  
 
Og det var Jesu siste bønn før han måtte gå gjennom sine prøvelser og tester og død, 
som vi ser i 
 
Johannes 17: 20 Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å tro i 
Meg ved deres ord. 
21 Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg, at også de 
må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg. 
22 Og den herlighet (Doxa, meninger, verdier og bedømmelser) som Du gav Meg, har 
Jeg gitt dem, så de skal være ett, slik (eller på samme måte) som Vi er ett: 
23 Jeg (det åpenbarte Ordet) i dem og Du (Ordet) i Meg, for at de kan bli gjort 
fullkomment til ett, og for at verden kan forstå at Du har utsendt Meg, og at Du har elsket 
dem, slik som Du har elsket Meg. 
24 Far, Jeg vil at også de som Du har gitt Meg, skal være hos Meg der Jeg er, og at 
de kan se Min herlighet (doxa), den som Du har gitt Meg. For Du elsket Meg før 
verdens grunnleggelse.  

 
La meg nå i de neste minuttene bare vise dere mange skriftsteder som viser hvordan vi 
er bestemt til Liv, evig Liv. Og det andre vintreet, det falske vintreet er ikke det. 
 
Matteus 18:14 " På samme måte er det heller ikke deres himmelske Fars vilje at en 
eneste av disse små skulle gå fortapt.  
 
1. Peter 3:4 men la skjønnheten heller være hjertets skjulte menneske, med den 
uforgjengelige skjønnheten som hører til den milde og stille ånd, som er meget 
dyrebar i Guds øyne.  
Legg merke til det skjulte mennesket, det usynlige åndsmennesket er ikke forgjengelig, 
det kan ikke gå til grunne. 
 
Johannes 5:24 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som hører (forstår) Mitt ord og 
tror Ham som har sendt Meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått 



over fra døden til livet.  
 
Johannes 5:26 For slik som Faderen har liv i Seg Selv, slik har Han også gitt Sønnen 
å ha liv i Seg Selv.  
 
1. Johannes 5:1 Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og hver den 
som elsker Faderen, elsker også den som er født av Ham. 
2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder Hans bud. 
3 For dette er Guds kjærlighet, at vi holder Hans bud. Og Hans bud er ikke tunge. 
4 For alle som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret 
over verden, vår tro. 
5 Hvem er den som seirer over verden, om ikke den som tror at Jesus er Guds 
Sønn? 
6 Han er den som kom ved vann og blod - Jesus Kristus. Ikke bare i vann, men i vann 
og blod. Og Ånden er den som vitner, for Ånden er sannheten. 
9 Hvis vi tar imot vitnesbyrdet fra mennesker, er Guds vitnesbyrd større. For dette er 
Guds vitnesbyrd, det som Han har vitnet om Sin Sønn. 
10 Den som tror i Guds Sønn, har vitnesbyrdet (Den Hellige Ånd) i seg selv. Den som 
ikke tror Gud, har gjort Ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet som 
Gud har vitnet om Sin Sønn. 
11 Og dette er vitnesbyrdet: At Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i Hans 
Sønn. 
12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 
13 Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds Sønns navn, for at dere skal vite at 
dere har evig liv, og for at dere skal fortsette å tro på Guds Sønns navn.  
 
Det er én ting å tro på evig liv, men det er en helt annen ting å vite at du har evig liv. Og 
han fortalte oss nettopp hvordan vi vil vite at vi har evig liv, den som gir et ekko av 
sønnen, gir et ekko liv. Der har du det. Det er hvordan du vet, fordi du har erfaring av 
Hans evige liv i deg. Kristus i deg er ditt håp om herlighet." Og Kristus i deg er 
salvelsen i deg. Og det hjelper deg å forstå. 
 
Det er derfor Paulus sa i 1. Korinterbrev 2 at "ingen kan forstå det som er av Gud 
uten at Guds Ånd er i ham. 
 
Og apostelen Johannes sa også dette i 1. Johannes 2:20: Og dere har salvelse fra 
Den Hellige, og forstår alle ting. 
21 Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner 
den, og fordi dere vet at ingen løgn er av sannheten.  
 
Nå, jeg vil bare lese flere skriftsteder som viser at Gud har gitt sine barn Liv, Gud-liv. Og 
det endelige løftet i Hans Parousia er et legeme som står i samklang med dette evige 
Livet, for dette legemet gjør ikke det. Det ble født i synd, formet i ugudelighet og kom til 
verden og talte løgner. Men den herliggjorte forvandlingen av legemet som vil komme i 
dette lille rommet i teltet, det blir et klimaks i Kristi Parousia sammen med oss. 
 
58-0928E Slangens Sæd 325. Vi tror på fotvask. Vi tror på nattverd. Vi tror på Kristi 



andre Komme, det synlige, fysiske Herrens legeme; ikke Ånd, men Herren Jesu 
fysiske legeme som kommer igjen i herlighet.  
326. Vi tror på de dødes fysiske gjenoppstandelse, for å motta et legeme, ikke 
gammelt og rynkete slik vi går ned i graven; men et nytt et, i selve ungdommens 
glede, for å leve evig.  
327. Vi tror på sjelens udødelighet, absolutt. Vi tror det bare er én form for Evig 
Liv, og det er Livet som du får fra Kristus Jesus. Det er helt riktig.  
328. Derfor tror vi ikke på en Evig straff. Vi tror på en helvetes ild, brennende svovel, 
men vi tror ikke det brenner for evig; hvis det gjør, har du Evig Liv. Det finnes bare ett 
Evig Liv; Det kommer fra Gud. Og det stemmer. Du vil bli brent, kanskje i én million år, 
ti millioner år, jeg vet ikke, men du kan ikke ha Evig Liv. Du kan ikke brenne for alltid… 
Du kan brenne for alltid, men ikke Evig. Ser dere, det er en forskjell mellom Evig og 
for alltid. For alltid er for alltid og for alltid, et bindeord, betyr et “rom av tid.” Men, 
Evig, du har ikke Evig straff.  
329. Du har Evig Liv, fordi det bare finnes én form for Evig Liv. Og han som har 
Evig Liv, lever og er velsignet av Gud for alltid.  
330. “Men den sjelen som synder, den sjelen skal…” Hva? [Forsamlingen sier: 
“Dø.”—Red.] Det stemmer. Da har den ikke Evig Liv. Ja visst. Den har—den får sin 
straff, men ikke Evig Liv.  
331. Så, dere ser, det er ennå mange ting som skal undervises, som vi vil få tak i det 
senere. Må Herren velsigne dere.  
 
Johannes 3:15-16 " for at hver den som tror i Ham, ikke skal gå fortapt, men ha (gi 
ekko av) evig liv. 
16 For slik har Gud nemlig elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den enbårne, for at hver 
den som tror i Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  
 
62-1111E Hvorfor Jeg Er Imot Organisert Religion 28. Og det er intet Skriftsted 
som sier at det finnes et Evig helvete. Fordi Evig begynte aldri, heller ikke tar det 
noensinne slutt. Så Bibelen sier at “helvete ble skapt for djevelen og englene hans”, 
derfor er det ikke Evig. Det var en tid da det ikke fantes, og det vil bli en tid igjen da det 
ikke er der. Men de kan bli straffet der inne, med ild og svovel og ildens avgrunner, i 
årtusener, men til slutt vil det ta slutt fordi helvete er ikke Evig. Og hvis det var et Evig 
helvete, så måtte du hatt Evig Liv for å leve i et Evig helvete. Og hvis det var Evig, 
har det alltid vært, og du var alltid i helvete og du vil alltid være i helvete. Ser dere, så 
det finnes ikke noe slikt. 
29 Så, ser dere, Evig er: “Det hadde aldri en begynnelse eller en slutt”. Og det er 
kun én form for Evig Liv, og det er i Gud. Det kommer fra det greske ordet Zoe, som 
betyr “Guds Eget Liv”. Og når vi blir født på ny av Guds Ånd, da blir vi Evige 
sammen med Gud, fordi vi har del i Hans Liv, som gjør oss til Guds sønner og 
døtre. Da har vi Evig Liv. Og Livet som er i oss, Gud vil reise opp det legemet med 
det Livet på den siste dag, men det er Guds Ånd som er i oss som blir reist opp, fordi 
det er Kristi Ånd, som var i Kristus, som levendegjør våre legemer og reiser også oss 
opp, sammen med Ham, for å sitte i—i—i Herligheten og regjere sammen med Ham.  
 
Johannes 3:3 Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som 
ikke blir født på ny, kan ikke se (forstå) Guds kongerike.»  



4 Nikodemus sier til Ham: «Hvordan kan en mann bli født når han er gammel? Kan han 
for andre gang komme inn i sin mors liv og bli født?»  
5 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, 
kan ikke komme inn i Guds kongerike.  
6 Den som er født av kjødet, er kjød, og den som er født av Ånden, er Ånd.  
7 Undre deg ikke over at Jeg sa til deg: Dere må bli født på ny.  
8 Vinden blåser dit den vil, og du hører lyden av den, men du vet ikke hvor den kommer 
fra, og hvor den går hen. Slik er hver den som er født av Ånden.»  
 
Legg merke til at det som er født av ÅNDEN er Ånd. Ikke lenger styrt av kjødet, men 
"Guds sønner blir ledet av Guds Ånd." Når du kan få denne åpenbaringen, vil ingen 
kule noensinne skremme deg, ingen kniv, ingen ild, ingen fiende, for du er evig. 
 
Legg merke til at han sa noe som ingen ser på: 6 Den som er født av kjødet, er kjød, 
og den som er født av Ånden, er Ånd. Legg merke til at Jesus gjør et veldig definitivt 
skille mellom de som bare er født av kjødet, og de som er født av Guds Ånd. Dette er 
en grenselinje, som er en adskillelse av tydelige grenser: 
 
57-0922 Hebreerne Kapittel 7 del 2, 302. Vi finner ut at ordet for alltid, betyr “en 
tidsperiode”. Husker dere det fremdeles? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] En 
tidsperiode: Det er for alltid og for alltid. Og for alltid blir bekreftet, mange ganger, i 
Bibelen som “en tidsperiode”. 
303 Men, Evigheten, og det er kun én type Evig Liv, fant vi ut. Er det riktig? Gud har 
dette Evige Livet, alene. Er det riktig? Kun én type Evig Liv. Det finnes ikke noe slikt 
ord som “Evig straff”. For hvis du skal straffes for Evig, da må du ha Evig Liv, til å bli 
straffet for Evig. Du måtte ha Evig … Og hvis du har Evig Liv, kan du ikke bli straffet, ser 
dere, hvis du har Evig ... “Den som hører Mine Ord og tror på Ham som har sendt 
Meg, har evigvarende Liv.” Er det riktig? Evig Liv, fordi du tror. Vel, hvis du har Evig 
Liv, kan du ikke bli straffet, fordi du har Evig Liv. Så, da, hvis du skal lide i helvete 
for all evighet, da må du har Evig Liv.  
 
Lukas 21:18 Men ikke et hår fra deres hode skal gå tapt.  
 
Judas 1:21 hold dere selv i Guds kjærlighet og vent på vår Herre Jesu Kristi nåde til 
evig liv.  
 
1. Johannes 5:20 Vi vet at Guds Sønn er ankommet og Han har gitt oss forståelse, 
for at vi skal kjenne den Sanne. Og vi er i Den Sanne, i Hans Sønn, Jesus Kristus. 
Denne er Den Sanne Gud og det evige livet.  
 
1. Johannes 5:13 Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds Sønns navn, for at 
dere skal vite at dere har evig liv, og for at dere skal fortsette å tro på Guds Sønns 
navn.  
 
1. Johannes 1:2 og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner om det og forkynner 
dere det evige livet, det som var hos Faderen og ble åpenbart for oss  
Hvordan viser du frem evig liv? Gjennom å gi et ekko av Kristi Liv i deg. 



 
Titus 3:7 for at vi, etter å ha blitt rettferdiggjort ved Hans nåde, skulle bli arvinger ifølge 
håpet om evig liv.  
 
Romerne 6:23 For syndens lønn er død, men Guds nådegave er evig liv i Kristus 
Jesus, vår Herre.  
 
Romerne 5:21 for at slik som synden hersket i døden, slik skal også nåden herske 
ved rettferdighet til evig liv gjennom Jesus Kristus, vår Herre.  
 
Johannes 10:28 Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller 
ikke skal noen rive dem ut av Min hånd.  
 
Johannes 5:39 Dere gransker Skriftene, for dere tenker at dere har evig liv i dem, 
nettopp de vitner om Meg.  
 
Lukas 18:18 Og en viss hersker spurte ham og sa: Gode Mester, hva skal jeg gjøre 
for å arve evig liv? Denne mannen så etter gjerninger for å arve evig liv, og forsto ikke 
at det kommer ved å motta Guds Ord. 
 
Johannes 3:15 for at hver den som tror i Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  
 
Lukas 10:25 Og se, en lovlærd stod fram og fristet Ham og sa: «Mester, hva skal jeg 
gjøre for å arve evig liv?»  
 
Det Falske Vintreet er født av en Forgjengelig Sæd, som er et ord fra en annen 
tidsalder. Hvordan kan vi si det? Fordi sæd fra en annen tid blir forgjengelig når den 
sitter og råtner. Mange ganger når du kjøper frø, går det dårlig etter en stund, hvis du 
ikke kan holde det perfekt i en rett temperatur og en kontrollert fuktighet. Jeg vet ikke 
hvor mange ganger i løpet av årene at min kone vil kjøpe løk og andre frø for å plante, 
og etter planting vil hun sette det som var til overs, ned i kjelleren. Og et år senere vil jeg 
se i denne posen etter frø til å plante ut, og alle disse frøene er tomme, og bare skrog og 
skall. Ingen substans, bare smuldrende skall. 
 
1Peter 1:23 dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved det 
levende Guds Ord som forblir til evig tid.  
 
Salme 1:1-6 "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. 
5 Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges 
menighet. 
6 For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.  
 



59-1223 Spørsmål Og Svar COD 27 Men de ugudelige skal bli straffet for sine 
synder i henhold til de gjerninger som er gjort i legemet, og da vil de bli 
fullstendig og totalt tilintetgjort. Nå, bare husk dette. Du som tar notater, husk det. Du 
setter dette som mitt vitnesbyrd, at det bare finnes én form for Evig Liv, og vi søker etter 
det; og Gud alene har Evig Liv. Det finnes ikke to typer Evig Liv: Bare ett Evig Liv, og det 
er det eneste som lever. Og husk, skriv også dette ned i dine notater: Alt som er laget, 
som hadde en begynnelse, har også en slutt. Alt som hadde en begynnelse, har en 
slutt. Og bare det som ikke hadde noen begynnelse, det har heller ingen slutt. Og det er 
bare én ting som aldri hadde en begynnelse, og det var Gud. Og det er den eneste 
måten som du kan bli oppreist i oppstandelsen, at du har dette Evige Livet i deg. 
Skjønner? Det er den eneste måten som du noen gang kan komme tilbake, er noe i deg 
som ikke hadde noen begynnelse. Og når du har mottatt Den Hellige Ånd, da bor det et 
Liv inni deg som aldri startet opp og aldri kan bli avsluttet. Og har du det Livet inni deg, 
da har du fått Evig Liv og er en sønn og en datter av Gud. Skjønner? Og du kan ikke 
dø mer enn Gud kan dø, fordi du er en del av Gud. 
 
Salme 9:3 " For mine fiender viker tilbake, de faller og omkommer for ditt åsyn.  
 
Salme 37:20 " For de gudløse går til grunne. Herrens fiender vil bli som 
blomsterprakten på marken - de blir borte, de forsvinner som røk.  
 
Salme 68:3 Likesom røk drives bort, slik driver du dem bort. Likesom voks smelter for 
ild, slik forgår de ugudelige for Guds åsyn.  
 
Lukas 13:3 Jeg sier dere: Nei, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle 
omkomme på samme måten.  
4 Eller hva med de atten som tårnet i Siloa ramlet ned på og drepte, mener dere at de 
var større syndere enn alle andre mennesker som bor i Jerusalem? 
5 Jeg sier dere: Nei, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme 
på samme måten.  
 
65-1031A Lederskap, Følg Meg 37. Nå, religion alene vil ikke fungere. Se, denne 
ene unge lederen her, han sa: “Gode Mester …” Husk nå, før jeg sier det. Han hadde 
blitt opplært til å vandre rett. Han hadde en god utdannelse. Han hadde blitt opplært i 
handelsvirksomhet. Og var rik, og var en leder, og hadde religion. Men han ble 
konfrontert med et annet problem, og det konfronterer oss alle, Evig Liv. Religion gir 
oss ikke Evig Liv. En religiøs, det er en tildekning, men det gir oss ikke Evig Liv.  
 
Apostlenes Gjerninger 13:41 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.  
 
1. Johannes 3:15 Hver den som hater sin bror, er en morder. Og dere vet at ingen 
morder har (gir ekko av å ha) evig liv værende i seg.  
 
La oss be 


