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Satans Eden nr. 75 
Tvillinger nr. 15, Identifiserbare Egenskaper, del 4 

Å Elske Gud Ved Å Elske Hans Ord 
30. oktober 2022 

Brian Kocourek, Pastor 
 
Denne formiddagen vil vi fortsette med vårt studium av broder Branhams preken, Satans 
Eden, og vi vil også fortsette med vår mini-serie om tvillinger, som blir videreført fra 
denne studien. 
 
Vi har sett på de identifiserbare egenskapene som beviser hvilken sæd som tilhører hva, 
det Sanne Vintreet eller det falske. 
 
Husk alltid, og glem det aldri, at vi blir unektelig fortalt i 1. Mosebok 1:11 Hver sæd må 
bringe frem etter sitt slag. Dette er en bibelsk sannhet som du aldri må glemme, for 
hvis du gjør det, kan du bli bedratt. Fordi Satan vil komme til deg endog med Guds Ord, 
så det å forstå egenskapene til den sanne sæden versus den falske sæden, vil spare 
deg for mye trøbbel. 
 
Vi vet at Jesus fortalte oss: Matteus 24:24 For falske kristuser (det som gjør dem falske 
er det ordet de forkynner, men de er virkelig salvet) og falske profeter (det som gjør en 
profet til en falsk profet er ved å lære hva som er falskt. En falsk profet underviser i falsk 
lære.) skal stå fram og levere store tegn og under (Ordet levere betyr: Å forkynne, å 
bringe frem, å levere eller å gjengi. Så på grunn av salvelsen har de tegn og under, men 
det som gjør dem falske, er det ordet som de lærer.), for å forføre selv de utvalgte - om 
det var mulig. 
 
Så villfarelsen kommer fordi folk ser på det, og de ser at disse tegn og under er ekte, 
men de lytter ikke nøye etter for å høre etter hvor disse mennene ikke underviser et 
stadfestet Budskap, eller et som har blitt stadfestet av Gud. Med andre ord: De går 
utenom det Ordet som Gud bringer frem gjennom sin stadfestede kanal, som er Hans 
endetidsprofet. Og ved å omgå den stadfestede sannheten, presenterer de sine egne 
ideer til å være sannhet. 
 
Og så forteller Jesus oss ved dette "alle, unntatt de utvalgte, vil bli forført. "  
 
Derfor, det Sanne Vintreet vil elske Guds Sanne Ord, det Åpenbarte og det 
Stadfestede Ordet for den tiden som de lever i. 
 
58-0610 Den Mektige Seierherren 2. Jeg bare elsker Guds Ord. Jeg liker å lese Det. 
Det er noe med det, det er så spennende bare å vite at vi leser noe som, Han er 
evig. Og Guds Ord er like så evig som Han er. Enhver mann, ingen mann er noe 
bedre enn hans ord. Hvis jeg ikke kunne ta ditt ord, da har vi ingen omgang med 
hverandre. Du kunne ikke ta mitt ord, du kunne ikke stole på meg. Og hvis vi kan ta 
Guds Ord, da kan vi stole på at det som Han sa, er sant. Og hvis vi ikke kan ta Det, da 
er det på tide for oss å gå og be, til Gud åpenbarer det for oss, at Han er Ordet. "I 
begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. "  
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2. Timoteus 4:8 Til slutt, så er det da gjort ferdig en rettferdighetens krone for meg, den 
som Herren, den rettferdige Dommer, skal gi meg på den Dagen, og ikke bare til meg, 
men til alle som har elsket Hans tilsynekomst.  
 
Så vi ser at denne rettferdighetens krone faktisk er en kroning av en rett forstand, som 
er en rett forståelse. Og den kommer over alle dem som elsker Hans tilsynekomst, og vi 
vet at den finner sted ved Hans Parousia-nærvær, før det faktiske komme.  
 
La oss gå tilbake til vers 1 og lese hva Paulus henviser til her. 
 
2. Timoteus 4:1 Derfor pålegger jeg, framfor Gud og Herren Jesus Kristus, Han som 
skal komme for å dømme levende og døde ved Sin tilsynekomst og Sitt rike:  
 
Husk nå at det ordet, "og", er en konjunksjon som binder to ting sammen. Så det vi ser 
bundet sammen her er at Hans rike kommer tilsyne og blir opprettet. Og han forteller oss 
at på den tiden når Han er her for å sette opp Sitt rike, da vil det være kjent som 
epiphaneia. Og broder Branham lærte oss at det er Han som gjør Sitt Nærvær kjent på 
en overnaturlig måte.  
 
Broder Branham sa i talen 62-0706 Jehova Jireh del 2 174. Dette er avslutningen på 
ventetiden for den kongelige ætten. Han er her, Kristi tilsynekomst.  
(Så du ser at han knytter Guds nærvær som er her, sammen med "Kristi 
Tilsynekomst". Han forteller at dette er den samme hendelsen. Så fortsetter han:)  
 
Har du noen gang prøvd å dele det opp. Det er et sted i Bibelen, vet dere, jeg har ikke 
tid til å gå inn i det, den sier: Kristi tilsynekomst, og deretter, Kristi komme.  
Det er to helt forskjellige ting, tilsynekomsten og Hans komme. Han er kommet 
tilsyne nå, og virker sammen med oss i form av den Hellige Ånd, og gjør denne 
Menigheten fullkommen. Det er nødt til å skje.  
 
Og igjen i hans preken 62-0611 Det Er Jeg, Vær Ikke Redd 81 Dere vet, det er en 
forskjell mellom Kristi tilsynekomst og Kristi komme. Det er to helt forskjellige ord.  
 
Nå, hvis dette er to forskjellige ord, da betyr de to forskjellige ting. Men hvorfor lærer 
menn disse to forskjellige ordene som om de bare er en hendelse? 
 
Broder Branham fortsetter: Han er kommet tilsyne nå i Sin menighet. Vi ser Ham; vi 
vet at det er Ham. Det er Den Hellige Ånd. Skjønner? Vi vet at det er det. 
 
Nå. Vi tror at den Hellige Ånd er Gud. Det vet vi alle sammen. Som Fader, Sønn og 
Hellig Ånd, vi tror ikke at det er tre guder.  
 
Så han lar oss få vite at den Ene som er her, er Gud, som er Den Store Hellige Ånd, så 
Hans store nærvær er her iblant oss.  
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Og igjen, broder Branham viser oss denne forskjellen mellom disse to ordene, som betyr 
to forskjellige ting, og dermed taler om to forskjellige hendelser. 
62-0713 Fra Den Tid 102 Hvor mange vet at det er en forskjell på Kristi 
tilsynekomst og Kristi komme? Det er to forskjellige ord. Tilsynekomsten skjer nå. 
Det 2. komme skal snart skje. Han er til stede i vår midte (og hvordan vet vi at Han 
er til stede i vår midte? Fordi han legger til,) og gjør de gjerninger som Han en gang 
gjorde, i Sin menighet. Du er en del av den menigheten, og ved nåde tror du. Jeg er 
et medlem av den menigheten. Jeg er ingen forkynner. Dere vet at jeg ikke er det. Jeg 
har ikke utdannelsen til å gjøre det. Noen ganger har jeg liten lyst til å stå her ved siden 
av Guds menn, som er kalt til det embetet. Det finnes apostler, profeter, lærere, 
pastorer og evangelister. Ikke alle er apostler, ikke alle er profeter, ikke alle er lærere, 
ikke alle er evangelister. Jeg står her ... Men min tjeneste er en annen tjeneste enn å 
være en pastor eller en lærer. Jeg er ikke det. Og hvis jeg sier ting som er feil, brødre, 
tilgi meg. Jeg mener ikke å gjøre det. Men dette er min tjeneste (Skjønner?), å erklære 
Ham, at Han er her.  
 
Så broder Branham viser oss ikke bare forskjellen mellom tilsynekomsten og det annet 
komme, men han forteller oss at det er hans tjeneste å erklære denne Ene som er 
her. Og ikke bare det, men også å vise oss at Han, (Kristus), skal være her iblant oss. 
 
Så vi går tilbake til 2. Timoteus 4, hvor apostelen Paulus fortalte oss at Kristi 
tilsynekomst ville finne sted, og når tid det skulle skje. Og han fortalte oss også hva som 
skulle skje ved denne tiden av denne store Tilsynekomsten.  
 
2. Timoteus 4:2 Forkynn Ordet! Vær rede i rett tid og i utide! Overbevis, irettesett, 
forman med all langmodighet og lære.  
3 For den tid kommer da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster 
hoper de seg opp lærere, som de klør etter å høre på.  
4 De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til 
eventyr.  
 
Så vi ser at dette vil være en tid med stor forførelse, fordi folk da vil ha vendt seg bort fra 
læren, og de vil heller lytte til historier og fabler.  
 
Nå har vi allerede lest hvor broder Branham sa at dette er min tjeneste, å erklære denne 
Ene som er her, og vise deg at Han virkelig er her. 
 
William Branham plasserte faktisk dette skriftstedet i hjørnesteinen i sin kirkebygning, da 
han la hjørnesteinen, fordi han sa at dette var hans oppdrag. 
 
65-0718E Åndelig Mat I Rett Tid 141. Hvor mange husker oppdraget mitt da vi bygde 
Tabernaklet her? Han sa: “Gjør en evangelists gjerning.” Han sa ikke at jeg var en 
evangelist. Sa: “Gjør en evangelists gjerning.” Ser dere? “For tiden kommer da det vil 
forandre seg.” Den tiden kommer. Ja vel. Nå, i dette, Han…  
142. Du kan ikke blande to eller tre ulike tjenester sammen, en pastor, og 
evangelisere, på samme tid. Du kan ikke være en profet og kanskje en pastor, på 
samme tid, ser dere, for du har ulike gjerninger, ulik tjeneste.  
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143. Men Herren ga meg hva jeg skulle gjøre i mitt Budskap. Men så sa Han, “Gjør 
en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste, for det skal komme en tid da de ikke 
skal tåle den sunne Lære.” Hvis det ikke har kommet inn nå! Ethvert kirkesamfunn 
har forkastet meg. De kan ikke tåle den sunne Lære. “Men etter sine egne lyster 
skal de bringe sine egne lærere inn, og de vil vende seg til eventyr. Og de vil ha 
stor framgang, slik som Jambres og Jannes som stod Moses imot, men deres dårskap 
skal bli åpenbart.” Skjønner? Skjønner? Ja vel, etterligninger! Dere ser hvordan 
Jambres…  
144. Og, Gud i Himmelen vet, at det har ligget rett der inni hjørnesteinen på 
Tabernaclet siden 1933, skrevet på en side av en Bibel, ligger rett der. Se hvordan 
de har gjort det. Se hva som har skjedd. Etterligninger, helt riktig. Sa: “La dem bare 
være, deres dårskap skal bli gjort kjent på samme måte som Jambres og Jannes 
ble.” Her er vi i den tiden.  
145. Jeg så menigheten da vi akkurat hadde lagt hjørnesteinen, folk hang i 
vinduskarmene og overalt, stod rundt veggene til tabernaklet.  
 
La oss nå gå tilbake til hva apostelen Paulus sa her, og hvordan det stemmer perfekt 
overens med William Branhams tjeneste, ettersom Gud ga ham dette Ordet for å 
identifisere hans tjeneste.  
 
5 Men vær du på vakt i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning og fullfør din 
tjeneste!  
6 For jeg blir allerede ofret, og tiden for min avreise er nær.  
7 Jeg har stridd den gode strid, jeg har fullført løpet, jeg har bevart troen.  
8 Til slutt, så er det da gjort ferdig en rettferdighetens krone for meg, den som Herren, 
den rettferdige Dommer, skal gi meg på den Dagen, og ikke bare til meg, men til 
alle som har elsket Hans tilsynekomst.  
 
Ja vel, så du må elske Hans tilsynekomst hvis du skal motta rettferdighetens krone, som 
er en krone av en rett forståelse. Og hva er denne rettferdighetens krone? Det er 
kroningen av en legemliggjørelse av Guds doxa i ditt liv. 
 
La meg bare lese disse skriftstedene igjen fra Amplified versjonen. 4 Jeg vil alvorlig 
pålegge deg i Guds og Jesu Kristi nærvær, Han som skal dømme levende og døde, 
og ved Sin tilsynekomst og Sitt rike: 2 forkynn ordet [som en offisiell budbærer]. 
(Der ser du broder Branhams oppdrag identifisert i Skriften) vær klar når tiden er inne, 
selv når den ikke er det [bevar din følelse av at det haster, om muligheten virker 
gunstig eller ugunstig, enten det er praktisk eller ubeleilig, enten det er velkommen eller 
uvelkommen]; korriger [dem som feiler i lære eller adferd], advar [dem som synder], 
forman og oppmuntre [ de som vokser mot åndelig modenhet], med uuttømmelig 
tålmodighet og [trofast] undervisning. 3 For tiden vil komme da folk ikke vil tolerere 
sunn lære og nøyaktig undervisning [som utfordrer dem med Guds sannhet]; men 
ønsker å få ørene pirret [med noe behagelig], de vil samle for seg selv [mange] 
lærere [den ene etter den andre, utvalgt] for å tilfredsstille sine egne begjær og for å 
støtte de villfarelser de har, 4 og vil vende ørene bort fra sannheten og vil vandre 
ut i myter og menneskeskapte fiksjoner [ og vil akseptere det uakseptable]. 5 Men 
når det gjelder dere, vær klarsynte i enhver situasjon [hold dere rolige og kjølige og 
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stødige], uthold enhver motgang [uten å vike], gjør en evangelists arbeid, oppfyll 
[pliktene til] deres tjeneste. 6 For jeg blir allerede utøst som et drikkeoffer, og tiden for 
min bortgang [fra denne verden] er nær, og jeg vil snart bli fri. 7 Jeg har kjempet den 
gode og verdige og edle strid, jeg har fullført løpet, jeg har bevart troen [og voktet 
evangeliet mot villfarelse]. 8 I fremtiden er det forbeholdt meg [seierherrens] 
rettferdighetens krone [for å ha gjort rett med Gud og gjøre rett], som Herren, den 
rettferdige dommer, vil tildele meg på denne [store] dagen – og ikke bare til meg, 
men også til alle dem som har elsket og lengtet etter og ønsket hans tilsynekomst 
velkommen.  
 
Så du ser at kronen er lagt opp ikke bare for Paulus, men for alle de som elsker, lengter 
etter og ønsker Herrens tilsynekomst velkommen. Så du må elske det, min bror og 
søster. 
 
Så tjenesten til en sann femfoldig tjeneste er å ta Guds Ord og vise hvilken dag og time 
som vi lever i, gi åndelig mat for den rette tiden.  
  
Efeserne 4:11 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, (for å gi modning til de hellige) til tjenestens 
arbeid, til oppbyggelse (og fullførelse) av Kristi legeme, 
13 inntil vi alle når fram til troens enhet  
Og husk alltid dette, at det bare er én Herre, og én tro. Og denne Ene troen er 
åpenbaringen av denne Ene Herren.  
 
Og han sier at for å komme til en enhet av denne Ene troen, da må du forstå det 
forholdet som Gud hadde med sin Sønn. 13 inntil vi alle når fram til troens enhet og 
kunnskapen om Guds Sønn, til manns modenhet (fullstendig avsluttet og ferdig), til 
det mål av vekst (karakter) som rommer Kristi fylde, 
14 for at vi ikke lenger skulle være som små barn, ...  
 
Så apostelen Paulus taler om når vi ikke lenger er små barn, men vi har vokst opp, inn i 
Kristus, vi er fullt modne sønner og døtre av Kristus. Derfor lærte han også korinterne 
det samme i,  
1. Korinterbrev 13,9 For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis.  
10 Men når den fullkomne kommer (og Gud er den fullkomne og Han er Ordet), da skal 
det som er stykkevis ta slutt. 
11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, og jeg forstod som et barn og (og det er 
fordi jeg) tenkte som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige (Barnslig 
tenkning og barnslig tale).  
12 For nå ser vi i et speil, i det dunkle, men da skal vi se ansikt til ansikt. (Når tid da? 
Når det som er fullkomment er kommet, når Kristus, Ordet, viser seg frem,) Nå forstår 
jeg stykkevis, men da (Når tid da? Ved Kristi tilsynekomst) skal jeg kjenne alt, slik som 
jeg også er fullt kjent. 
13 Så blir de da stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men den største av dem er 
kjærligheten. 
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Og Jesus fortalte oss hvordan vi vil vite at vi elsker Ham. Han sa: "Hvis du elsker meg, 
vil du holde mitt ord. " 
 
Johannes 14:23 Jesus svarte og sa til ham: «Hvis noen elsker Meg, vil han holde 
Mitt ord. Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig 
i ham.  
 
50-0824 For Hvem Blir Herrens Arm Åpenbart? 42. Dette er en hellig orden i 
Menigheten, at: "Disse tegn skal følge dem som tror; Hvis de legger sine hender på de 
syke, skal de bli friske. " Nå, det var ikke jeg som sa det; det var Jesus Kristus som sa 
det. Nå, det første du må gjøre, er å overgi deg helt til Kristus, og overgi tankene 
dine til Hans Ord. "Herre, jeg vil ikke handle på mine egne følelser, på mine egne 
tanker. Jeg vil bare handle på Ditt Ord. Jeg har ingen kontroll over mine egne 
tanker om det. Jeg vil handle på Ditt Ord. "Nå, få dette rett. Nå, du skal ikke gå ned 
og si: "Vel, jeg har mistet min helbredelse." Hvis du gjør det, broder, vil det bli verre enn 
det noen gang var, hvis du overgir deg til dette. Du må bli stående rett der. Husk, det er 
akkurat som å komme inn i menigheten; du skulle gjøre dette til en forpliktelse, og si: 
"Herre, himmelens Gud, jeg skal stå fast ved Ditt Ord, så hjelp meg, frem til den 
siste blodsdråpen har forlatt mitt legeme, mitt åndedrett." Skjønner? 
 
Amplified Johannes 14:23 Jesus svarte: "Hvis noen [virkelig] elsker meg, vil han 
holde mitt ord (min undervisning); Og min Far vil elske ham, og Vi vil komme til ham 
og bo hos ham. 
 
Og vi vet at undervisning er lære, slik som Jesus sa i Johannes 8:28 Så sa Jesus til 
dem: «Når dere opphøyer Menneskesønnen, da skal dere vite at Jeg er Den Jeg er, og 
at Jeg ikke gjør noe av Meg Selv. Men Jeg taler alt slik som Min Far lærte Meg.  
 
Johannes 7:16 Jesus svarte dem og sa: «Min lære er ikke Min egen, men tilhører 
Ham som har sendt Meg.  
17 Om noen vil gjøre Hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om 
Jeg taler ut fra Meg Selv.  
18 Den som taler ut fra seg selv, vil selv ta æren. Men den som vil gi æren til Ham 
som har sendt Ham, han er sannferdig, og i Ham er det ingen urettferdighet.  
 
Ok, så vi ser på den femfoldige tjenesten som underviser det som Jesus lærte, Hans 
lære som Han mottok fra sin Far. Og denne undervisningen av Kristi lære bringer med 
seg en modenhet inn i Guds barn. Og da er de ikke lenger barn som 14 blir kastet hit og 
dit og blir 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 opp, inn i Ham, i alle ting, Han 
som er hodet - Kristus.  
 
Så læren tillater oss, Kristi legeme, å vokse opp, inn i hodet som er Kristus. For å bli 
likedannet med bildet av den førstefødte sønnen. Så du ser hvordan det Sanne vintreet 
vil elske dette Ordet, fordi det gjør så mye for å hjelpe dem til å vokse opp, inn i Kristus.  
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Og det produserer i oss hva apostelen Peter sier i  
1. Peter 1:22 Deres sjeler er blitt renset i lydigheten mot sannheten, ved Ånden, inn 
i oppriktig broderkjærlighet (en upretensiøs kjærlighet , som er en ekte kjærlighet til 
brødrene), så elsk hverandre inderlig av et rent hjerte,  
 
Og igjen i Johannes 14, her forteller Jesus oss at hvis vi elsker Ham, det vil bli vist frem 
i vår kjærlighet til Hans Ord.  
Johannes 14:23 Jesus svarte og sa til ham: «Hvis noen elsker Meg, vil han holde Mitt 
ord. Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig i ham.  
 
Brother Branham siterer hva vi nettopp leste, det som Jesus forteller oss, og han sier i 
talen:  
63-0901E Desperasjon 73 Johannes 14:23 Jesus sa: «Hvis noen elsker meg, vil han 
holde Mitt ord.» Nå. du kan ikke holde Hans Ord uten å ha tro på det Han sa. Så du 
skjønner, hvis han elsker Gud, da holder han Guds Ord. Hvis han sa: "Jeg er Herren 
som helbreder deg," da tror han det. Kjærlighet får ham til å tro det, fordi kjærlighet 
dominerer alt. "Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har 
kjærlighet, er jeg ingenting." Skjønner? "Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, 
men ikke har kjærlighet, er jeg ingenting." Kjærlighet dominerer alt, fordi Gud er 
kjærlighet, en kjærlighetens Gud. Nå. Ja, sir. Og Jesus sa: "Hvis noen elsker meg, vil 
han holde Mitt Ord."  
 
Johannes 14:21 Den som har (gir ekko av) Mine bud og holder dem, han er den som 
elsker Meg. Og den som elsker Meg, skal bli elsket av Min Far, og Jeg skal elske ham 
og åpenbare Meg Selv i ham. 
 
64-0816 Bevise Hans Ord 129 Folk vil komme helt opp til dåpen i Den Hellige Ånd, de 
vil komme helt opp til Ordet, de vil komme opp gjennom alle kirkesamfunn, og alle 
kirker, og alle katekismer, og alle ting. Men når det gjelder det Ordet, det å krysse 
den linjen, da sier de: "Å, jeg vet ikke noe om det, min kirke lærer det ikke på den 
måten." Jeg bryr meg ikke om hva din kirke lærer, Bibelen sier at det er slik. Og så 
sier du: "Hvordan vet jeg at det er riktig?" Han bekrefter det, og beviser det! 
 
1. Tessalonikerbrev 2:10 Dere er vitner, og Gud også, om hvor hellig og rettferdig og 
ulastelig vår opptreden var overfor dere som tror.  
11 For dere vet hvordan vi formante og trøstet hver eneste én av dere, slik en far gjør 
med sine egne barn,  
12 og vitnet om hvordan dere skulle vandre verdig for Gud, Han som har kalt dere inn i 
Sitt eget rike og Sin herlighet.  
 
Og fordi vi elsker Ham, kommer vi til Ham som er Ordet. Vi kan ikke noe annet enn 
å komme inn i nærværet av Ham som er Ordet. Vi elsker å være i Hans nærvær, og 
vil komme til lyset (Det Åpenbarte Ordet) og vi vandrer ikke i mørket 
 
Jesaja 60:3 Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp 
over deg.  
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Salme 56:13 For du har fridd min sjel fra døden, ja, mine føtter fra fall, så jeg kan 
vandre for Guds åsyn i de levendes lys.  
 
Salme 89:15 Salig er det folk som kjenner til jubel! Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre.  
 
Johannes 3:21. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at gjerningene 
hans skal bli åpenbare, at de er gjort i Gud.  
 
Johannes 12:46 Jeg er kommet som lys til verden, for at hver den som tror i Meg, 
ikke skal bli værende i mørket.  
 
1. Johannes 1:7 Men hvis vi vandrer i lyset, slik Han Selv er i lyset, da har vi 
samfunn med hverandre, og Jesu Kristi, Hans Sønns blod renser oss fra all synd.  
 
51-0727 Bare Én Sann Levende Menighet 65. Jeg vil bare si at etter at vi begynte å 
snakke sammen, så er det kommet en virkelig søt god følelse over deg. Er det riktig? 
Hvis det stemmer, løft din hånd. Hva det skyldes, det er Herrens Engel som tar kontakt. 
Det er noe galt med deg. Og jeg er Hans tjener. Akkurat slik som den ledningen i 
dette lyset er en tjener for det lyset. Det er ikke ledningen. Det er strømmen som 
går gjennom den, som lager lyset. Ledningen kan ikke lage noe lys. Jeg kan heller 
ikke vite hva som er galt med deg, eller ha noe Lys for deg. Det er denne Ånden 
som du nå føler, Han bringer lyset.  
 
63-1229M En Mann Som Kan Slå På Lyset 47. Og Ordet er det som leder deg til Lyset, 
og Lyset er det som gjør det Ordet stadfestet. Amen.  
 
63-0803B Investeringer 1. Far, vi vet at ingen kan komme uten at Du først drar i ham, 
Jesus sa det. Og vi tror at enhver forutbestemt sæd som ligger i denne byen, nå, det 
er ingen måte til å hindre dem i å motta Lyset i evangeliet. Du vil gi det, Herre. Du vil 
vokte over det for å være sikker på at det kommer dit. Du presenterer Budskapet, 
og jeg tror at Du er i stand til, og vil bringe dem frem til lyset i evangeliet, de som 
du har bestemt til å se det. 
 
Det falske vintreet kommer ikke til Lyset og de prøver å hindre andre i å komme 
inn i lyset. 
  
Johannes 3:19 Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og 
menneskene elsket mørket framfor lyset, for gjerningene deres var onde.  
20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at ikke 
gjerningene hans skal bli irettesatt.  
 
54-0513 Dyrets Merke 63. Da Lyset først demret for den tidlige kirken i Efesus, vel, vi 
husker og har sett hva som skjedde der. Guds Lys ble gitt ut gjennom Jesus Kristus, 
ved den første utøselse av Den Hellige Ånd, og Det ga lys til hele verden og skrev 
Bibelen. Er det riktig? Nå, Han lovet den vestlige verden ... Solen står opp i øst, i 
begynnelsen av nådens tidshusholdning, og nå går solen ned i vest, på folket i vest. Vi 
er dette folket i vest. Og han lovet at det ville være en vekkelse, og at det skulle være 
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Lys ved kveldstiden. De er her. Lyset skinner, "og mørket forstod det ikke." Slik er 
det. "Mennesker elsker onde handlinger mer enn de elsker de gode handlinger. " 
Men det er bare i ferd med å gå ned over horisonten. Og det lille lyset som vi fikk, 
hold fast på det. Se, den samme solen som steg opp på jødene, går nå ned her på 
hedningene. Gjennom hele denne tidsalderen her, gjennom disse to tusen årene, da 
hadde de dette, og det, og organisasjoner, og trossystemer, og dette og det. Og folk vet 
ikke hvor de står.  
 
Og det er problemet som vi ser selv blant de menigheter som hevder å følge Lyset for 
denne tiden. De er ikke fokusert på hva Budskapet er, de er i stedet fokusert på sin egen 
posisjon og rang blant dem som følger Lyset. Som Jesus sa til Peter da han fikk øynene 
bort fra Jesus og over på Johannes. Han sa: "Hva har du med det å gjøre, følg du 
meg." Få dine øyne bort fra enhver kirke og endog bort fra budbæreren selv, og få dine 
øyne over på Ordet, dette Budskapet som Budbæreren brakte. 
 
60-0604 Til Hvem Skal Vi Gå 67. Hvis vi er blitt født på ny, da er vi dagens barn.  
68 Verdens barn vandrer i mørket; de vandrer om natten; De elsker mørket. Bibelen sa: 
"Menneskene elsker - folk elsker mørket mer enn de elsker lyset, fordi lyset ville 
åpenbare deres gjerninger."  
69 La solen komme opp, og enhver firfirsle, alle småkryp, insekter i det mørke riket, de 
som kryper rundt om natten, de vil komme seg inn under noe. Det er på samme måte 
når evangeliets lys begynner å skinne; Enhver ond gjerning vil prøve å krype 
under noe. Å, sier de: "Vi har lys, fordi vi lever om natten." Hvis du vandrer i lyset om 
natten, da vandrer du under et kunstig lys. Det finnes bare ett ekte dagslys - det er 
sollyset. Det finnes bare ett ekte kristent lys, og det er Lyset til Guds Sønn. Det er 
det eneste sanne Lyset.  
 
Johannes 12:35 Da sa Jesus til dem: «Ennå en liten stund er lyset hos dere. Vandre 
mens dere har lyset, så ikke mørket skal overvinne dere. Den som vandrer i mørket, 
vet ikke hvor han går.  
 
Og husk at det sanne vintreet, den sanne Femfoldige tjenesten vil opplyse deg med 
Lyset for tiden. Og du vil kjenne Ordet og Ordet vil sette deg fri. Men rett etterpå taler 
Paulus om den Femfoldige tjenesten. Og deres tjeneste er å bringe barna frem til 
modenhet, og bringe frem en slik kjærlighet i de utvalgte barna, at de vil elske å være 
der hvor Ordet er. Men den falske Femfoldige tjenesten vil hindre dem som ønsker å 
komme inn, de får ikke lov å gå inn.  
 
Matteus 23:13 Men ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! For dere stenger 
himlenes rike for menneskene. For ikke går dere inn selv, og dem som er på vei inn, 
hindrer dere i å gå inn.  
 
Romerne 1:18 For Guds vrede blir nemlig åpenbart fra himmelen over all ugudelighet 
og all urettferdighet hos menneskene, de som holder nede sannheten i 
urettferdighet.  
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Vi har allerede lest fra Efeserne 4:11-16, hvor apostelen Paulus talte om den sanne 
Femfoldige tjenesten til Gud, som Han satte i menigheten, for å føre tilsyn med barnas 
vekst og modning. Og vi ser også resultatene av dem som motsetter seg den sanne 
tjenesten til disse Guds tjenere.  
 
Så la oss fortsette å lese videre, og da finner vi ut ...  
Efeserne 4:17 Dette sier og vitner jeg altså i Herren [som i Hans nærvær], at dere ikke 
lenger skal vandre slik som også de andre [vantro] hedningene vandrer, i sine tankers 
tomhet. [Og i sin sjels dårskap og tomhet]  
18 De er blitt formørket i sin forstand og er fremmedgjort for livet i Gud, på grunn av 
uvitenheten som er i dem, på grunn av blindheten, hardheten i deres hjerte.  
19 De [de ugudelige i sin åndelige apati] har ingen skamfølelse, og de har gitt seg over 
til usedelighet, og til all slags urenhet, i grådighet.  
20 Men dere har ikke lært å kjenne Kristus på den måten, 
21 så sant dere virkelig har hørt Ham, og er blitt opplært i Ham, i samsvar med 
sannheten i Jesus, [åpenbart i Hans liv og personifisert i Ham] 
22 at dere avlegger det som tilhører deres tidligere framferd, det gamle menneske, det 
som er blitt forurenset ved de forførende lystene.  
23 Og bli fornyet i deres sinns ånd, [med en frisk, usminket mental og åndelig innstilling] 
24 Og bli ikledd det nye menneske [den regenererte og fornyede natur], det som er 
skapt i samsvar med Gud [gudlignende], ved sannhetens rettferdighet og hellighet. [å 
leve på en måte som uttrykker takknemlighet til Gud for deres frelse] 
25 Legg derfor bort løgnen [enten vi lyver, svindler, forteller halvsannheter, sprer rykter 
og slikt som det] og hver av dere skal tale sannhet med sin neste, for vi er hverandres 
lemmer. [og vi er alle delaktig i Kristi legeme]  
 
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.  
 
64-0830 Spørsmål Og Svar COD 1061-1142, 289 Nå, se på det mønsteret. Jeg bruker 
mye tid, men se nå! Judas Iskariot fulgte de samme sporene. Han ble rettferdiggjort 
ved å tro på Herren Jesus, og deretter akseptere Ham som sin personlige frelser. 
Han ble helliggjort og gitt kraft til å drive ut ånder, hans navn ble satt inn i Livets Bok hos 
Lammet. Men når det kom frem til pinsen og dåpen i Den Hellige Ånd, Ordets fylde, da 
viste han sine farger. Det var nøyaktig hva de som utspeidet Kanaan, gjorde; det var 
nøyaktig hva Esau gjorde.  
290 Det var nøyaktig hva Satan gjorde mot Eva i Edens hage: «Gud vil sannelig ikke ...» 
Men hun sa: "Gud sa ... "Han sa, "Ja visst, jeg vet at det sier det; jeg vet at det står slik, 
men sannelig ..." Se, den samme tingen hele veien ned gjennom, og slik er det i dag.  
291 Kirken har gått ned gjennom rettferdiggjørelse,... Luther; gjennom helliggjørelse, 
Wesley. Men... Når det kommer frem til tidspunktet for dåpen i Den Hellige Ånd, da viser 
de sine farger. De vil ikke ha noen ting med Det å gjøre. Nasarerene, Pilegrim Holiness, 
Church of God, alle disse som tror på helliggjørelse, du kan ikke legge en finger til den; 
det er sannhet. Men når det kommer en grenselinje, de kom helt opp til det punktet for å 
motta Den Hellige Ånd for den nye fødsel, hva vil djevelen gjøre da? Han kommer rundt 
og prøver å vri den rundt. Å, han vil gjøre alt som står i hans kjente makt for å holde folk 
ute fra det.  
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292 De ... sier: "Du må tale med tunger. Du må ha en følelse. Du må gjøre dette." Du 
må bli født inn i det. Ikke la noen fortelle deg at helliggjørelse og Den Hellige Ånd er det 
samme, for det er det ikke! Det er det absolutt ikke!  
Jesaja 50:11 Se, alle dere som tenner en ild, som væpner dere med brannpiler, gå selv 
inn i luen av deres ild og blant de brannpiler dere har tent! - Fra min hånd skal dette skje 
dere. I pine skal dere komme til å ligge.  
 
1. Johannes 1:5 Dette er det budskapet som vi har hørt av Ham og som vi forkynner 
dere, at Gud er lys, og i Ham finnes det ikke noe mørke.  
6 Hvis vi sier at vi har samfunn med Ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke 
sannheten.  
 
65-1031M Kraft Til Å Forvandle 228 Legg merke til nå. Eva måtte bare ta en liten titt 
for å se hvordan verden så ut. Du vet, mange ganger må vi gjøre det: bare ta på oss litt 
av dette ... Eller, du vet hva jeg mener, må bare ta en liten titt for å se. Nå, i Johannes, 
eller i 1. Johannes 2:15, sa Gud: "Hvis du elsker verden eller endog har den 
kjærligheten som er i verden, da er Guds kjærligheten ikke engang i deg." De 
tingene som er der ute, er døde. Du er omskåret, avskåret fra det. Du vil ikke ha de ting 
som er i verden; du er død til ... De er døde. Du vil ikke ha noe som er dødt. Det er 
råttent. Det lukter. Hvordan kan en som er levende, ønske seg noe som er skittent slik 
som det? Skjønner? Du er levende i Kristus. Ordet gjør deg levende.  
 
56-0715 Dyrets Merke 31 Hvorfor vil du ha på deg slike klær? Nå, jeg taler til dere 
kvinner, fordi jeg ser at du lar barna dine gå ut på gaten og oppføre seg slik, også du 
selv gjør dette. Hvorfor i all verden ønsker du å bruke slike klær? Det er ... Jeg bryr 
meg ikke om hvor mye religion du er antatt å skulle ha, det viser hva som kommer 
ut i ditt hjerte. Det viser nøyaktig hva du er laget av. Hvorfor? Du har gjort ditt øre 
døvet til det virkelige evangeliet om frigjøring. Det er riktig. Du er blitt merket av 
antikrist, og oppfører deg som ham. Fruktene i ditt liv beviser hva du er. Og dere 
menn, fordi dere lar henne gjøre det, det viser hvem som er deres Gud og det 
viser hva dere har gjort. Det er evangeliet. Det er Ordet. Nå, hvem har dyrets merke? 
Så nært at det ville forføre selv de utvalgte, om det var mulig. Kan dere ikke se, 
venner, at et epletre bærer epler, et pæretre bærer pærer? Hva i all verden gjør en 
kvinne som er forventet å skulle være et Guds barn, når hun kler seg slik? Du sier: 
"Vel, de lager ikke bluser og klær." Å, gjør de ikke det? Du kan bruke en symaskin, noen 
av dere har den. Det er fordi at nede i ditt hjerte, hvis du prøver å skjule det med en 
religiøs tildekning, da har du lyttet til djevelen. Det er riktig. Og kanskje din pastor 
er skyldig for ikke å fortelle deg sannheten. Det er riktig.  
 
Idet vi avslutter, la oss nøye lese fra 1. Johannes 5, og vi vil se hvordan Det Sanne 
Vintreet, de som er født av Guds Ånd, vil elske Ordet, og gi et ekko av det. Og dermed 
gir de også et ekko av Ordets Liv. Men de som ikke er av Gud, vil bare fortsette å gjøre 
det de er satt til å gjøre. 
 
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. 
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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 (Åpenbaring). 
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. 
7 For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre 
er ett. 
8 Og det er tre som vitner på jorden: Ånden, vannet og blodet. Og disse tre er i den ene. 
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 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 (gir ekko av) Sønnen, har (gir ekko av) livet. Den som ikke har (ikke gir 
ekko av) Guds Sønn, har ikke (gir ikke ekko av) 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. 
14 Og dette er den frimodigheten vi har overfor Ham, at om vi ber om noe etter 
Hans vilje, så hører Han på oss. 
15 Og hvis vi vet at Han hører på oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi 
har de bønnene vi har bedt til Ham. 
16 Hvis noen ser sin bror falle i en synd som ikke er til døden, skal han be, og Han skal 
gi ham liv, om han er blant dem som faller i synd som ikke er til døden. Det finnes synd 
som fører til døden. Jeg sier ikke at han skal be for den. 
17 All urettferdighet er synd, og det finnes synd som ikke er til døden.  
18 Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke (har ingen vantro). Men den 
som er født av Gud, vokter seg selv, og den onde rører ham ikke. 
19 Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger plassert i den onde. 
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. 
21 Dere barn! Hold dere borte fra avgudene! Amen.  
 
Enhet 62-0211 24. Jesus sa, på vei til Lasarus sin grav: Jeg er oppstandelsen og 
livet. Den som tror i Meg, selv om han er død, skal han likevel leve. Og den som 
lever og tror i Meg, skal aldri dø. Tro i Meg, ikke på Meg, men i Meg. ” Å være i 
Ham, og tro! “Hvis dere blir i Meg og Mine Ord i dere.” I Ham, og tror! Åh du! Jeg 
håper at Den Hellige Ånd får dette rett ned til deg. Nå, dere er den lille flokken, det er 
grunnen til at jeg gjennom denne uken, ved å være i bønn til Gud, valgte denne teksten 
for å vise dere hvor vi står. Å tro i Ham. Du kan ikke tro i Ham før du kommer inni 
Ham, eller Han kommer inni deg, da tror du i Ham, da har du Evig Liv. Du tror på 
Ham frem til du mottar Evig Liv, og Evig Liv er Guds Liv inni deg, da tror du i Ham. 
25 “Dere i Meg, Jeg i dere. At de kan være ett, Far, på samme måte som Du og Jeg 
er ett.” Gud i Kristus, Kristus i Menigheten. Skjønner? "Akkurat slik som vi er ett, slik 
skal de være ett." Så hvordan kan dere være ett? “Hvis dere blir i Meg, er Mine Ord i 
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dere.” Ser dere, hold dere der! "Mine Ord i dere, da be om hva dere vil." For det er ikke 
lenger dere. Det er Ordet som er i dere, og Ordet er Gud.  
 
La oss be 
 


