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Satans Eden nr 77 
Tvillinger nr 16 - Identifiserbare Egenskaper, del 5 

Det sanne vintreet er lydig mot Guds ord 
6. november 2022 kl. 16.00 Nattverdsgudstjeneste 

Brian Kocourek, Pastor 
 
I kveld vil vi bare tar et kort budskap før vi har vår nattverdstjeneste. Dette vil være 
nummer 77 i vår serie fra Satans Eden, og som du vet så tok vi en mini-serie fra Broder 
Branhams tale om Satans Eden. Og dette vil være nummer 16 i denne miniserien om 
tvillinger, og også del 5 innenfor de identifiserbare egenskapene som en del av det å 
forstå tvillinger. Det er for å kunne fortelle hvilket vintre de er av, gjennom deres egne 
identifiserbare egenskaper.  
 
Husk at Gud sa i 1. Mosebok 1:11 at "hver sæd skulle bringe frem etter sitt slag." 
Nå, ordene "bringe frem" betyr å reprodusere avkom. Og ordene "etter sitt slag" betyr 
at hvert avkom vil ha de samme egenskaper og karakteristikk som den opprinnelige 
sæden hadde. 
 
Fra denne talen av broder Branham som vi studerer nå, kalt 65-0829 Satans Eden, her 
sa han: 48 Hver sæd skal bringe frem etter sitt slag. Hvis du er en Guds sæd, en 
egenskap, en Guds sønn, da er Guds Ord blitt sådd inn i deg. Skjønner? Og så, når 
du hører Guds ord: "Mine får hører min røst; en fremmed vil de ikke følge." ... Får du 
tak i det? Så, "hver sæd kommer frem etter sitt eget slag."  
 
Ja vel, så du hører broder Branham, en stadfestet Guds profet, bringe deg rett tilbake til 
1. Mosebok 1:11 hver sæd etter sitt slag. Og deretter viser han deg at en sønn av Gud 
er en sønn av Gud. Og det som gjør ham til en sønn av Gud, er fordi Gud Ord-sæd er 
blitt sådd inn i ham. Hvis du er en Guds sæd, en egenskap, en Guds sønn, da er 
Guds Ord blitt sådd inn i deg.  
 
Og så, vi ser på egenskapene til Guds sæd vs. Satans sæd her i denne serien om 
tvillinger. Og hvis vi er Guds sæd, vil vi bringe frem de samme egenskapene som den 
førstefødte sønnen, Jesus Kristus. Han er den opprinnelige sæden, manifestert. Fordi 
hver sæd må bringe frem etter sitt slag. Derfor, Han er den opprinnelige sæden. Så, 
da Hans sæd ble plantet ned i jorden på Golgata, da var den sæden, som var plantet 
ned, bestemt til å bringe frem andre sædfrø, akkurat slik som det skjer i hele naturen. 
 
Du planter et enkelt hvetekorn ned i jorden, og den produserer en plante med hundrevis 
av nye sædfrø. Men hver eneste av disse er nøyaktig lik det opprinnelige sædfrøet som 
ble plantet. 
 
62-0318M Det Talte Ord Er Den Originale Sæd 175. De gjerninger som Jesus gjorde, 
hvis en mann har Guds Sæd i seg sammen med Guds Ånd, som vanner denne Sæden, 
de samme gjerningene som Jesus, som ble manifestert i Jesus, Han som er Guds 
originale sæd, Hans død bringer deg tilbake til Guds originale Sæd. Og hvis den samme 
Ånd som var i Ham, er i deg, da vil de samme gjerninger bli manifestert. 
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176 Tror du ikke det? Greit. La oss gå over til Johannes 14:12. Du sier: “Jeg er en 
troende, broder Branham. Jeg er helt sikkert en troende.” Greit. Jeg skal se om 
Jesus vil kalle deg en, se om Guds ord kaller deg en. 
12 Sannelig, sannelig, (absolutt, absolutt), sier jeg dere: Den som tror på meg, de 
gjerninger jeg gjør, skal han også gjøre; og større gjerninger enn disse skal han gjøre; 
fordi jeg går til Faderen. Hva er det? Samme sæd. 
 
62-0318M Det Talte Ord Er Den Originale Sæd 177 Kan ikke beholde... Hvordan kan 
du plante hvete her og hvete her og si: "Jeg skal få agurker her og hvete her?" Du kan 
ikke gjøre det. Den eneste måten du kan få agurker på, er å plante agurker. Hvis du 
lager en krysning av det, da vil det ikke være en agurk. Det vil være en hykler. Stemmer 
det? Det vil være en hykler, venner. Du er nødt til å si det. Det er ikke blitt til noen av 
delene. Det er ikke en agurk, eller hva enn du avlet den med. Det er en krysning. Og det 
er et dårlig produkt. Og den er død i seg selv, og den kan ikke avle seg selv tilbake 
igjen. Den er død rett der, den vil ikke gå noe videre. Det avslutter det; det er det hele. 
Men hvis du vil ha en agurk, start med en agurk.  
178 Hvis du vil ha en menighet, start med Guds Ord. Hvis du vil ha et Guds Liv, start 
med Guds Ord. Aksepter Guds Ord i sin fylde, ethvert mål av Det. Og så er det... Og 
hvis det er Guds fylde i deg, da vil det regnet som faller, produsere nøyaktig det som 
er i din hage. Skjønner?  
179 Så nå, hvor hen skal ditt Senregn komme opp? Dere ser hvor det bærer hen etter 
en stund, gjør dere ikke? Går over sammen med de ville gresskarene som Elias hadde, 
og tenkte at de var gresskar. Eller denne skolen av profeter der oppe, et trossamfunn 
som de hadde: samlet sammen noen ville gresskar og trodde at det var erter. Åh, vel. 
 
62-0318M Det Talte Ord Er Den Originale Sæd 180. Så de gjerningene som vil bli 
manifestert i Ham, er de samme, for det er den samme Sæden, det samme Guds 
Ord. Guds Sønn var Hans eksempel-Sæd. Og hva Hans Liv var blitt, da Ånden ble øst 
over ham, etter Hans dåp, og Den Hellige Ånd kom over ham. Selve det Livet som Han 
produserte, den samme Ånden, Den Hellige Ånd som vanner og bringer frem den 
samme type av et Liv. Og det gjør det samme som Han gjorde; hvis det er den 
samme Sæden. Sæden fra Guds Sønn vil bringe frem en Sæd av en Guds Sønn. 
Vel, skam dere kvinner med kortklippet hår. Skam dere predikanter som fornekter 
denne sannheten. De sier: "Det er helt greit; håret har ingenting med det å gjøre." Men 
Gud sa at det hadde det. 
 
Så hvis Guds førstefødte sønn var Hans eksempelsæd, da vil hver sæd gjøre det som 
eksempelsæden gjorde. Det er nødt til å gjøre det. Hvis du har det samme liv, og den 
samme natur, da må du gjøre det som den opprinnelige sæden gjorde. Hvis ikke, da er 
du er ikke fra den opprinnelige sæden. Og hvis du ikke kom ut fra den opprinnelige 
sæden, da vil du ikke ha det opprinnelige sædlivet i deg.  
 
Og apostelen Paulus sa i Romerne 8:9b Men hvis noen ikke har Kristi Ånd, da 
tilhører han ikke Ham.  
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Gjennom forutbestemmelsens mellomledd, da er også dere Guds sønner og døtre. Med 
andre ord, som vi så i Efeserne 1:3-5, at vi var utvalgt i Ham før Han endog begynte å 
utforme verden.  
 
3 Velsignet være Han, vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han som har velsignet oss i all 
åndelig velsignelse i de himmelske, i Kristus. 
4 Slik som Han utvalgte oss i Ham før verdens grunnleggelse, for at vi skal være hellige 
og ulastelige framfor Ham i kjærlighet. 
5 Ved Jesus Kristus har Han forutbestemt oss til sønnekår, i Ham, etter Sin viljes gode 
velbehag, 
 
Og dette valget er faktisk en plassering. Så hva skulle vi da bli plassert som? Sønner og 
døtre. Guds barn. Hans egne barn. 
 
Romerne 8:29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han også forutbestemt til 
å bli likedannet med Sin Sønns bilde, (og hensikten med dette er) for at Han skulle være 
den førstefødte blant mange brødre. 
 
Legg merke til at Guds hensikt med å likedanne oss med Hans Sønns bilde, er for å ha 
mange brødre og søstre der til sin førstefødte.  
Romerne 8:29 Wuest Oversettelsen "De som Han forut kjente, de har Han også 
merket ut på forhånd som de som skulle bli likedannet med det avledede bildet av hans 
Sønn, med det resultat at Han er den førstefødte blant mange brødre." 
Og han sa også i Romerne 8:29 For dem som Han kjente på forhånd, dem har Han 
også forutbestemt til å bli likedannet med Sin Sønns bilde, for at Han skulle være den 
førstefødte blant mange brødre.  
 
Expanded Bibelen sier det slik ... 29 · Gud kjente dem før Han skapte verden [ L For 
dem som han forut kjente ...] , · og han utvalgte dem [... han forutbestemte/valgte også 
på forhånd] å være som [støpt etter et mønster av; likedannet med bildet av] sin Sønn, 
slik at Jesus ville være den førstefødte [C den fremste, men det indikerer også at andre 
vil følge] av mange brødre og søstre [C Jesu oppstandelse bekrefter at hans etterfølgere 
også vil få del i Guds herlighet].  
 
Romerne 8:29 fra Weymouth-oversettelsen sier det best når det står: "For dem som 
Han har kjente på forhånd, har Han også forutbestemt til å bære likheten med Hans 
Sønn, slik at Han kan være den eldste i en stor familie av brødre;"  
 
Og til slutt en mer moderne oversettelse kalt The Message 29-30 Gud visste hva Han 
gjorde helt fra begynnelsen. Han bestemte seg fra begynnelsen av for å forme livene til 
dem som elsker Ham etter de samme linjer som Hans Sønns liv. Den eldste 
sønnen står først i rekken av sønner. Vi ser den opprinnelige og tiltenkte formen på 
våre liv der i Ham. Etter at Gud hadde tatt denne avgjørelsen om hvordan Hans barn 
skulle være, fulgte Han det opp ved å kalle sitt folk ved navn. Etter at Han kalte dem ved 
navn, satte Han dem på et solid grunnlag med seg selv. Og så, etter å ha fått dem 
etablert, ble Han værende hos dem til enden, og fullførte strålende det som Han hadde 
begynt. 
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Ok, så vi ser da at Det Talte Ord Er Den Opprinnelige sæd, og vi andre sønner skal bli 
likedannet med bildet av den førstefødte sønnen. Og så, når vi er en sønn, da må vi 
spørre oss selv: Hvilken egenskap er det som viste best igjen, at han var Guds Sønn? 
Og vi finner at apostelen Paulus fortelle oss dette i sitt brev til hebreerne. 
 
Hebreerne 5:8 Og selv om Han var Sønn, lærte Han lydighet gjennom det at Han led.  
 
Derfor skal vi i dag undersøke denne egenskapen, kalt lydighet, som ble manifestert av 
Guds førstefødte sønn i Hans eget liv.  
 
Filipperne 2:8 Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, ydmyket Han 
Seg Selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset.  
 
61-0318 Abrahams Pakt Bekreftet 60 Da sa han: "Isak, legg hendene bak deg." Han 
tok en snor og begynte å binde hendene. Isak visste det da. Se på hans lydighet slik 
som Jesus, Guds sanne Sønn, lydighet til døden, tok korset. Bandt hans hender og 
føtter. Abraham løftet opp den lille gutten og la ham opp på klippen. Jeg kan forestille 
meg at han står der og prøver å ... Hans intellekt prøver å gå i virksomhet: "Hva skal du 
fortelle Sarah når du kommer hjem?" "Jeg ... Jeg... a..." Men den lille summingen 
fortsatte å si: «Jeg er Jehova. Jeg vil tilveiebringe. Du bare følger Meg." Ser du, to ting 
som er i virksomhet, samtidig. Hvem skal du høre på? Hvis du hører på dette, da er du 
død. Lytt til dette ... Du kan ikke gå. Du må være sikker. Her... Det er perfekt. Nå, trakk 
håret tilbake fra ansiktet, tok hodet, la det tilbake slik at halsen ville være synlig - åpnet 
hans lille skjorte og trakk den tilbake slik at halsen fremdeles ville være ... "Legg hodet 
litt lenger bakover, kjære, for pappa." Tror du det var lett? Det måtte være noe her nede 
som beveget seg, en ekte kjærlighet som ikke ville svikte. La hodet bakover, tok den 
store kniven ut slik som det (skarp som en barberhøvel), trakk hodet tilbake, tok det ut, 
løftet opp til Gud, fanget toppen av håret, holdt det tilbake slik, og han løftet hånden. 
Omtrent på den tiden grep Den Hellige Ånd hånden hans: "Bare hold din hånd, 
Abraham. Jeg vet at du elsker Meg." Og omtrent på den tiden breket en vær bak ham. 
Den var ikke der et sekund tidligere. En vær hadde hornene hektet inn i vintreet, fanget i 
vintreet. "Bæææ ..." Abraham så seg rundt, gikk og hentet væren og la den på alteret, 
bandt den med den snoren som Isak var bundet med, og drepte væren.  
 
Du ser at væren var en erstatning. Akkurat slik som Kristus tok vår plass på korset, slik 
tok væren Isaks plass. Og som en erstatning, legg merke til det, den samme snoren 
som hadde bundet Isak brukt til å binde væren. Nå, du kan spørre, hvorfor brukte han 
den samme snoren til å binde væren med, som han hadde bundet Isak med? Fordi 
snoren skulle binde Isak, og bindingen representerer vår urettferdighet, som er vår synd. 
Synd binder en person, Hvorfor? Fordi synd er når du vet å gjøre noe, og du ikke gjør 
det. Eller du vet ikke hva du gjør, og du gjør det likevel. Din samvittighet registrerer det. 
 
Hos 13:12 Efra'ims misgjerning er samlet opp, hans synd er tatt vare på.  
 
59-0815 Slik Som Ørnen Vekker Opp Sitt Rede 26. Det er mer ynkelig å se slik som 
en Guds sønn, som ble født til å være en sønn eller datter av Gud, og er en slave av 
denne verden, enn det er å se ørnen i det buret. Verden har buret inn folk. 
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Kirkesamfunnsbarrierer som holder dem borte fra det som Gud satte dem på jorden for 
å være: Guds sønner og døtre. Og det er et ynkelig syn, å se mennesket som er 
hjelpeløst, tilsynelatende, bundet av synd, og bare bryter ned sin hjerne, driver omkring 
fra ølsalong til ølsalong, fra sted til sted, og fra underholdning til underholdning. De 
prøver å finne tilfredsstillelse, når Gud alene har den tilfredsstillelsen som kan 
tilfredsstille dem. Gud skapte et menneske til å tørste etter Ham. Der... Grunnen til at 
mennesket har noe i seg til å tørste, Gud la den tørsten inn i deg. Men du kan ikke 
tilfredsstille den med verdens ting. Du vil aldri bli fornøyd før Gud tar den plassen.  
 
57-0705 Ørnen I Sitt Rede 12 Mennesket ble ikke skapt for å være bundet, 
mennesket er et fritt menneske. "Den som Sønnen har gjort fri, er virkelig fri." Han 
trenger ikke å være bundet slik som det. Å, det ville ta meg timer å prøve å uttrykke den 
følelsen som er i mitt hjerte, og de forskjellige tingene som burer inn mennesker og 
nekter dem deres privilegier. Mennesket er skapt i Guds bilde, og det trenger ikke å 
være en trell for Satan. Han var ikke skapt til å være en slave; han ble skapt til å være 
en sønn. Gud skapte mennesket i Sitt Eget bilde. Han plasserte inn i ham en udødelig 
sjel og en tørst etter å tørste etter Gud. Og han prøver å tilfredsstille den velsignede 
hellige tørsten med whisky, alkohol, tobakk, store tider og luksus. Det er en skam å 
prøve å slukke den velsignede hellige tørsten med denne verdens ting. Du er ... Menn 
og kvinner blir bare buret inne og holdt borte fra det virkelige Gudgitte privilegiet de har. 
Bundet av synd, ikke at det er Guds vilje som ville tillate det, men fordi de med egen 
vilje gjør det.  
 
Så det er synden som binder. Og Abraham hadde bundet Isak til å representere at han 
var bundet av synd til døden. Men Gud ga ham et erstatningsoffer. Og så tok han de 
samme snorene som bandt Isak, og han bandt erstatningsofferet med det.  
 
Han var «bundet av synd, men satt fri av kjærlighet». Og den samme synden som 
bandt Isak, bandt nå væren. Og snoren var et bilde på en binding. Og vi ser dette 
samme symbolet bli brukt av Rahab, i Josvas bok.  
 
Josva 2:1 Jos 2:1 Josva, Nuns sønn, sendte hemmelig to speidere ut fra Sittim og sa: 
Gå av sted og se dere om i landet og særlig i Jeriko! De gikk da av sted og kom inn i 
huset til en skjøge som hette Rahab, og der overnattet de. 
2 Det ble da meldt til kongen i Jeriko: Noen israelittiske menn er kommet hit i natt for å 
utspeide landet. 
3 Da sendte kongen i Jeriko bud til Rahab og sa: Før fram de mennene som kom til deg 
og tok inn i ditt hus! De er kommet for å utspeide hele landet. 
4 Men kvinnen tok og gjemte de to mennene, og så sa hun: Ja, disse mennene kom til 
meg, men jeg visste ikke hvor de var fra. 
5 I skumringen, da byporten skulle stenges, gikk mennene ut. Jeg vet ikke hvor de tok 
veien. Skynd dere og sett etter dem, så når dere dem nok igjen. 
6 Men hun hadde latt dem stige opp på taket og hadde gjemt dem under linstenglene 
som hun hadde liggende utbredt der. 
7 Kongens menn satte da etter dem på veien til Jordan, til vadestedene. Så snart de 
som satte etter dem, var dratt ut, ble porten stengt. 
8 Før speiderne hadde lagt seg til å sove, gikk hun opp til dem på taket. 
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9 Og hun sa til dem: Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over 
oss en redsel for dere. Alle som bor i landet forgår av frykt for dere. 
10 For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Rødehavet foran dere da dere drog 
ut av Egypt, og vi har hørt hva dere gjorde med begge amorittkongene på den andre 
siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med bann. 
11 Da vi hørte det, ble vårt hjerte fullt av angst, og nå er det ingen som våger å møte 
dere. For Herren deres Gud, han er Gud både i himmelen der oppe og på jorden her 
nede. 
12 Lov meg da og sverg ved Herren, at fordi jeg har vist barmhjertighet mot dere, så 
skal også dere vise barmhjertighet mot min fars hus. Gi meg et sikkert tegn på  
13 at dere vil la min far og min mor og mine brødre og mine søstre og alle som hører 
dem til, få leve, og frelse vårt liv fra døden! 
14 Da sa mennene til henne: Med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv! Så sant dere 
ikke lar noen få vite noe om vårt ærend, skal vi, når Herren gir oss landet, vise 
barmhjertighet og troskap mot deg. 
15 Så firte hun dem ned gjennom vinduet med et rep. For huset hennes lå ved 
bymuren, hun bodde tett inntil muren. 
16 Hun sa til dem: Gå opp i fjellet, så at de som forfølger dere, ikke treffer på dere. Og 
hold dere skjult der i tre dager, til forfølgerne kommer tilbake. Siden kan dere gå hvor 
dere vil. 
17 Mennene sa da: Vi regner oss for å være løst fra denne ed som du tok av oss, hvis 
du ikke gjør dette:  
18 Når vi kommer inn i landet, skal du binde denne skarlagenrøde snoren i vinduet 
som du firte oss ned fra. Og så skal du samle din far og mor, dine brødre og hele din 
slekt her i huset hos deg. 
19 Går da noen ut av døren i huset ditt, da kommer hans blod over hans eget hode, og 
vi er skyldfrie. Men blir det lagt hånd på noen som er hos deg i huset, skal hans blod 
komme over vårt hode. 
20 Og dersom du røper vårt ærend for noen, så er vi løst fra den ed du tok av oss. 
21 Hun sa: La det være som dere sier! Så lot hun dem gå. De drog av sted, og hun 
bandt den skarlagenrøde snoren i vinduet.  
 
Husk nå at Rahab hadde vært en skjøge. Hvor mange av dere husker at i tidligere 
amerikansk historie og i engelsk skikk, hvis en kvinne ble funnet i hor eller utroskap, da 
ble hun gitt et skarlagenrødt skriv til å feste på seg, til en offentlig skam. Du spør: 
Hvorfor skarlagenrødt? Fordi Bibelen forteller oss i Jesaja 1:18 Kom og la oss gå i rette 
med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som 
snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.  
 
Og derfor, den skarlagensrøde fargen representerte synd. Men blod er også en 
skarlagenrød farge. Og når vi ser på noe som er skarlagenrødt gjennom en 
skarlagenrød farge, da blir alt sammen hvitt. Crimson er et annet navn for skarlagenrød, 
den er dyp rød i fargen.  
Så skjøgen Rahab hadde en snor som var skarlagenrød, kanskje hun hengte den opp i 
vinduet sitt for å annonsere sin virksomhet, jeg vet ikke sikkert. Men hun hadde en 
skarlagenrød snor, og skarlagenrød representerer synd. I de store byene har de det som 
de kaller: Et rødt lys område. Og husene med et dårlig rykte pleide å gi ut et rødt lys på 
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utsiden for å la de reisende vite at dette var et hus med et dårlig rykte. Det var slik de 
annonserte seg. 
 
Så denne fargen, skarlagen, har en betydning som et symbol, fordi den representerte 
synd, spesielt en seksuell synd, men den representerte også forsoningens blod. Men 
uansett, den snoren representerte også i seg selv en binding, som symboliserer synd. 
Og for å være enda tydeligere: Skarlagen representerer synd, bare for å gjøre det klart 
hva det var. 
 
Så den samme snoren, eller synden som bandt Isak, ble lagt på det uskyldige lammet 
(og legg merke til at dette lammet var en vær, som er et hannlam), som er et bilde på 
Kristus som vår forsoning. 
 
60-1204E Patmos Visjonen 184 Hva gjorde Han? Guds vrede var over oss fordi vi var 
syndere. Er det riktig? Ingen kunne frelse seg selv. Det er ingenting vi kan gjøre. Vi er 
alle født i synd, formet i ugudelighet, kommet inn til verden og taler løgner. Og hva 
gjorde Han? Han kom til jorden (Halleluja.) og tråkket vinpressen. All vrede til den 
allmektige Gud ble utøst over Ham. "Du er verdig, O Guds Lam, for du ble slaktet." 
Tar verdens synder over på ham, (det er din snor som bandt Isak. Og den ble deretter 
tatt av Isak og lagt på det uskyldige Lammet. Og syndens snorer som hadde bundet oss, 
ble fjernet fra oss på korset og lagt på Guds sønn, "Guds lam som tar bort verdens 
synd.) Og Han bar vår synd, og Gud utøste sin voldsomme vrede på Ham. "Men han 
ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi 
skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom." Aldri har en mann dødd slik som 
den mannen. Han led inntil blod og vann skilte seg i kroppen Hans. Og bloddråper 
dryppet ut av Hans panne før Hans død. vinpressen av den allmektige Guds voldsomme 
vrede.  
 
Så, idet vi kommer tilbake til egenskapen som sønner, vi undersøker i dag lydighetens 
egenskap. Og vi vet at Jesus var lydig inntil døden, ja, korsets død. 
 
Filipperne 2:8 Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske, ydmyket Han 
Seg Selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. 
 
65-0410 Påskeseglet 35. Guds Ord, som Jesus, Han ble født en Guds Sønn, til å være 
Emmanuel, Guds fulle uttrykkelse i en mann ... Og Han fant Ham i fullkommen 
lydighet nede ved Jordanelven, idet Han ble døpt av denne profeten. Og så snart 
Han adlød Ham og gikk opp av vannet, da åpnet himmelen seg for Johannes. Og han 
så Den Hellige Ånd stige ned fra himmelen og sa: "Dette er min elskede Sønn." Se, 
fullkommen lydighet, Ånden hadde oppsøkt Ham i lydighet. Å, villfaren mann eller 
kvinne denne formiddag. Når du sitter her og det er noe inni deg som forteller deg at 
dette er riktig, da er det Den Hellige Ånd som søker deg ut. Han vil bringe deg til en 
kunnskap om sannheten for denne tiden som vi nå lever: ikke en tid som er gått, tiden 
nå.  
 
56-0611 Hør Ham 28. Han tok ham med til et sted, og der adopterte han ham inn i sin 
familie, eller som en spesiell tid, da han satte ham til side. Menigheten skulle ha vært 
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slik i kveld, en Engel kommer til deg, adskiller deg og forteller deg hva din stilling er. Ikke 
noen menn som legger hender på deg, det er jordisk. Jeg mener Gud; Gud adskiller 
deg, setter deg inn i den stillingen hvor du hører hjemme. Gud gjør det; din lærer gjør 
det. Han er til stede når det skjer. 
Legg merke til at Gud her gjorde nøyaktig det som Han ba mannen om å gjøre. Hans 
Sønn hadde vært lydig, Han hadde etterfulgt Faderen. Han hadde ikke kjørt rundt på 
noen steder og sagt: "Ser du hvem jeg er? Kampanjen min er den største som er i 
landet. Ja visst.” 
Han hadde vært lydig. Han hadde vært lydig mot Faderen. Han hadde ikke oppholdt 
seg rundt denne verdens ting og assosiert seg med dem; Han hadde vært lydig. Og 
Gud tok vitner fra jorden, Peter, Jakob og Johannes, Han brakte ned Elias og Moses fra 
himmelen, og de sto der, og Han adopterte Sin Egen Sønn. Han ble herliggjort i 
nærvær av disse vitnene. Og Gud kom ned og overskygget Ham. Og Bibelen sa: Hans 
kledning glinset som solen. Ser dere kappen, herliggjøringen av Ham? Han satte på 
Ham en kappe foran vitnene fra himmelen og fra jorden.  
 
Se nå hvordan denne "lydigheten som en sønn" ble manifestert i alle deler av Jesu liv.  
Vi leser i Johannes 12:49 For Jeg har ikke talt av Meg selv. Men Faderen som har 
sendt Meg, Han gav Meg bud om hva Jeg skulle si og hva Jeg skulle tale. 
Så vi ser at Jesus var fullstendig låst fast til hva Gud ville at Han skulle si. Og det er 
derfor Han sa at endog den læren som Han lærte, det var ikke Hans lære, men det var 
det faren som ga Ham hva Han skulle lære. Og enhver Guds sønn som er likedannet 
med den førstefødte sønnens bilde, vil gjøre det samme. 
 
Johannes 7:16 Jesus svarte dem og sa: «Min lære er ikke Min egen, men tilhører Ham 
som har sendt Meg. 
 
Johannes 12:50 Jeg vet at Hans bud er evig liv. Det som Jeg da taler, taler Jeg slik 
som Faderen har sagt Meg.  
Og denne lydigheten kom til uttrykk ikke bare i det som Han talte og underviste, men 
også i Hans handlinger, slik som vi ser i Johannes 5. 
 
Johannes 5:19 Da svarte Jesus og sa til dem: «Sannelig, sannelig sier Jeg dere: 
Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg Selv, men bare det Han ser Faderen gjøre. For 
det Han gjør, gjør Sønnen likedan.  
 
Johannes 5:30 Jeg kan ikke gjøre noe ut fra Meg Selv. Etter det Jeg hører dømmer 
Jeg. Og Min dom er rettferdig, for Jeg søker ikke Min egen vilje, men Faderens vilje, 
Han som har sendt Meg.  
 
Johannes 4:34 Jesus sa til dem: «Min mat (det som holder meg oppe) er å gjøre 
Hans vilje som sendte Meg, og å fullføre Hans gjerning.  
Og selv når det gjaldt å gi sitt liv for brødrene, Han var villig til å gjøre hva som helst hva 
Faderen befalte Ham å gjøre. 
 
Johannes 10:18 Ingen tar det fra Meg, men Jeg gir det av Meg Selv. Jeg har makt til å 
sette det til, og Jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet har Jeg fått av Min Far  
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Derfor, vi skal se at Guds sæd, den som må komme frem i henhold til den 
opprinnelige sæden, (hvert frø må bringe frem etter sitt slag. 1. Mosebok 1:11) den er 
lydig mot Gud, deres Far, ved å være lydig mot Hans Ord. 
 
Apostlenes gjerninger 5:32 Og vi er Hans vitner om alt dette som har hendt, og det er 
også Den Hellige Ånd som Gud har gitt til dem som adlyder Ham.  
 
2. Korinterbrev 10:5 til å rive ned tanker og enhver høyde som reiser seg imot 
kunnskapen om Gud, og ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, 
6 og være ferdige til å straffe all ulydighet når lydigheten deres er oppfylt.  
 
Hebreerne 5:8 Og selv om Han var Sønn, lærte Han lydighet gjennom det at Han led.  
 
1 Peter 1:14 Som lydige barn skal dere ikke skikke dere etter de tidligere lystene, som 
dere før, i deres uvitenhet, levde i. 
 
2Kor 2:8 Derfor ber jeg dere inderlig om på ny å bekrefte deres kjærlighet til ham. 
9 For det var også derfor jeg skrev, fordi jeg ville sette dere på prøve, for å se om 
dere er lydige i alle ting. 
 
Og så, når vi forstår parallelliteten i Skriften, da ser vi at lydighet er en nøkkelegenskap 
som betegner en form for sædliv, Guds sæd, adskilt fra alle andre livsformer. 
 
5. Mosebok 11:26 Se, jeg legger i dag fram for dere velsignelsen og forbannelsen:  
27 Velsignelsen, så sant dere lyder Herrens, deres Guds bud, som jeg gir dere i 
dag,  
28 og forbannelsen, dersom dere ikke lyder Herrens, deres Guds bud, men viker av 
fra den veien jeg i dag byder dere å vandre på, og følger andre guder, som dere ikke 
kjenner.  
 
Jeremia 7:23 Men dette var det bud jeg gav dem: Adlyd min røst! Så vil jeg være 
deres Gud, og dere skal være mitt folk. Dere skal vandre på alle de veier jeg 
befaler dere, da skal det gå dere vel.  
 
3. Mosebok 26:12 Jeg vil vandre midt iblant dere. Jeg vil være deres Gud, og dere 
skal være mitt folk.  
 
Men det falske vintreet er ulydige mot Guds ord. De vil ikke "vandre i lyset, og de vil 
heller ikke komme til lyset slik at de kan bli frelst. 
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.  
21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at gjerningene hans skal bli 
åpenbare, at de er gjort i Gud. 
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2 Tessalonikerbrev 1:8 I en flammende ild gir Han straff over dem som ikke kjenner 
Gud, og over dem som ikke var lydig mot vår Herre Jesu Kristi evangelium.  
9 De skal bli straffet med undergang, evig borte fra Herrens åsyn, og borte fra Hans 
krafts herlighet,  
 
1Peter 4:17 For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men hvis 
den begynner med oss først, hva blir da avslutningen for dem som er ulydige mot Guds 
evangelium?  
 
5. Mosebok 11:28 og forbannelsen, dersom dere ikke lyder Herrens, deres Guds 
bud, men viker av fra den veien jeg i dag byder dere å vandre på, og følger andre 
guder, som dere ikke kjenner.  
 
Legg da merke til at Guds barn er lydige barn, mens Satans barn er kjent som 
ulydighetens barn.  
 
Efeserne 2:2 disse som dere tidligere vandret i, etter tidsånden i denne verden, etter 
fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn.  
 
Efeserne 5:6 La ingen forføre dere med tomme ord, for på grunn av disse ting kommer 
Guds vrede over ulydighetens barn.  
 
Kolosserne 3:6 På grunn av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn.  
 
1 Johannes 3:12 ikke som Kain, som var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor 
drepte han ham? Fordi gjerningene hans var onde, men hans brors gjerninger var 
rettferdige.  
 
2 Tessalonikerbrev 3:14 14 Hvis noen ikke adlyder vårt ord i dette brevet, så merk 
dere hvem det er, og ha ikke fellesskap med ham, for at han kan skamme seg.  
 
Så jeg håper og stoler på at du ser forskjellen mellom de to sædfrøene her. Guds sæd 
elsker Hans Ord, for de er selv blitt født ved Hans Ord. Men Satans sæd hater Guds Ord 
fordi det avslører hvem de er. 
 
65-0801M Gud I Denne Onde Tidalder 135. Det finnes kun to typer mennesker omtalt i 
det Nye Testamentet. “Guds barn, og djevelens barn.” Visste du det? Har du lyst til å 
notere et skriftsted for dette? 1. Johannes 3:10, hvis du ønsker Skriftstedet. Jeg leser 
det rett her, har det skrevet ned. Ja vel. Ja vel.  
136. I Efeserne 2:2, er de kalt, “Ulydighetens barn,” Slik Eva var, ulydig mot Guds 
Ord. Lydighetens barn, og ulydighetens, har ingenting felles. Så hvordan kan da 
Kristi Brud assosiere seg med en denominasjon, når den ene er ulydig og den 
andre lydig? Hvordan kan en, være Ordet; og den andre, det forvrengte ord? 
Hvordan kan en prostituert og en ren kvinne vandre sammen i enighet? De kan 
ikke gjøre det. De har ikke noe fellesskap i det hele tatt. “Kom ut fra dem!” Det er av 
djevelen. Det er dyrets merke. Går rett inn i det nå; alle denominasjoner. Jeg bryr meg 
ikke om hvem det er. Gud tar, ikke en denominasjon, “et folk for Sitt Navn.” En 
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denominasjon vil ikke ta i mot disse Sannheter. Det trengs en individuell person som kan 
se Gud, se på Hans Ord og tro Det, og ikke tilhøre en organisasjon; men leve for Gud, 
ikke for sin organisasjon, den intellektuelle visdom som en biskop eller noen har lært 
det. Det er riktig.  
 
59-0628E Spørsmål Og Svar COD 77 Nå, Skriften er vårt absolutt, et ufeilbarlig bevis 
på hva vi snakker om. I. Johannes 3:8 Greit, hør på dette. Den som gjør synd, er av 
djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds Sønn 
åpenbart, for at Han skulle ødelegge djevelens gjerninger.  
Hør nå, er du klar? Har du tatt jakken på, rustningen, alt spent opp? Lytt nøye, fordi 
dette er sjokkerende. Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd. (Hvordan kan det 
være slik?) ... for Hans sæd ... (Hans sæd: Guds) ... forblir i ham:... (mannen) ... Og 
han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. Ved dette er Guds barn og djevelens 
barn åpenbare: Hver den som ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som 
ikke elsker sin bror. Hvordan kan du ha et kirkesamfunn og trekke barrierer og sånt, 
og si at du er født av Gud? Ikke noe slikt. Det er en bespottelse fra Satan. Det er riktig. 
Men et menneske som er født av Gud, kan ikke synde, det er umulig for ham å 
synde.  
 
1. Johannes 3:10 Ved dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare: Hver den som 
ikke gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror. 
 
La oss be 
 


