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2.Timoteus 3:1 Men vit dette, at i de siste dager skal det komme harde tider. 

Amplified Bibelen sier i: 

2. Timoteus 3:1 Men forstå dette, at i de siste dager vil det komme harde tider 

med mye stress og problemer - vanskelig å håndtere og vanskelig å bære. 

Husk at broder Branham lærte oss at "hybrid mat og stress gjør at folkets 

kropp og sinn råtner bort." 

Så spenninger, eller stress er en veldig kritisk ting angående menneskeslektens 

undergang. Og merk deg at Amplified oversettelsen fortalte oss: 

2.Timoteus 3:1 .. harde tider med mye stress og problemer - vanskelig å 

håndtere og vanskelig å bære. 

Vi leser også i: 

Markus 4:18 Andre er de som blir sådd blant torner: De er slike som hører 

ordet, 

19 men denne verdens bekymringer, rikdommens bedrag og lystene etter 

alt annet, kommer inn og kveler ordet, og det (Ordet) blir uten frukt. 

20 Men de som blir sådd i god jord, er de som hører ordet, tar imot det og bærer 

frukt: noen tretti foll, noen seksti og noen hundre. 

Ser du at det er bekymringer for dette livet som kryper inn og kveler Livet 

som er i Ordet. 

Og da ser vi advarselen til oss om at vi må være forsiktige med å ikke bli så 

fanget opp i tingene av denne verden, slik at de får lov til å overta styringen av 

våre liv. 

Det greske ordet som brukes her om "bekymringer”, er ordet "Merimna" som 

betyr "engstelser for dette livet". Og jeg vil at du skal huske at ordet 

“engstelse” er definert av Webster som “å være i en tilstand av å være urolig 

eller bekymret, eller engstelig for hva som kan skje; bekymring for en 

mulig fremtidig hendelse. De psykologiske effektene av angst er 

bekymring og nervøse spenninger og stress.” 



Vel, videre i 2.Timoteus 3 blir vi vist tilstandene for endetidens mennesker som 

blir fanget opp av livets bekymringer. Det er satt opp av apostelen Paulus. Han 

fortsetter, ... 2 Da skal menneskene være slike som elsker seg selv, (og hvis 

du husker når jeg forkynte fra Romerne 8, at apostelen Paulus sa at du ikke en 

gang kunne motta Guds Ånd, hvis du var selvfokusert. Han sa at å være 

selvfokusert, er fiendskap med Gud. For når du er selvfokusert, kan du ikke 

være Gud-fokusert. Det er helt og totalt en motsatt ånd. Så etter at Paulus sier: 

“Menneskene skal være slike som elsker seg selv”… så viser han oss de 

identifiserbare egenskapene av hva det vil si å være slike som elsker seg selv. 

"pengekjære" (Og hvorfor ville folk være pengekjære, vel, det burde være 

selvforklarende. De er selvsentrerte, derfor vil de ha til seg selv. Du blir ikke 

pengekjær for andre, kjærlighet til penger er en selvpåført sykdom. En 

selvmotivert sykdom. "skryter," igjen, det er en egenskap basert på å være 

selvsentrert. 

Det er ikke snakk om mennesker som skryter av Gud. Ordet han brukte, er 

"stolt". Det er en personlig stolthet, og personlig stolthet er en selvpåført 

sykdom. Igjen, det er en sak som er basert på selvmotivasjon; det er ikke snakk 

om mennesker som skryter av Gud. Det neste som han sier, er at de er 

“spottere” (og spotting er å tale sårende ord, og det er hva selvsentrerte 

mennesker gjør. De bruker sårende ord for å trykke ned alle de som har andre 

tanker enn de selv har. 

Det neste som han sier, er at de også er “ulydige mot foreldre,”… Så hvorfor er 

barna ulydige mot sine foreldre? Fordi de er egoistiske, de er selvsentrerte. Hvis 

de ikke var selvsentrerte, og hvis de satte familien først og foreldrene sine først, 

da ville de aldri en gang tenkt på å være ulydige mot foreldrene. 

Det neste er “utakknemlig”. Og det er nøyaktig hva selvsentrerte mennesker er, 

utakknemlig. Ingenting er noen gang helt godt nok. De klager alltid, ingen hjelp 

er noen gang tilstrekkelig. Og til slutt er de “vanhellige”, og det betyr at de ikke 

lever et hellig og innviet liv innfor Gud, der Gud blir gitt topp prioritet i livet, og 

deretter familien, og helt til slutt, seg selv. Og hvordan kan du leve et innviet liv, 

hvis du lever for deg selv, når ditt liv kun handler om deg selv. Så alle disse 

egenskapene viser tilbake til den virkelige sykdommen, og det er å være 

selvsentrert. 

Og fordi de er helt fokusert om seg selv, så sier apostelen Paulus at de er  

3 “Uten naturlig kjærlighet”. Og dette betyr: Nå, få tak i dette, dette er den 

eksakte ordlyden i den greske ordboken. Det betyr: "De er hardhjertede 



overfor slektninger". Det gjelder familien. De vil være fullstendig likegyldige 

overfor de som er fremmede, men de er grusomme i sine hjerter mot sin egen 

familie. Uten naturlig kjærlighet. Og hva er naturlig kjærlighet? Se på alle dyr. 

De elsker sine små. De elsker dem og beskytter dem. De gjør store oppofringer 

for barna sine. Det er naturlig kjærlighet. Og det er den naturlige måten å vise 

kjærlighet på. Men disse er uten en naturlig kjærlighet og hengivenhet for sine 

egne. De vil si ting til sin kone eller til sin ektemann som de aldri noen gang ville 

tenke på å si til en som var en fremmed. Og hvis det er tilfelle med en fremmed, 

en som du ikke skylder noen ting, hvorfor vil du da bruke fornærmende språk til 

noen som du er befalt av Gud til å elske. Når du gjør det, da er du på din vei til 

”endetidens sinnssykdom”, mine brødre og søstre. Så stopp med det. Jeg vet at 

dere gjør det. Jeg har hørt at dere gjøre det. Og som din pastoren, sier jeg at du 

må stoppe med det, og komme i rett orden med Gud. Broder Branham sa at din 

holdning til andre, kan avgjøre deres evige bestemmelsessted, og din egen 

også. 

Han sa at kranglingen din vil en dag forhindre deg i å komme inn i det Lovede 

Landet. Det var det som tok livet av de to millionene som fulgte Moses ut av 

Egypt. Der var det et konstant munnhuggeri og krangling mot hverandre. Kan du 

ikke se at Alpha må gjenta seg i Omega? Så i Herrens navn, sier jeg deg at du 

må stoppe med kranglingen din rett nå, eller ta konsekvensene. 

Forførende Ånder 55-0724_152 Uansett hvor lenge du har vært en kristen, og 

du har fremdeles disse små åndene som snakker til deg, får deg til å bli 

rasende, får deg til å snakke ondt om en eller annen. Når noen kommer bort 

og begynner å snakke om noen andre, så blir du med på det og, åh, bare 

rakker ned på dem. Det er feil, broder. Ikke gjør det. Det vil til slutt stenge 

deg ute fra det lovede Land. Hvis du bare har én liten ting som du ikke burde 

hatt, hvis Guds kjærlighet ikke virkelig er i ditt hjerte, vil du ikke være dame og 

mann, gå opp og si: Gud, akkurat her vil jeg tømme det ut, denne formiddagen, 

akkurat her. Jeg går bort fra dette alteret som en annerledes person. Vil du 

komme? 

Vel, jeg så ikke at det kom, før han viste meg det i går kveld i mitt studierom. 

Men det er fullstendig rett, brødre og søstre. Og dere mennesker som krangler 

hele tiden, skam dere. Kom over det. Og stå rett med Gud. Fordi du er i en 

ganske forferdelig tilstand til å stå foran Gud, og være en som krangler slik som 

du gjør. 



Og da går du fram for Gud i ditt hjerte, fra det ene alterkallet til et annet, men 

hvorfor går du tilbake til de samme gamle skikkene? Enten er du født på ny, og 

oppfører deg som en voksen Guds sønn, eller så er du ikke født på ny, og du 

oppfører deg som en baby. Eller så har Den Hellige Ånd trukket seg tilbake fra 

livet ditt, slik som Han gjorde med de uforstandige jomfruene. Vil du si at det var 

fordi de hadde forlatt sin første kjærlighet? Jeg tror det. 

Og det fører oss til den neste egenskapen til den selvsentrerte personen, som 

er "uforsonlige". Du har krangling i hjemmet, så gjør du opp (ber om at dere tar 

et opphold), men den første gangen at noe ikke blir sagt, i motsetning til slik 

som du ville ha det, da går rett tilbake på kranglingen igjen. Du er en som er 

uforsonlig når du gjør det. Den første til å bryte ut fra avtalen om å ta et opphold 

i kranglingen, er den "uforsonlige". 

Nå, rotordet for "truce" (et opphold, en hvile, en pause, en våpenhvile), det 

betyr: "En som er villig til selv å bli brukt som et offer." Som denne kvinnen som 

sang: "Må Jesus bære korset alene og hele verden gå fri, nei, det er et kors 

for hver og en, og det er et kors for meg." 

Hun tok krenkelsene fra sin mann og ofret seg selv til Kristi kors som et levende 

offer, slik Paulus påla oss å gjøre i: 

Romerne 12:1 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, at 

dere framstiller deres legemer som et levende offer, innviet og velbehagelig 

for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. 

2 Og bli ikke likedannet med denne verden, men få en ny skikkelse, som en 

fornyelse av deres sinn, så dere kan bedømme hva som er den gode og 

velbehagelige og fullkomne Guds vilje. 

3 I kraft av den nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver som er iblant dere, at en 

ikke må tenke høyere om seg selv enn en bør tenke, men tenke i et sunt 

sinn, alt etter som Gud har tildelt hver enkelt et mål av tro. 

4 For slik som vi har mange lemmer på ett legeme, men uten at alle lemmene 

har samme funksjon,  

5 slik er vi, selv om vi er mange, ett legeme i Kristus, og hver enkelt er vi 

hverandres lemmer. 

Så jeg spør deg som krangler i hjemmet? Hvem er det som bryter avtalen? Eller 

er det begge to? Så hvem er den som vil legge ned sitt liv for den andre, og 

foran korset som et levende offer? 



Og Paulus lærte oss å ikke tenke høyere om oss selv enn vi burde. Og når du 

ikke tenker høyere om deg selv enn du burde tenke, da vil du ikke lenger tenker 

slik som en selvsentrert person tenker, men slik som Kristus tenker. Så vi lar det 

sinn som var i Kristus, være i oss. 

Filipperne 2:1 Derfor, om det da er noen trøst i Kristus, om det er noen 

oppmuntring i kjærligheten, om det er noe fellesskap i Ånden, om det er noe 

medfølelse og barmhjertighet, 

2 Fyll opp min glede, ha den samme forståelsen, og ha den samme 

kjærligheten. Og at dere, av det samme sinn, har én ting i tankene. 

3a Gjør ikke noe ut fra ønske om egen ærgjerrighet eller lyst til tom ære, 

(Tom ære er en tom herlighet, fordi, hvis det ikke er Guds herlighet, så er det din 

egen tomme herlighet, din egen tomme doxa, dine egne tomme meninger, 

verdier og bedømmelser. Og han sa: "La ingenting …" Det betyr at ingen 

handling må gjøres på grunn av dine egne tomme meninger og verdier) 

3b men enhver skal i ydmykhet anse de andre høyere enn seg selv. 

Koner, verdsett ektemannen din høyere enn ditt eget selv. Menn, verdsett din 

egen kone høyere enn ditt eget selv. Da vil du ha respekt for dem. 

4 Enhver må ikke bare trakte etter det som er best for en selv, men også 

søke etter det som gagner andre. 

For det er det som det Evige Livet handler om. Å ikke tenke på seg selv, men å 

tenke på andre. 

5 La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. 

Og selvsagt så fortsetter han deretter i 2.Tim 3:3, “baktalere”. Og er det ikke 

interessant at den selvsentrerte personen alltid er den som anklager andre for 

ting som de selv er skyldige i? Det kalles projeksjon. Folk kaster ut på andre hva 

de selv er inni seg. Vi ser det hver dag i politikk der DNC har brutt omtrent hver 

eneste lov, og allikevel kaster de det ut på motstanderne. Det er en 

sinnssykdom i endetiden. 

Så legger han til, "uten selvtukt". Og det betyr "uten selvkontroll". De kan ikke 

kontrollere munnen sin. Så de taler ut det som sårer, og prøver deretter å 

rettferdiggjøre det, ved å kaste ut sine egne feil på disse som de snakker ondt 

om. Og ved å gjøre det, så sier Paulus at de er “brutale”. Og brutal betyr voldelig 

og barbarisk. Det er interessant at dette følger etter det å være uten selvkontroll, 

fordi den taler om et brutalt angrep på andre, uten å ha kontroll over hva du gjør 

mot den personen. 



Og alt dette skjer fordi han sier at de "forakter de som er gode," 

Broder Vayle ba meg alltid om å være forsiktig med å hjelpe folk for mye, for de 

du hjelper mest, er alltid de som vil dolke deg hardest i ryggen. Og hvorfor gjør 

de det? Paulus sa at det er fordi “de forakter dem som gjør godt”. 

Lærte ikke Jesus oss:  

Matteus 5:44 Men Jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner 

dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt 

utnytter dere og forfølger dere. 

Så hva betyr det å ondskapsfullt utnytte dere? Ordet "å ondskapsfullt utnytte", 

ble oversatt fra et gresk ord epereazo, og det betyr å fornærme, eller baktale: 

å ondskapsfullt utnytte, å falskt anklage. Det betyr at det er en foraktelig 

behandling; en fornærmelse, til tross for hva du har gjort for dem. 

Jeg har bygget hjem for noen pastorer i Afrika. Men når midlene ble lave og jeg 

ikke kunne hjelpe mer, forbannet de meg, kalte meg ved navn som de ikke ville 

anse som passende å kalle en hund. Det, mine brødre, kalles: "Å ondskapsfullt 

utnytte dere". Broder Vayle fikk bygget et hus for en broder. Og senere dro den 

broderen sin vei. Han gikk til en menighet som hatet broder Vayle. Og han 

spredte ondsinnet sladder om ham. Så de utnyttet ham, og deretter spyttet de 

ham ut, slik som de også gjør med Evangeliet. 

Utnytter deg, og deretter spytter på deg. Og hvorfor gjør de det? Fordi de er 

fullstendig selvopptatt, selvisk, selvsentrert og fortapt, uten Den Hellige Ånd til å 

lede dem. 

Og slik blir de 4 forrædere. Og vi ser dette hver dag i politikken, men vi ser det 

også i menigheter. Og i bunnen ligger dette å forråde, slik som Judas gjorde 

med Jesus. Å bli ulojal, og ikke være trofast mot en sak, eller lederen av den 

saken. Å selge seg ut. 

Og vi ser dette hver dag i politikken, i virksomheter der folk selger seg ut og 

trekker seg fra avtaler. Og i menigheten hvor folk hopper fra en menighet til en 

annen, og tar alt skittenheten fra den ene menigheten til den neste, og så 

videre. 

Og så sier han at de er oppfarende og oppblåste, noe som betyr at de er slike 

som vet alle ting. Du kan ikke lære dem noen ting fordi de allerede vet, eller tror 

at de vet. 

Og dette er den verste typen. Fordi du kan ikke hjelpe disse menneskene. 



Og slik går de ut, slik som folkene på nettstedet:"Believe the sign". Og de 

“elsker sine lyster høyere enn de elsker Gud.” Og derfor forlater de Ordet eller 

menigheten, og de vipper helt over og inn i verden. Og som broder Branham sa, 

dette er tale om kirkemedlemmer, fordi det sies videre: 

5 De har en ytre form for gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Og slike skal du 

vende deg bort fra! 

Legg merke til at han sier: "De har en ytre form for gudsfrykt", noe som betyr at 

de bekjenner seg å være kristne. Og å være en kristen, betyr å være Kristus-

lik, men de fornekter dens kraft. Så hvilken kraft er det Paulus snakker om? Han 

snakker om kraften som ville fått dem til å se ut som, og oppføre seg som 

kristne, kraften av et uforgjengelig liv. Det er hva Paulus taler om i Hebreerne 

7:16. 

Og hva er et uforgjengelig liv? Det er et Evig Liv. En som er fylt med Den Hellige 

Ånds Liv. 

Og så forteller Paulus oss hvilken vei de kommer til å gå. 

6 For blant disse er de som sniker seg inn i husene og får makt over 

godtroende kvinner som er tynget av synder, og som er ledsaget av mange 

forskjellige lyster. 

7 De mottar undervisning bestandig, og de makter likevel aldri å komme fram til 

kjennskap om sannheten. 

Merk dere at de mottar undervisning bestandig, men makter aldri å komme fram 

til kunnskap om Sannheten. Makter aldri, og det betyr at de ikke har Guds 

Hellige Ånd i seg. 

8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, slik står også disse sannheten 

imot. De er mennesker med fordervet sinn, de holder ikke prøve når det gjelder 

troen. 

Legg merke til at disse har et sinn som ikke holder prøve når det gjelder 

Troen. Så hva betyr det å ikke holde prøve når det gjelder troen? Adokimos, 

holder ikke prøve når det gjelder troen. 

Så hva betyr det, et sinn som ikke holder prøve. Det betyr å være moralsk 

fordervet; uten prinsipper; ondsinnet og ondskapsfull. Og legg merke til at de er 

uten prinsipper og fordervet når det gjelder troen. Og siden vi vet at det bare er 

én tro, og at én tro betyr Troen på den Ene Herren. Så er disse menneskene er 



uten prinsipper og udisiplinert i sin forståelse av den Ene Troen, eller den ene 

åpenbaringen av den Ene Herren. 

Og som broder Branham sa, at du kan ikke ha én tro, og tro på mer enn én 

Herre. 

Jesus Kristus er den samme 55-0806 E-15 Nå, i dag blir det noen ganger sagt 

blant mange troende, slik de sier om visse ting: "Åh, det er imot min tro. Vår tro 

lærer ikke det." Det finnes egentlig bare én tro; Bibelen sa det. Én Herre, én 

tro, én dåp, én Gud. Og det er én tro, og det er troen på Herren Jesus 

Kristus. Skjønner? 

De Salvede I Endetiden 65-0725m_257 Et sinn som ikke holder prøve når det 

gjelder Troen. Ikke en hvilken som helst tro. Troen! Én Tro, én Herre, én dåp… 

Dere kan ikke ha én Tro uten å tro på én Herre. Dere kan ikke ha to dåper, og 

ikke én for Faderen, og Sønn, den Hellige Ånd. Én dåp, Jesus Kristus. Det 

stemmer. Ser dere, 

9 Men de skal ikke gjøre fremskritt, for dårskapen deres skal bli åpenbar for alle, 

slik også dårskapen til de andre ble. 

Og hvordan vil deres dårskap bli gjort kjent? Jesus sa: "På deres frukt skal du 

kjenne dem." 

Og for å vise deg hva disse menneskene ikke er, så sier Paulus: 

10 Men du har nøyaktig etterfulgt min lære, i livsførselen, i fremleggelsen, i 

troen, i langmodigheten, i kjærligheten, i utholdenheten, 

Merk deg at aller først satte Paulus opp sin lære. "Du har nøyaktig etterfulgt min 

lære," 

Så legger han til, min livsførsel, ... Med andre ord så er livet ditt bare et uttrykk 

for din lære. Du blir ditt offer. Abel ofret et blødende døende lam, og ble selv et 

blødende døende lam. Så Paulus sa: Se på læren min og livet mitt, og hvis livet 

mitt ikke stemmer sammen med det jeg lærer, da trenger du ikke tro meg. Og 

Jesus sa det samme. 

Johannes 10:25 Jesus svarte dem: «Jeg har sagt det til dere, men dere tror 

ikke. De gjerningene Jeg gjør i Min Fars navn, de vitner om Meg. 



Johannes 5:36 Men Jeg har et større vitnesbyrd enn det som kom fra 

Johannes, for de gjerningene som Faderen har gitt Meg å fullføre, selve de 

gjerningene Jeg gjør, vitner om Meg, at Faderen har sendt Meg. 

Legg merke til at han sier at selv om du ikke vil tro det jeg forteller deg, da bare 

se på livet mitt, og de gjerningene som Gud gjør gjennom meg, da vil du vite at 

livet mitt bærer vitnesbyrd om hvem jeg er. Og på samme måte bærer livene til 

den troende og den vantro et vitnesbyrd om hvem de virkelig er. 

Og Paulus sier: Ikke bare undersøk min lære og mitt liv, men se alt annet jeg 

har gått gjennom på grunn av den læren som jeg lærer. 

11 mine forfølgelser, mine lidelser, slike som jeg fikk i Antiokia, i Ikonium og i 

Lystra, ja, hvilke forfølgelser har jeg ikke holdt ut. Og Herren fridde meg ut av 

dem alle. 

12 Men også alle de som vil leve på en gudfryktig måte i Kristus Jesus, vil bli 

forfulgt. 

Så ikke bli urolig hvis du lever gudfryktig og prøver å hjelpe andre, og alt du får 

til gjengjeld, er et slag på munnen. Han sa, a-l-l-e., det betyr alle, som vil leve 

på en gudfryktig måte (som er Gud-lik, som betyr å leve slik som Gud) i 

Kristus Jesus, vil bli forfulgt. 

Som jeg har sagt før, at Moses tjente Gud, og levde fullstendig for Ham, og 

derfor så fulgte 2 millioner mennesker ham, fordi Gud støttet ham med mirakler 

og mange overnaturlige demonstrasjoner fra Sitt Guddommelige nærvær. 

Likevel, hva godt gjorde det for 2 millioner mennesker å følge Moses? Deres 

kjefting og krangling gjorde ham sint, og det fikk Moses til å bli ulydig mot Gud, i 

sin vrede. På grunn av dette fikk han ikke lov av Gud til å gå inn i landet. Han 

som hadde brukt 80 år av sitt liv til å bringe folket inn dit. Først 40 år til å bli død 

til sitt selv, og deretter 40 år for å lede andre til løfteslandet, men får tilslutt ikke 

selv komme inn i det. 

Husk at to millioner mennesker døde i ødemarken, og de fulgte ildstøtten. Men 

bare Josva og Kaleb kom inn. Ikke engang Moses kom inn, fordi han, i sin 

bitterhet og sinne mot folket, så hadde han slått Klippen, som var et bilde på 

Kristus. Og det forhindret ham fra å komme inn. Det er så trist å tro at du tjener 

Gud, og så blir du avvist blant mennesker, endog disse i din egen leir. Og 

deretter komme du ikke inn, fordi også du begynte å krangle og kjefte. Oi sann 

.... Jeg tror vi trenger å bli rett med Gud. 



Men så vender Paulus diskusjonen bort fra sin egen lære, og levemåte, og 

lidelse, og over til disse som er imot sannheten. 

13 Men onde mennesker og forførere blir stadig enda mer onde. De forfører 

og blir forført. 

De forfører andre fordi de selv er blitt forført. Og slik vil de tilsynelatende fremstå 

å være veldig ekte, i sin forførelse. Men uansett om de er oppriktige eller ikke, 

så blir de forført og deretter forfører de andre. Som broder Branham så treffende 

uttrykte det, at de menneskene som ofret barna sine til alligatorene, var veldig 

oppriktige, men de var feil i sin oppriktighet. 

Paulus sier: 

14 Men du må bli værende i den sannheten som du har lært og er blitt 

overbevist om, for du vet hvem du har lært det av. 

Så vi ser at du helst burde vite hvem som mater deg med Ordet, for det utgjør 

en stor forskjell hvem som lærer deg. Du burde helst vite deres motiv og mål, og 

du burde helst vite hvor de står med stadfestelse, og med Sannheten om Kristi 

lære. 

Og så legger han til, og husk at dette ikke er enda et kapittel. Det var et brev, og 

en munk kom og tok disse vakre bokstavene, og delte dem opp i kapitler og 

vers. Så rett etter at Paul sa at du burde helst vite hvem som lærer deg, så sier 

han: 

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: 

2 Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide! Overbevis, irettesett, forman med 

all langmodighet og undervisning. 

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.  

La meg lese det fra Amplified versjonen, slik at du kan forstå hva han sier her 

om å være rede i tide og i utide. Han sier: 

4:2 Forkynn ordet [som en tjener av Budskapet]; være rede når tiden er rett, 

og selv når den ikke er det [hold fast på din følelse av at det haster, enten 

muligheten virker gunstig eller ugunstig, enten det er praktisk eller upraktisk, 



enten det blir mottatt eller avvist]; korriger de som er feil i læren eller i 

oppførselen, advar de som synder, forman og oppmuntre de som er i vekst fram 

mot åndelig modenhet, med en utømmelig tålmodighet og nøyaktighet i læren. 

3 For tiden vil komme når folk ikke lenger vil tolerere den sunne lære og den 

nøyaktige instruksjon, som utfordrer dem med Guds sannhet. Men de ønsker 

heller å få tilfredsstilt sine ører med noe behagelig. De vil samle seg opp mange 

lærere, den ene etter den andre, og velger de som tilfredsstiller deres egne 

ønsker, og som vil støtte villfarelsene som de holder fast på. 

4 De vil vende ørene bort fra sannheten, og vil gå seg vill inn i myter og 

menneskelagde fantasier, og de vil akseptere det som er uakseptabelt. 

5 Men når det gjelder deg, tenk klart i alle situasjoner, hold deg rolig og 

avslappet og stødig, vær utholdende i enhver motgang uten å vike tilbake, gjør 

en evangelists arbeid, fullfør oppgavene i din tjeneste. 

Dette er tilstanden som vi skal være i på dette tidspunktet. Vi skal ikke vike 

tilbake, det betyr at vi ikke blir bitre når andre er bitre. Vi krangler ikke når andre 

krangler. Vi gjengjelder ikke slag for slag slik som president Trump liker å gjøre. 

Nei, vi er ikke kalt til å gjøre det. Vi er kalt til å være lik Kristus, likedannet med 

Hans bilde. 

Jesus sa i : 

Matteus 5:37 Men la deres «ja» være «ja» og deres «nei» være «nei». For det 

som er mer enn dette, er av den onde. 

Salomo, den viseste av alle menn, sa det slik i Ordspråkene: 

"Til og med dåren, når han snakker lite, virker klok." 

Derfor sa han også i: 

Predikeren 5:1 Vær ikke for snar med din munn, og la ikke ditt hjerte forhaste 

seg med å bære fram et ord for Guds åsyn! For Gud er i himmelen og du på 

jorden, la derfor dine ord være få! 

La meg lese litt mer fra ordspråkene. Jeg pleide å lese dem hver dag da jeg var 

ung, fordi du kan lære så mye om livet når du leser dem. 

Ordspråket 29:11 Alt sitt sinne lar dåren strømme ut, men den vise holder 

vreden tilbake og stiller den. 

Ordspråket 17:28 Også dåren aktes for klok når han tier, for vis når han holder 

sine lepper lukket. 



Ordspråket 15:2 De vises tunge gir god kunnskap, men dårenes munn lar det 

strømme ut dårskap. 

Ordspråket 12:15 Dårens vei er rett i hans egne øyne, men den som hører på 

råd, er vis. 

Ordspråket 26:12 Ser du en mann som er vis i egne øyne - det er mer håp for 

dåren enn for ham. 

Ordspråket 14:16 Den vise frykter og holder seg borte fra det onde, men dåren 

er overmodig og trygg. 

Ordspråket 10:8 Den som har visdom i hjertet, tar imot budene. Men den som 

har dårens lepper, går til grunne.  

Nå tilbake til Jesus i: 

Matteus 5:38 Dere har hørt at det er sagt: «Øye for øye, tann for tann.» 

39 Men Jeg sier dere: Stå ikke imot et ondt menneske! Men den som slår deg 

på det høyre kinnet, ham skal du også vende det andre til. 

40 Og den som vil saksøke deg og ta fra deg kjortelen din, ham skal du la få 

kappen din også. 

41 Og den som tvinger deg til å gå én mil, da skal du gå to med ham. 

42 Den som ber deg, skal du gi, og den som ønsker å låne av deg, skal du ikke 

vende ryggen til. 

43 Dere har hørt at det er sagt: «Du skal elske din neste og hate din fiende.»  

44 Men Jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, 

gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt 

utnytter dere og forfølger dere. 

45 Slik at dere skal bli sønner av deres Far i himmelen. For Han lar Sin sol gå 

opp over onde og gode, og Han lar det regne over rettferdige og urettferdige. 

46 For dersom dere elsker dem som elsker dere, hvilken lønn har dere da? Gjør 

ikke til og med tollerne det samme? 

47 Og dersom dere bare hilser på deres brødre, hva mer enn andre gjør dere 

da? Gjør ikke til og med tollerne det samme? 

48 Derfor skal dere være fullkomne, slik som deres Far i himmelen er 

fullkommen. 

La oss be… 

 


