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Det Talte Ord 145. 
Ord testen. 

Pastor Brian Kocourek. 
14. februar 2010. 

 
Jeg ønsker å lese fra bror Branhams tale det Talte Ord er det Opprinnelige Sæd. Og vi 
fortsetter med paragraf 150. 150. Når de dårlige jomfruen er ute for å kjøpe olje, da er 
tiden inne for Brudgommens Komme! Å, dere pinsevenner, hva er i veien med dere? Vel, 
en ting er helt viss, dere kan ikke se det uten at Gud viser dere det. Hvis du ikke ble født til 
det, forutbestemt til det, kommer det til å gå deg forbi. Velsignet er de ører som hører, 
velsignet er de hjerter som kan skjønne, for tiden er nær. Ethvert tegn peker på det.  
151. Se nå hva slags vekkelser de har. Store vekkelser; dvs. de hadde det. Det ser bra ut, 
gjør det ikke? Nå sier dere kanskje: "Broder Branham, nå har du fatt oss til å bli usikre." 
Det var meningen også. Hvordan kan dere få vite hva som er rett og hva som er galt? Gi 
det Ordtesten! På denne måte skjønner dere hva som er rett eller galt. Det er riktig, gi det 
en Ordtest. Se hva som blir sagt om det i Ordet. Det gjelder enhver Ånd; se etter hva som 
blir sagt om Ordet. Hvis Ordet blir fornektet, da er det ikke fra Gud, det er det samme hva 
det er, hvis Ordet blir fornektet, da er det ikke fra Gud. Gi det Ordtesten og se hva som 
skjer da. Jesus advarte oss mot disse ting. Matt. 24,35. Jeg vil bare referere til det for 
lydbåndenes skyld. 
152. Bare et øyeblikk nå; vi har tjue minutter igjen til vi skal avslutte og jeg er sikker på at 
vi ikke kommer igjennom en tredjepart av det, men jeg må lese dette i hvert fall: Matt. 
24,35. Hor nå riktig godt etter det som Jesus sa. Han fortalte oss også om de to ånder som 
ville være så lik hverandre at det kunne til og med ført de utvalgte vill. Dere vet om det, 
gjør dere ikke? Vil det komme til a vise seg å være sant? Ja. Matt. 24,35 sier: Matt 24,35 
Himmel og jord skal forgå, men Mine ord skal aldri forgå. At disse to ånder skulle være så 
like hverandre. Men det må bli på denne måten. Pinsebevegelsens denominasjon vil 
komme til å fortone seg så lik det ekte, at det oppfylles hva Jesus sa: At bare de utvalgte 
ikke kunne bli ført vill. Dette tar nesten pusten fra meg! Men mine denominasjons brødre, 
kan dere da ikke se hvorfor jeg har handlet slik som jeg har gjort? Det ville se så ekte ut at 
det kunne ha ført vill de utvalgte om det hadde vært mulig. Du snakker om å slå fast noe, 
men vi kommer til å slå dette riktig fast om en stund. Husk bare at de utvalgte er de eneste 
som virkelig kan oppfatte dette.  
153. "Vel", sier dere, "hvordan kan du vite om ikke du (Profeten.), tar feil?" Prøv meg da 
ved Ordet. Kom og prøv din denominasjon ved dette Ord. La oss få se hvem som har rett. 
"Prøv alle ting", sier Bibelen. Dere sier: "Det har ingenting å si på hvilken måte du er 
døpt." Men det gjør det. Det var det Satan fortalte Eva også. Apg. 19 forteller om noen 
som, allerede var blitt døpt. Det var til og med en god Kristen mann som hadde døpt dem, 
døperen Johannes. Men Paulus sa: ”Fikk dere den Hellige Ånd da dere kom til troen?” 
Vi vet ikke engang om den Hellige Ånd er kommet. Hvordan ble dere døpt da? Hvis dere 
hadde fattet det, da ville dere ha kjent til det. Hvordan ble dere døpt? Med Johannes dåp, 
den store mannen som døpte Jesus. Paulus sa: ”Det virker ikke nå.” Fordi Johannes ikke 
døpte til syndenes forlatelse, men bare til omvendelse; Offeret (Jesus) var ikke blitt 
tilveiebrakt da. Da de hørte det, ble de døpt om igjen i Jesu Kristi navn. 
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Det betyr at vi må se til Ordet for å teste alle ting. Det er grunnen til at jeg ikke taler disse 
prekener med mine egne ord, fordi mine ord er ikke bedre enn dine ord, og dine ord er ikke 
bedre enn noe annet menneske sin uttalelse. Faktisk sier Bibelen i: Rom 3,10 Som det står 
skrevet: Det er ikke en rettferdig, nei, ikke en eneste. 
 

Tror dere meg ikke? La oss da sla opp i Bibelen for å se om det som jeg forteller dere er 
sant eller ei. Paulus sier det i: Rom 3,9-12 Hva da? Har vi noen fordel? Nei, slett ikke! Vi 
har jo ovenfor anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synd. 10 Som det står 
skrevet: Det er ikke en rettferdig, nei, ikke en eneste. 11 Det er ikke én som er forstandig. 
Det er ikke én som søker Gud. 12 De har alle bøyd av. Alle sammen er de blitt fordervet. 
Det er ingen som gjør godt, nei, ikke én eneste. 
 

Om det ikke fines en rettferdige, og det finnes ikke en som forstår, da er det ikke din 
forståelse eller min forståelse som teller noe. Det er Hans forståelse som gjelder i alle 
saker. 
 

Bror Branham forteller oss i disse paragrafene som vi nettopp leste at det er bare Bruden 
som kommer til å forstå dette fordi vi er forutbestemt til å tro. Det er ikke bare noe som 
Skriften sier, dette er så sier Guds Ord.  
 

Apg 13,48 Da hedningene hørte dette, ble de glade og de helliggjorde* Herrens ord. (De 
var glade og hva gjorde de? De helligjorde Guds Ord.) Og så mange som var utsett til evig 
liv, kom til tro. 
*Den norske King James Bibelen.  
 

Da finnes det en Brud som er identifisert ved Ordet, ikke annerledes enn Jesus, det 
identifiserte Guds Ord som ble manifestert i Hans tid. Og hva er Det? Han var Guds sinn 
som ble framvist for alle. Vel, Bruden tror Ordet, fordi Hun forstår vindikasjon*. Vi har en 
stadfestet profet i denne time som forteller oss hva Ordet betyr og hvor vi ikke kan lese Det 
med våre egne øyer for å få tak i Det. Derfor sendte Gud en profet ned til oss som kan tolke 
Det, og han fortalte oss hva Det betyr. Derfor trenger du ikke å tolke Det, og jeg behøver 
ikke å tolke Det. Det betyr akkurat det som står skrevet der.    
 

*vindikasjon, i rettsspråket det at eieren søker tilbake (vindiserer) en ting som er kommet på 
tredjemanns hånd. Hovedregelen i norsk rett var – med visse unntak – at en ting som var kommet på 
avveie, kunne eieren kreve tilbake, også om den havnet hos en tredjemann som ikke visste eller 
burde vite at tingen var frakommet rette eier på irregulær måte. Hensynet til en viss trygghet i 
omsetningen har medført regler om godtroerverv; se også gjeldsbrev. Den godtroende arving eller 
gavemottager er ikke beskyttet mot vindikasjon. 
 

I et annet ordbok finner jeg følgende: opprettholde, forsvare, rettferdiggjøring, rehabilitering, rense 
seg fra dårlig rykte, bevise, stadfeste*.   
 

Eva feiltolket et ord. Det var alt som var nødvendig for å bringe moralsk fordervelse inn i 
verden. Hun trodde ikke det som Guds Ord hadde å si om de daværende omstendigheter 
hun levde i. Hun forvrengte det hele og det var årsaken til at den måten de levde på jorden 
på ble brudd. 
 

Eva trodde ikke Ordet, og det var grunnen til at hun ikke kunne forstod det, eller hun 
trodde ikke på vindikasjon/stadfestelse.* Og hvem var stadfestet den gangen? Gud Selv var 
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kommet ned og snakket med hennes mann, til og med før hun ble til. 1 Mos 2,15-18 Så tok 
Herren Gud Adam og satte ham i Edens hage så han kunne dyrke den og ta vare på den. 
16 Herren Gud bød Adam og sa: "Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, 17 men av treet til 
kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig 
dø." 18 Og Herren Gud sa: "Det er ikke godt for Adam å være alene. En hjelper som 
svarer til ham, vil Jeg gjøre for ham." 
 

Hun hørte ikke på hennes mann som forklarte Guds Ord til henne. Hun trodde at hun hadde 
forstod alt fordi denne slangen i gresset, kalt slangen, fortalte henne noe annet enn hennes 
mann hadde fortalt henne. Men Gud hadde fortalt ham hva de kunne gjøre og ikke kunne 
gjøre, og hun trodde ikke på det stadfestede Ord for den tid. Men hun hadde akkurat nokk 
forståelse av Guds Ord til å krangle om det, og slik gjorde hun. Men hun skjønte ingenting 
om stadfestelse. Og på denne måten trodde hun at hun kunne diskutere Ordet. Og når du 
ønsker å argumentere med Gud angående Hans Eget Ord, gjett da hvem som kommer til å 
tape.  
 

Gud kom ned og gav Hans Ord til Adam. Stadfestelse. Hun trodde det ikke. Adam trodde 
Ordet som var basert på stadfestelse. Han så med sine egne øyer hva Gud hadde gjort, og 
hva Han var i stand til å gjøre. Men hun var enda ikke kommet fram den gangen da den 
stadfestede Gud hadde kommet med Hans Ord. Slik også i dag, vi har disse unge 
predikanter, som ikke er tørr bak ørene enda, og som tror at de er noe, bare fordi de kan 
sitere Guds Ord ut ifra Bibelen.  
SATAN kan det også!!! Paulus sa at han ville gjøre det!!!. 
 

Jeg ønsker å lese fra oversettelsen kalt: BUDSKAPET.  
2. Korinterne  
4-6 Det ser ut som om en annen person kommer fram og forkynner en helt annen Jesus enn 
vi har forkynt, en annen ånd, en annen budskap, da går dere helt på akkord med det. Men 
når dere går på akkord med disse store apostler, hvorfor kan dere da ikke går på akkord 
med meg? Jeg er like bra som de er. Det er sant at jeg ikke har deres røst, jeg har ikke 
vært i stand til å etterligne deres smarte veltalenhet som imponerer dere så mye, men i det 
minste vet jeg hva jeg snakker om. Jeg har ikke hold noe tilbake. Jeg viste dere alle ting.   
12-15. Jeg forandrer ikke min standpunkt om dette. Jeg dør heller, før enn jeg tar imot 
penger fra dere. Jeg gir ingen en grunn for å late meg inn på disse penge griske 
predikanter, som skryter av seg selv til å være noe spesielt. De er en sørgelig gjeng av 
uekte apostler, løgnaktige predikanter, uhederlige medarbeidere, som gjør som om de er 
Kristi representanter, men de er tvers igjennom hyklere. Det er ikke noe rart! Satan gjør 
det hele tiden, han ikler seg som en lysets engel. Det er grunnen til at dere ikke skulle bli 
forbauset når hans tjenere kler seg ut som Guds tjenere. Men de går ikke klar, de må 
betale for det til slutt. 
 

Adam trodde det stadfestede Ord, men ble ulydig for Evas skyld. Vær oppmerksom nå. 
Kain fornektet også Guds stadfestelse. Abel ble stadfestet, ilden kom ned og fortærte hans 
offer. Det ble brent opp. Så sant så sant. Kain fornektet stadfestelse. Hva gjorde han da? 
Han drepte sin bror! Det første dere må gjøre er, når dere gir dem Ord prøven, er å være 
sikkert på at det er det stadfestede Guds Ord dere tester dem med. Tror de stadfestelse eller 
ikke? Med andre ord, tror de det som Guds profet har kommet med er det absolutte 
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åpenbarte og perfekte Ord fra den Allmektige Gud, eller ei. Hvordan kan de da påstå og 
være pastorer i Budskapet og fornekte det stadfestede Ord som Guds profet kom med?      
 

Paulus sa i: 2 Kor 4,1-2 Derfor, da vi har denne tjenesten, ettersom vi har fått miskunn, så 
mister vi ikke motet. 2 Men vi har sagt fra oss skammens skjulte gjerninger, og vi vandrer 
ikke i list, heller ikke behandler vi Guds ord svikefullt. (Dette er å holde sannheten tilbake i 
urettferdighet.) Men ved å legge sannheten åpent fram, anbefaler vi oss selv til hver 
menneskets samvittighet for Guds åsyn. 
 

Det som Paulus sier er dette: 2 Siden Gud har vært så storsinnet og vist oss hva Han holder 
på med, da gir vi ikke opp og går fra jobben vår bare fordi vi tilfeldigvis kommer ut i hard 
vær. Vi nekter å ta på oss masken for å leke. Vi manipulerer ikke bak kulisser og vi 
fordreier ikke Guds Ord for å tilpasse oss selv. Det er heller slik at vi gjør alt åpenlyst, alt 
skal foregå og bli sagt slikt at alle kan se det, slik at alle de som ønsker å se kan dømme 
selv i Guds nærvær.     
 

2 Kor 4,3 Men selv om vårt evangelium er skjult, er det for dem som går fortapt det er 
skjult, Hva Paulus sier i vers 3 er dette: Om vår Evangelium er skult, da er det skult for de 
som går fortapt. Hva betyr dette? Om vår budskap er forvirrende for noen, da er det ikke 
forvirrende fordi vi holder noe tilbake. Nei så absolutt ikke, men det er fordi disse andre 
mennesker ser eller går en annen vei, og fornekter å ta dette seriøst. De feiler i å tro det 
stadfestede Guds Ord.   
 

2 Kor 4,4 de vantro, de som har fått sine sinn forblindet av denne tidsalders gud, for at 
ikke lyset fra herlighetens evangelium om Kristus, som er Guds bilde, skal skinne for dem. 
 

Paulus forteller oss at disse mennesker som fornekter en stadfestet Budskap er fortapt og 
blind, og de har ingen peiling på hva sannheten er.  
 

Da fortsetter Paulus i vers 5: 2 Kor 4,5 For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus, 
Herren, og oss selv som deres tjenere for Jesu skyld.  
Budskapet gjelder ikke oss selv, om hva eller hvem vi er,  
men Kristus Jesus, Herren, og oss selv som deres tjenere for Jesu skyld. Dette gjelder ikke 
tjeneste. Det gjelder ikke å være noe spesielt. Han sier at jeg er bare en løpegutt som har en 
Budskap som må leveres. Det er ikke engang mitt Budskap, ikke før Gud fortalte meg hva 
jeg skulle si og til hvem jeg skulle si det. Derfor angår det ikke meg, dette angår ikke noen 
levende mennesker eller tjenester, dette gjelder Kristus.  
 

Og Br. Branham sa det samme i hans tale:  
DE SALVEDE I ENDETIDEN. 25.07.65. 
193. Jeg vill at dere skal vite at dette er sannelig pålitelig. Og dere som lytter til disse 
lydband, dere kan muligens tro at jeg forsøkte å si det om meg selv, siden det var jeg som 
kom med dette Budskap. Jeg har ikke mer å gjøre med det enn ingenting, jeg er ikke noe 
mer enn en røst. Og til og med stemmen er imot mitt bedre skjønn … jeg ønsket å være 
en fangstmann.  Men det er min Fars vilje jeg erklærer å gjøre, og jeg har bestemt å gjøre 
det. Det var ikke jeg som kom ned på elven, det var bare jeg som stod der da Han kom til 
syne. Det er ikke meg som framfører disse ting og som forutsier disse ting som skjer så 
perfekt. Jeg står bare i nærheten av Ham som gjør det. Jeg var bare stemmen som Han 
brukte å si det med. Det var ikke det som jeg visste; jeg bare overgå meg selv til Ham, for 
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at Han kunne tale gjennom meg. Det er ikke meg. Det var ikke den syvende Engel, å nei 
da; det var en manifestasjon av Menneske Sønnen. Det var ikke engelens/budbærererens 
Budskap; det var mysteriet som Gud åpnet. Det er ikke et menneske, det er Gud. Engelen 
var ikke menneske Sønnen; han var en budbærer fra Menneske Sønnen. Menneske 
Sønnen er Kristus. Det er han dere lever av. Dere lever ikke på et menneske. Et 
menneskets ord feiler, men dere lever på den ufeilbare ORD-LEGEME av Menneske 
Sønnen.    
 
Paulus fortsetter i versene 7-12: 
7. Om dere bare ser på oss, er det mulig at dere går glipp av Ham. Vi bærer dette dyrebare 
Budskap rund i disse legemer av leir som tilhører vårt vanlige liv. Dette er for å forebygge 
at noen blir forvirret av Guds enestående kraft med oss. Slik det er, finnes det ikke store 
muligheter til det. Dere vet selv at vi ikke er storslagne. 8. Vi er plaget på alle kanter, men 
allikevel ikke i nød, vi er rådville men ikke fortvilet 9. Forfulgt men ikke forlatt, nedslått 
men ikke ødelagt. Vi er blitt omringet og ramponert av alle typer vanskeligheter du kan 
tenke deg, men vi er ikke blitt demoralisert. Noen ganger er vi ikke sikker hvilken vei vi 
skal gå, eller hva vi må gjøre, åndelig sett er vi trampet på av andre, men Gud har ikke 
forlatt oss. Vi er blitt kastet ned og kastet ut av mange, men vi er ikke ødelagt. Hva de 
gjorde med Jesus, gjør de med oss, prøvelser og tortur, latterliggjøring og svertet, til og 
med fullstendig ondsinnet dolking i ryggen og drap, men det som Jesus gjorde iblant dem, 
har Han gjort i oss, fordi Han lever igjen i våre legemer. Våre liv har vært i en konstant 
risiko for Jesus skyld. Dette gjør Jesu Liv desto mer åpenbar i oss. Mens vi går gjennom 
det verste, får dere det betre.  
13-15. Vi holder det ikke for oss selv, ikke det med deres liv. Slik som salmedikteren sa: 
”Jeg trodde det, så jeg sa det.” Vi sier det vi tror. Og det vi tror er at Han, som oppreiste 
Herren Jesus, like sikkert kommer til å reise oss opp i livet sammen med dere. Hvert eneste 
detalj arbeider for ditt beste og til Herrens herlighet: mer og mer nåde, flere og flere 
mennesker, mer og mer lovprisning.  
16-18. Vi gir således ikke opp. Hvordan kunne vi? Til og med om det så ser ut fra utsiden 
at all ting raser sammen over oss, men på innsiden, der hvor Gud skaper nytt liv, går det 
ikke en dag forbi uten at Gud utfolder sin nåde. Disse harde tider er ingenting i forhold til 
de gode dager som kommer, den overøsende feiring for oss. Det finnes mye mer her en øyet 
ser. Det som vi ser her nå i dag er borte i morgen. Men det som vi ikke ser varer evig.      
 

Brødre jeg vet at det finnes en Gud i Himmelen og med denne Bibel åpen foran meg 
forteller jeg dere at dette Ord er alvorlig. La meg forteller dere noe. Hva tror de, de som 
diskuterer ordet til en Guds stadfestet profet, er for noe? Jeg mener; hvem stadfestet 
vedkommende? Vi vet hvem som stadfestet William Branham. Men hva tror de mennesker 
de er for noe? Hva slags stadfestelse har de? Det fines kun en mann som er stadfestet i 
denne time og om han ikke fortalte oss sannheten, da må Gud hjelpe oss alle sammen, det 
er alt jeg kan si, fordi uten dette ”ROP”, BUDSKAPET, ville vi alle sammen være dømt til 
å bli ødelagt. Men vi er ikke alle sammen dømt fordi Gud kom ned til oss, så vi har tro i 
Gud.        
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Hvem er da så alle disse mennesker som tror at de vet alt? Alt du behøver å gjøre er å lese 
eller høre hva de har å si og ta det så tilbake til Ordet. Eller Budskapet og da ser du ganske 
fort at de tar feil. 
Gi dem ”ORD TESTEN!” 
 

Apostel Paulus forteller oss i: 
1 Joh 4,1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For 
mange falske profeter er gått ut i verden. 
Budskapet oversetter det slik: Kjære venner tror ikke alt du hører. Undersøk og bedøm 
nøye det som folk forteller deg. Ikke alle som taler om Gud kommer fra Gud. Det finnes en 
mengde med løgnaktige pastorer i denne verden.  
Her ser du hvordan du tester om Ånden er av Gud. Det er oss befalt om å prøve alle ånder 
og dette inkludere også oss selv. 
 

1 Kor 11,19 For det må også være grupperinger blant dere, for at de som holder prøve, 
kan bli åpenbart blant dere. 
 

2 Kor 13,5 Ransak dere selv om dere er i troen! Prøv dere selv! Kjenner dere ikke dere 
selv, at Jesus Kristus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. 
 

Gal 6,4 Men la hver enkelt prøve sitt eget verk, og så skal han ha sin ros etter det han selv 
er, og ikke etter det andre er. 
 

1 Tess 5,21 Prøv alle ting! Hold fast på det som er godt! 
 

Vi er blitt fortalt i Hebreerne 5:14 at vi må trene våre sanser for å kunne forstå forskjellen 
mellom god og vond. Hebr 5,14 Men fast føde er for dem som er fullvoksne, det vil si dem 
som gjennom bruk har trent opp sansene sine til å skjelne mellom godt og ondt. 
 

Sa ikke br. Branham at det skulle bli en annen Efesus, stemmer ikke det? Hva var da så 
dette kjennetegn i Efesus som Gud elsket så mye? 
   

Åp 2,2-4 Jeg vet om gjerningene dine, arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan 
tåle dem som er onde. Og du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du 
har funnet ut at de er løgnere. 3 Og du har holdt ut, og du har tålmodighet, og du har 
arbeidet for Mitt navns skyld uten å bli trett. 4 Likevel har Jeg dette imot deg, at du har 
forlatt din første kjærlighet. 
 

Og fortalte ikke Johannes oss i Joh 4:1 som vi leste, at vi må prøve alle ånder. Hvorfor er 
menneske da så lettlurte? Jeg skal fortelle dere hvorfor. Fordi de er barn av den ulydige og 
ikke er sanne sønner. Fordi de sanne Guds barn bruker dømmekraft. De vil være i stand til 
å skjønne forskjellen mellom de som er sant og de som ikke er sant.    
 

WUEST. 2 Tess 2.  Husker dere ikke mens jeg var hos dere at jeg holdte på å fortelle dere 
om dette? Og nå er dere sikker på at når man taler om menighetens bortgang at de hellige 
blir samlet i Herren og det er på grunn av denne samling at lovløshetens menneske ikke 
fullstendig blir avslørt i sin sanne identitet, men han skal bli fullstendig åpenbart når det 
gjelder hans strategi og fastsatte tid. Denne forannevnte lovløsheten er imidlertid allerede 
virksom nå. Bare Han, Den Hellige Ånd, er Den som holder denne lovløsheten ned, og 
fortsetter med å gjøre det inntil Han går ut av menneskenes midte. Og da blir den lovløse 
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åpenbart i sin sanne identitet, han som Herren Jesus skal slå med pusten av Sin Munn og 
legge ham virkningsløst framfor de Utvalgte ved at Han plutselig Kommer med Hans 
Personlige Nærvær. Satan skal også ha sin personlige nærvær og blir inkarnert i 
lovløshetens menneske. Hans nærvær kommer fram med all slags bedrageri som er 
innrettet for de blåøyde som omkommer, denne godtroenhet kommer på grunn av dette 
faktum at de ikke mottok kjærligheten til hele sannheten, slik at de kunne bli frelst. Og på 
grunn av dette sender Gud dem en sterk villfarelse som har som resultat at de tror Løgnen, 
slik at alle de, som ikke trodde Sannheten, kan bli dømt, men faktisk hadde glede i å være 
ondskapsfull.    
 

1 Joh 2,19-29 De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. For om de hadde vært av oss, 
ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de gikk ut, for at det kunne bli åpenbart at ingen 
av dem var av oss. 20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alt. 21 Jeg har ikke 
skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den, og fordi dere 
vet at ingen løgn er av sannheten. 22 Hvem er løgneren uten den som fornekter at Jesus er 
Kristus? Han er Antikristen, han som fornekter Faderen og Sønnen. 23 Hver den som 
fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen. 
24 La derfor det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i dere. Hvis det dere hørte fra 
begynnelsen, blir i dere, skal også dere bli i Sønnen og i Faderen. 25 Og dette er løftet som 
Han Selv har gitt oss, det evige liv. 26 Dette har jeg skrevet til dere om dem som fører dere 
vill. 27 Men den salvelsen som dere har fått fra Ham, blir i dere, og dere trenger ikke at 
noen lærer dere. Men slik som den samme salvelsen lærer dere om alle ting - og det er sant 
og ikke løgn -, så skal dere bli i Ham, slik som salvelsen har lært dere. 28 Og nå, dere 
barn! Bli i Ham, slik at vi kan ha frimodighet når Han åpenbares, og ikke bli til skamme 
overfor Ham ved Hans komme. 29 Når dere vet at Han er rettferdig, så forstår dere også at 
hver den som gjør rettferdigheten, er født av Ham. 
 

1 Joh 3,7-10 Dere barn! La ingen føre dere vill! Den som gjør rettferdigheten, er 
rettferdig, likesom Han er rettferdig. 8 Den som gjør synden, er av djevelen, for djevelen 
har syndet fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle gjøre 
djevelens gjerninger til intet. 9 Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd, for Hans sæd 
blir i ham. Og han kan ikke synde, for han er født av Gud. 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. 
 

Rom 12,2 Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres 
sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. 
1 Kor 3,13 skal den enkeltes arbeid bli åpenbart, for Dagen skal vise det, for den skal bli 
åpenbart med ild. Og ilden skal prøve den enkeltes arbeid og finne ut hvilken kvalitet det er 
av. 
 

Gal 1,6-12 Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra Ham som kalte dere i 
Kristi nåde, til et annerledes evangelium, 7 som slett ikke er et annet. Men det er noen som 
forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. 8 Men selv om vi eller en engel fra 
himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være 
forbannet! 9 Som vi har sagt før, sier vi nå igjen: Hvis noen forkynner dere et annet 
evangelium enn det dere har tatt imot, han være forbannet! 10 Er det nå mennesker eller 
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Gud jeg vil overtale? Eller forsøker jeg å gjøre mennesker til lags? For hvis jeg fremdeles 
gjorde mennesker til lags, var jeg ikke Kristi tjener. 11 Men jeg gjør kjent for dere, 
brødre, at det evangelium som ble forkynt av meg, ikke er fra noe menneske. 12 For jeg 
har ikke mottatt det, heller ikke har jeg lært det fra noe menneske, men ved Jesu Kristi 
åpenbaring. 
 

Apostel Johannes fortalte oss at mange forførere er kommet inn i verden og vi er blitt 
befalt å prøve alle ånder for å se om de er av Gud eller ei. 
 

Apostel Paulus forteller oss at enhver sønn som kommer til Gud må først bli prøvet og 
testet. Det betyr at denne troens Test er en av de mest viktigste instrumenter i Guds hender. 
Og hvordan tester Gud deg? Gir Gud deg gode ting for å se hva du gjør med det.  Han gir 
deg en anledning for å teste deg og da ser Han om du kommer til å tjene mennesker eller 
Gud. Han gir deg gaver for å se om du kommer til å bruke dem for Guds Kongerike eller 
for din egen egoistiske lyster.    
 

I Salmene blir oss fortalt at Han også gir gaver til de gjenstridige. Jeg har også gjort det 
samme. Jeg har gitt penger til pastorene på den andre siden av havet for å se hva de 
kommer til å gjøre med det. Penger er en stor test. Gud gir en mann en meget god 
anledning til en bra jobb, bare for å se om han kommer til å tjene Gud eller mennesker. Jeg 
hadde en gave til å spille fotball og jeg var en av de beste i Staten, men Gud gav meg også 
Hans Budskap og jeg valgte Budskapet istedenfor penger.   
  

2 Kor 10,18 For det er ikke den som anbefaler seg selv, som blir godkjent, men den 
Herren anbefaler. 
2 Tim 2,15 Vær nøye med å framstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider 
som ikke trenger å skamme seg, en som deler ut sannhetens ord på rett måte. 
Jak 1,12 Salig er den mann som holder ut fristelse. For når han har bestått prøven, skal 
han få livets krone, som Herren har lovt dem som elsker Ham. 
1 Pet 1,3-7 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Far, Han som etter sin rike miskunn 
har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, 4 til en arv 
som er uforgjengelig, uten flekker og uvisnelig, som er oppbevart i himmelen for dere, 5 
dere som ved Guds kraft blir bevart ved troen, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart 
i den siste tid. 6 Over dette jubler dere, selv om dere nå, en liten stund, om så skal være, 
opplever sorg ved mange forskjellige prøvelser, 7 for at den prøvede ekthet i deres tro - 
som er mye mer dyrebar enn gull som forgår, selv om det lutres ved ild - må bli funnet til 
lov, pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. 
1 Pet 4,12-19 Dere kjære! Dere skal ikke undre dere over den ildprøven som kommer over 
dere, som om det hendte dere noe underlig. 13 Men gled dere i samme grad som dere har 
del i Kristi lidelser, slik at dere også kan glede dere med overstrømmende glede når Hans 
herlighet blir åpenbart. 14 Hvis dere blir hånet for Kristi navns skyld, er dere salige, for 
herlighetens og Guds Ånd hviler over dere. Fra de andres side blir Han spottet, men på 
deres side blir Han æret. 15 Men ikke noen av dere må lide som en morder eller en tyv 
eller som en forbryter eller som en som blander seg opp i andres saker. 16 Men hvis noen 
lider som en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud i denne sak. 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? 18 Og: Hvis den 
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rettferdige vanskelig blir frelst, hvordan går det da med den ugudelige og synderen? 19 
Derfor skal de som lider etter Guds vilje, overgi sjelene sine til Den trofaste Skaper, mens 
de gjør det gode. 
 

Hvordan kan vi tro at Gud handler annerledes med oss nå, når vi vet at Gud alltid handlet 
på dette vis. Han gjorde det i den Første Eksodus.  
 

2 Mos 16,4 Da sa Herren til Moses: "Se, Jeg skal la det regne brød fra himmelen til dere. 
Folket skal gå ut og samle en viss mengde hver dag, så Jeg kan prøve dem og se om de vil 
vandre etter Min lov eller ikke. 
 

2 Mos 20,20 Moses sa til folket: "Frykt ikke, for Gud har kommet for å prøve dere, og for 
at Hans frykt skal stå for deres øyne, så dere ikke synder." 
 

5 Mos 8,2 Du skal huske hele den veien som Herren din Gud førte deg disse førti årene i 
ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg, så Han kunne kjenne hva som var i ditt hjerte, om 
du ville holde Hans bud eller ikke. 
 

5 Mos 8,16 Det var Han som gav deg manna å ete i ørkenen, en mat dine fedre ikke kjente, 
for at Han kunne ydmyke deg og sette deg på prøve, så Han kunne gjøre godt mot deg til 
sist. 
 

Dom 3,1-4 Dette er de folkeslagene som Herren lot være igjen, for at Han ved dem skulle 
sette Israel på prøve, de som ikke hadde kjent til noen av krigene i Kanaan. 2 Det skjedde 
bare for at de kommende slekter av Israels barn skulle få kjenne krig, ikke minst de som 
aldri før hadde kjent det: 3 Det var fem fyrster blant filisterne, alle kanaaneerne, 
sidonierne og hevittene som bodde på Libanon-fjellet, fra Ba'al-Hermon-fjellet til Lebo-
Hamat. 4 Disse ble igjen, for at Han ved dem skulle sette Israel på prøve, for å kjenne om 
de ville lyde Herrens bud, som Han hadde gitt deres fedre ved Moses. 
 

Joh 6,1-6 Deretter drog Jesus over Galilea-sjøen, også kalt Tiberias sjøen. 2 Han ble fulgt 
av en stor folkemengde, fordi de så tegnene Hans, dem Han gjorde på de syke. 3 Jesus gikk 
opp i fjellet, og der satte Han seg sammen med disiplene Sine. 4 Påsken, jødenes høytid, 
var nær. 5 Da Jesus løftet øynene Sine og fikk øye på en stor folkemengde som kom imot 
Ham, sier Han til Filip: "Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få spise?" 6 Men dette sa 
Han for å prøve ham, for Han visste Selv hva Han ville gjøre. 
 

1 Joh 4,1 Elskede! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange 
falske profeter er gått ut i verden. 
 

Å SKJELNE ÅNDER. 08.03.60. P 8.  Vel, jeg tror at det er godt for oss som predikanter 
å følge våre forskrifter, spesielt nå når vi ser de ting som foregår i verden i dag. Og vi har 
en order fra Gud og det er å skjelne ånder, å prøve ånden. Jeg tror at det er en stor lekse 
for menigheten i dag og det er å prøve ånden av alle ting, å skjelne ånder. Jeg tror ikke at 
vi noen gang, på noen som helst måte, skulle forsøke å dømme en person etter den 
denominasjon, eller den sammenslutning han tilhører. Om det er Metodister, Baptister, 
Presbyterianer, Pinsevenner eller hva de enn er for noe. Vi skulle aldri dømme et 
menneske etter den denominasjon han tilhører. Vi skulle bestandig dømme han ved den 
ånden han har. Skjønner dere? Ånden. Om han tilhører tidligregnet, senregnet, utvendig 
regn eller intet regn i det hele tatt, hva det enn er for noe, da skulle vi aldri dømme han ved 
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dette men ved ånden. Vi må skjelne ånden. Gi akt på hva mannen har i sitt sinn, hva han 
har, hva han ønsker å oppnå. Om mannen ved hjelp av en gave, uansett hvor stort gaven er  
 

SPØRSMÅL OG SVAR. 12.01.61. P 14. Vel, dette er et råd, det eneste jeg kan gjøre med 
dette er å gi dere et råd. Skjønner dere? Men vær sikker på at kallet kommer fra Gud, og 
sjekk deretter deres motiv og mål. Skjønner dere? Dere vet hva jeg mener med det. Hva er 
motivet til å predike? Var det bare … Tror dere at det er en lettere jobb enn du hadde før? 
Det beste du kan gjøre da er å glemme det, da er det ikke en kall. En Guds kall brenner så i 
ditt hjerte at du ikke kan hvile verken dag eller natt. Du kan bare ikke komme bort fra det, 
det skurer konstant inn i deg.  

 


