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Det Talte Ord 148. 
Falske Salvede i blant oss 

Pastor Brian Kocourek 
28. Februar 2010 

 
Matt 24,24 For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og 
under, for å forføre de utvalgte - om det var mulig. 
 
NIV: 1 Tim 4,1-2 Men Ånden taler tydelig, at i de siste tider kommer noen til å trekke seg 
tilbake fra Troen, idet de vender seg til villførende ånder og til undervisninger fra demoner; 
2 Slik undervisning kommer gjennom hykleriske løgner, idet de har blitt brennemerket i sin 
egen samvittighet. 
 
La oss bøye våre hoder i bønn. 
 
Kjære Far, denne formiddag har vi lest fra Ditt Ord og Det varsler oss om at det skal finnes 
mye villfarelse i endetiden. Hjelp oss Far til å være i overensstemmelse med Ditt Ord og Din 
Ånd slik at vi ikke engang kommer i nærheten av denne forførelse som Du snakker om i Ditt 
Ord. Takk Far for at Du kom ned for å gi oss et Budskap som forsegler oss ved Din Ånd og 
holder oss bort fra all ondskap. Forblir med oss, beskytt oss, helbred oss og velsign oss med 
all åndelig velsignelse i Jesu Kristi Navn vi ber, amen! 
 
Jeg ønsker å fortsette med å lese fra bror Branhams tale det Talte Ord er det originale Sæd. 
Vi kom til paragraf 156 i går kveld. 
156. Ja så absolutt. Dere vil vel si: "Men, broder Branham, tror du ikke at den Hellige Ånd 
taler i tunger?" Ja visst. Men gi det Ord-Testen. Se, Jannes og Jambres gjorde også mirak-
ler. Det stemmer det, gjorde de ikke? Da Moses dro til Egypt, kunne disse to heksemestrene, 
Jannes og Jambres, to djevler, utfore alt som Moses gjorde som tegn. Moses sa: "Mygg" 
Da sa de også: "Mygg" Moses sa: "Stav på jorden" Da sa de også: "Stav på jorden" ”En 
slange.” ”En slange!” Det er sant. De kunne utføre mirakler. Bibelen sier at djevler ville 
reise seg i de siste dager og gjøre mirakler, at de ville forfore folket. Det er temmelig hardt 
broder, men du må vite sannheten.  
157. Jesus sa: "Mange vil komme til Meg på den dag og si: ”Herre, Herre, har ikke jeg gjort 
'det og det' og så videre i Ditt navn?" Da vil Han si: "Vik fra Meg, dere som gjorde urett." 
Hva er urett? Det er når du vet at noe er galt og du gjør det allikevel; mens du vet at Guds 
Ord er rett! Hvorfor spiller du en hyklers rolle? P.g.a. din organisasjon, og så tar du bare 
imot litt av det (Sannheten) mens du ikke vil to imot resten. "Du som gjorde urett," sa Han, 
"vik bort fra Meg, Jeg har aldri kjent deg." Du vasser enten her gjennom helvete (Store 
trengselen) eller heretter. 
158. Husk at dette er sant, det er hva Jesus sa. Jannes og Jambres sto Moses imot, og husk 
at Bibelen sier at disse ånder, som stod Moses imot, ville komme til syne igjen i de siste 
dager. Når? Straks før folkets frigjørelse. Halleluja. Frigjørelsens time er her. Jesus sa i 
Matt. 24 at de ville forføre endog de utvalgte om det var mulig. Det er bare de utvalgte som 
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griper det, bare en her og en der, de utvalgte. "Som Jannes og Jambres sto Moses imot, 
således står også disse mennesker sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn, 
når det gjelder Ordet."  Angående Ordet, og Ordet er Sannheten. Stemmer det? Dette er 
ikke skummet melk, venner. 
159. Bibelen sa; Jesus sa at det ville likne så mye det ekte, at det kunne forfore de utvalgte 
om det var mulig. Men det er ikke mulig. Denne Sæden kommer til å falle der fordi det var 
forutbestemt til a falle der. Sæden er sådd, denominasjonene er sådd og Ordet er blitt sådd. 
Der er Jannes og Jambres, disse mennesker … Bibelen sa at disse djevler ville reise seg opp 
igjen i de siste dager og forføre folket ved disse mirakler og tegn som de kunne gjøre. 
Hvordan kan du kjenne forskjellen? Ordet! 
160. Til og med det Gamle Testamentet sa: ”Om de ikke taler ifølge loven og profeter, og 
de fornekter en ting (5. Mos. 13,1-3) da er det ikke liv i dem.” Vis meg da en person som er 
blitt døpt i titlene "Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds Navn!" Hvorfor gjør dere det 
da? Det er en trosbekjennelse, krysnings barn, døde barn, bastard barn, to ganger død, 
opprykket med rot. "Enhver plante som min himmelske Fader ikke har planet, skal rykkes 
opp med rot" "Himmel og jord skal forgå, men mitt Ord skal aldri forgå," sa Jesus. Ser dere 
nå hvorfor jeg sto slik som jeg gjorde?  
161. Vis meg et sted (i Bibelen) hvor det ikke er en vederstyggelighet når en kvinne klipper 
sitt hår? Vær så god. Så protesterer dere til meg. Så er det folk som sier: "Broder Branham 
er en profet. Dere kan tro ham når han snakker til folk og forteller dem deres synder og slikt, 
men når han begynner å undervise, da må dere ikke tro det." Din stakkars hykler. Du vet 
ingenting. Sier ikke Bibelen at Herrens Ord kommer til profeten? Jeg kaller meg selv ikke 
noen profet, jeg er ingen profet. Men dere sa det, jeg sier bare hva dere sa, men så snur dere 
om og sier noe slikt. Bare ikke si at du ikke gjorde det. Jeg har til og med et lydband hvor du 
sa det. Du visste ikke det, hva? Jeg ønsket bare at du en gang ville si at du ikke hadde sagt 
det, da skulle jeg ha latt deg få hore din egen røst. 
162. Som Jannes og Jambres sto Moses imot, som gjorde mirakler; men hvor var Ordet? 
Det sanne Ord? Der var noen karer som gjorde mirakler, det var noen som gjorde alt når 
det gjelder mirakler. Men der var også to salvede profeter, eller rettere: en salvet profet og 
hans hjelper (Aron). Der sto en salvet profet som kaltes Moses, som hadde ”SA SIER 
HERREN,” og på slutten ble det hele stadfestet, før befrielsen. De såkalte mirakelmennene 
døde uten videre. 
163. Hva de nå forsøker å gjøre er å lage et senregnet selv. Nonsens! Broder, dette 
(virkelige) senregnet kommer til å feie over jorden! Det har vært et tidligregnet: såing av 
ord. Nå kommer dere til å se hva senregnet bringer fram. Dere vil finne ut, at det kommer 
en sammenslåing. Pinsebevegelsen og alle de andre grupper kommer til å slutte seg 
sammen, og da kommer de til å lukke døren for de som ikke vil høre etter hva de sier, og 
da vil det ikke engang bli tillatt at du åpner din munn. Da er det Han kommer! Da er det at 
Han kommer til å vise Seg! Da er det dere kommer til å få se regn! Bare vær rolig, vær 
stille, la det bare gå. 
 
2 Tess 2,5-9 Holder dere ikke i minnet at jeg, mens jeg fortsatt var hos dere, sa disse ting til 
dere? 6 Og nå er dere kommet til en forståelse om menighetens avgang, de hellige blir 
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samlet til Herren, og det er dette som forhindrer at han blir avdekket i sin egen sanne 
identitet, hans strategi og avtalt tidsperiode. 7 For den forhen nevnte lovløshetens 
hemmelighet virker aktivt allerede; det er bare Den Hellige Ånd som på det nåværende 
tidspunkt holder lovløsheten igjen, og vil gjøre det inntil Han går ut av midten av 
menneskeheten, 8 og da skal den lovløse bli avdekket i sin sanne karakter. 
 
Vi ser da her at Skriften taler først om en samling av de Hellige til Herren og deretter taler 
Den om en avgang fra denne jord. Og som i samme åndedrag forteller Paulus oss at dette 
kommer til å skje når Den Hellige Ånd forlater midten av menneskeheten. Den Hellige Ånd 
kunne ikke forlate midten av menneskeheten om Han ikke var her. Og om vi blir samlet til 
Ham først, da går vi når Han går, fordi det ikke står i motsetning til resten av Skriften. Ingen 
steder i Skriften står det at Herren forlater denne jord på et annet tidspunkt en de hellige. Om 
vi er samlet sammen inn til Ham først, da er det Han som tar oss opp fra midten av 
menneskeheten på lik linje med Jesus som tok Peter Jakob og Johannes opp i luften.  
 
Amplified & Wuest: 2 Tess 2:9-11.  
Hvems komme og tilstedeværelse er i samsvar med alle typer av ondsinnet bedrageri av 
Satan med enhver kraftgjerning, og med tegn og mirakler av løgn for å forføre de lettlurte 
som kommer til å forgå, denne naivitet blir forårsaket av det faktum at de ikke tok imot 
kjærlighet til sannheten slik at de kunne bli reddet. Og med ubegrenset bedrageri av 
urettferdighet, som er tilpasset de som går til grunne, og denne blåøydhet blir forårsaket av 
det faktum at de ikke tok imot Sannheten og nektet å elske Det slik at de kunne bli reddet. 11 
Og på grunn av dette kommer Gud til å sende til dem en aktiv virksomhet av villfarelse, slik 
at de kommer til å tro på løgnen, og kommer derfor til å tro på det som er falsk.  
 
Dere tror vel ikke at dette er her iblant dette Budskap? De gjør det allerede, og hundrevis om 
ikke tusenvis av mennesker blir ledet ut av Budskapet. 
 
Amplified.  Disse mennesker rakker ned på alt som de ikke kjenner til, og ikke forstår. Legg 
merke til at det er de ting som de ikke er kjent med som de rakker ned på og skjeller ut. Dette 
beviser at de ikke forstår, og istedenfor å søke etter Sannheten gjør de bare det som de er 
bestemt til  å gjøre og det er å spotte det.    
 
Og vi har sett at det var nøyaktig det som forgikk i Budskapet på 1980 og 1990 tallet. De 
spottet br. Vayle da han lærte om Guds Nærvær og dette blir kalt for Tilsynekomsten før 
Hans komme. De spottet dette og rakket ned på det og noen stod opp rett i blant oss og 
forvrengte dette og kalte dette for det andre komme, fordi de ikke skjønte Skriften. Da 
forkynte de imot Skriften og allikevel er det disse som har hundrevis av mennesker i sine 
kirker. Og de som gjorde narr av dette og flirte av dette og kalte de det ikke for falsk Lære? 
Vi gav ut noen bøker og beviste ved dette Budskapet og Skriften, med hundrevis av sitater 
muligens tusenvis som la alt klart fram, da kunne de ikke lenger bekjempe det. Da begynte 
de å predike dette, men de skjønte ikke Guddommen og det er grunnen til at de prediker det 
feil. Og ved å rettferdiggjøre seg selv sa de at de lærte det rett fordi de hadde den rette Ånd, 
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og vi har en feil ånd. Og hvem var det som latterligjorde hvem? Og hvem kalte Læren for 
falsk til å begynne med og merket dem som lærte og stemplet dem som falske lærere? 
 
Hør nå her, Gud handler ikke med en vantro verden. Han handler med troende og de som 
gjør seg selv til en troende. De som gjør seg selv til troende har en plattform slik at de kan 
komme inn blant de troende med sin forvrengte og fordervede utgave av Budskapet og de 
forsøker å ta over. De har gjort det i alle tidsaldere, fordi mange flere er de barn av horen 
enn hun som har en man.  
 
2 Pet 2,1 Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske 
lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn fordømmende vranglære og til og med 
fornekte Herren som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse. 
Om de kommer til å innføre det, da må de ha fått det fra noen andre utenfor Budskapet, for 
så å innføre det iblant Budskaps folket. Hør nå her, jeg sier det ikke for å skryte men jeg vil 
legge fram mine taler foran enhver man ute i felten i dag og se om det ikke er akkurat etter 
Skriften og Budskapet. Det er faktisk slik at ikke mange har mot nok til å legge ut sine taler 
angående det som de tror på. Mange legger ut sine Dvd-er og MP3-er fordi de vet at de kan 
sjarmere dem med en masse av ingenting og samle in penger, men utfordrer dem å legge ut 
teksten, slik at folk kan være i stand til å undersøke selv etter emosjonen har lagt seg. De 
ønsker ikke å gjøre det fordi de forandrer så ofte på det de lærer, og de vet at de er ikke 
sikkert hva de selv tror på. De lærer så ofte motstridende ideer, slik at de ikke klarer å holde 
skuta på rett kurs. Jeg har fem og tuve år av lære liggende på internett, mer enn 1200 taler i 
skrift og MP3, og de kan ikke finne et sted hvor det ikke er tatt ut fra Skriften og fra Guds 
profet selv.     
 
 
2 Pet 2,1 Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske 
lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn fordømmende vranglære og til og med 
fornekte Herren som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse. 
Og hvem er Herren som kjøpte dem? Guds Sønn betalte prisen med Sitt Eget Blod, og de 
fornekter at det finnes en Guds Sønn ved å lære at Jesus var Sin Egen Far. Av alle tåpelige 
begreper å tro at en man kunne være sin egen far, 
 
2 Pet 2,2-3 Og mange (Ikke noen få, ikke er de i mindretall, men mange som betyr de fleste, 
i overveiende flertall, og majoriteten) skal følge etter på deres veier til fortapelse, og på 
grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet. 3 Med grådighet og forførende ord skal de 
utnytte dere. I lange tider har dommen over dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse 
slumrer ikke. 
Wuest oversettelse: 2 Pet 2,1 Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik skal 
det også komme falske lærere blant dere, og de skal være slik at de ved siden av sann lære 
bringer inn ødeleggende falsk lære og til og med fornekte Herren som kjøpte dem, og føre 
over seg selv en brå fortapelse. 
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2 Pet 2,2 Og mange skal følge etter på deres umoralske veier til 
fortapelse/oppfyllelse/fullbyrdelse; 
Her står ikke at bare noen få vill følge etter deres løgner, her står mange. Det greske ord 
”polus.” Dette betyr mange, for en stor del, i overflod, for det meste, helt og holdent, rikelig 
etc. Hør nå etter brødre og søstere, de er ikke i mindre tall, de er i majoriteten, og dette betyr 
at de falske brødre som er kommet inn i Budskapet vil overta Dette og kommer til å bli i 
majoriteten, så lykke til med å finne en prekestol iblant denne rot. Og allikevel kom de iblant 
oss i de fredlige sytti årene og begynte langsom men sikkert å overta, både rubbel og bitt.     
 
2 Pet 2,2 Og mange skal følge deres skamløse ferd til sin oppfyllelse, og for deres skyld skal 
sannhetens vei bli spottet. (skjønner dere?) 
2 Pet 2,2 Og mange skal følge etter på deres veier til fortapelse, og på grunn av dem skal 
sannhetens vei bli spottet. 
2 Pet 2,3 Og i sin griskhet skal de utnytte dere med bedragerske ord. Dommen over dem har 
alt fra gammel tid ikke vært uvirksom, og deres fortapelse faller ikke i søvn. De vil rakke ned 
på Sannheten. 
Hva betyr nå dette? De snakker ond om det. Jada, til slutt vil de tale om Nærværet og 
Guddommen og de innrømmer at vi hadde rett, men ønsker de oss velkommen for å 
undrevise dem, siden de ikke fikk denne forståelsen fra begynnelsen av? Tuller dere? Da er 
de nødt til å innrømme at de hadde feil lære hele tiden. Men legg nå merke til hva som står 
her: Og i sin griskhet skal de utnytte dere med bedragerske ord.  De ønsker alt for seg selv, 
det er grunnen til at de går til de små menigheter som ikke har denne underholdning 
som er nødvendig for å holde en mengde mennesker sammen, med sanger, og med stor 
arbeids innsatts lokker de disse blåøyde og naive mennesker bort fra tryggheten i sine 
små menigheter, der hvor din vei ikke blir belønnet med den ene party etter den andre, 
men der hvor du vandrer hver dag i Herrens Fotspor, veien av de foraktede få.   
 
Her står videre: 
Disse mennesker kommer inn i Budskapet og gir en feil forståelse av Guds Ord og folket blir 
fanget av det som disse mennesker, som er ondskapsfylle tolker av Sannhetens Ord, 
forkynner. Og i denne griske atmosfæren av bedrageriske ord skal de utnytte dere, utnytte 
dere, fra hvem: for de som fra gammel tid av har hatt sin dom og denne dommen er ikke 
uvirksom, og deres fortapelse faller ikke i søvn. 
Dette er ikke mine ord, venner. Disse Ord er Guds Ord som varsler Hans Egen Menighet. 
Dette er: ”Så sier Guds Ord.” 
 
La meg lese samme Skriftsteder fra Bibel oversettelsen kalt BUDSKAPET, for å få en god 
innsikt i karakteren til disse men. 
2. Peter 2:1-2. Men det fantes også løgnaktige profeter iblant dere den gang, akkurat på 
samme måte skal det være løgnaktige religiøse lærere iblant dere. De smugler in 
tilintetgjørende lære som skaper splid, derfor blir dere satt opp mot hverandre og biter 
hånden av Han som gav dere en mulighet til å få deres liv tilbake igjen. Dere har valgt ut en 
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skråning som fører dere med stor fart nedover til ødeleggelse, men ikke før de har rekruttert 
en mengde med blandete tilhengere som ikke vet forskjellen mellom riktig og galt. 
2-3. De har gitt Sannhetens vei et dårlig rykte. De er bare ut etter seg selv. De sier hva som 
helst, ja hva som helst som høres bra ut for å drive rovdrift på dere. Selvfølgelig går de ikke 
klar. Enden er forferdelig, fordi Gud aldri har hatt den hensikt at de bare skal fortsette på 
dette vis.  
 
Og vi er blitt advart i: 1 Tim 4,1 Den Hellige Ånd sier klart at i de siste tider skal noen i 
menigheten vende seg bort fra Troen.  
Paulus forteller oss at det finnes kun én Tro, det betyr at de går bort fra endetidens 
åpenbaring om Jesus Kristus. 
De skal holde seg til ånder som fører vill og til lærdommer som stammer fra demoner. 
Satans budbærere som er maskert som Lysets Engler.   
Dette er det samme som 2 Kor 11,13-15 For de som er slike personer er løgn-apostler, 
listige arbeidere, idet de omdanner seg til Kristi apostler. 14 Og det er ikke underlig, for 
Satan selv omdanner seg til en budbærer av lys. 15 Det er derfor ikke en stor ting hvis også 
hans tjenere omdanner seg som tjenere av rettferdighet; hvilket ende skal være i samsvar 
med deres gjerninger. 
Paulus kaller dem for super fine apostler de er mer rettferdig en Gud Selv, men falsk in til 
benet, og se hva de gjorde med den tidligere menighet.   
Se også Galaterne 1:6-9. 
 
Mark 7,7-9 Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den 
rette lære. 8 For dere setter Guds bud til side og holder fast på menneskers forskrifter – slik 
som vasking av øser og beger, og mange andre slike ting gjør dere.» 9 Han sa til dem: 
«Altfor lettvint forkaster dere Guds bud, for at dere kan holde fast på deres egne forskrifter. 
 
De forkaster Guds Ord ved å foretrekke sin egen lære. Og hva er følgen av dette? Det kvitter 
seg med Guds Kraft i sine liv. Således korsfester de Guds Ord på nytt for seg selv.   
 
Hebr 6,4-8 For dem som en gang har blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og har 
fått del i Den Hellige Ånd 5 og har smakt Guds gode ord og kreftene fra den kommende 
tidsalder –, 6 for dem er det umulig å bli fornyet til omvendelse igjen, hvis de faller fra. For 
de korsfester Guds Sønn for seg selv på ny og stiller Ham åpenlyst til skamme. 7 For jorden 
som drikker det regnet som ofte kommer ned på den, og som bærer grøde som er nyttig for 
dem som har dyrket den, tar imot velsignelse fra Gud. 8 Men hvis den bærer torner og 
tistler, er den forkastet, og forbannelsen nærmer seg. Og den ender med å bli brent. 
 
For tak i dett som Paulus sier oss rett her: 7 For jorden som drikker det regnet (Dette er 
læren ifølge 5 Mosebok 32:1-2.) som ofte kommer ned på den, og som bærer grøde som er 
nyttig for dem som har dyrket den, (Hvem sådde Det? Menneske Sønnen!) tar imot 
velsignelse fra Gud. 8 Men hvis den bærer torner og tistler, er den forkastet, og 
forbannelsen nærmer seg. Og den ender med å bli brent. 
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Man produserer en avling fordi det har Liv i seg og den andre har ingen liv og kan derfor 
ikke produsere noen avling. 
 
Hebreerne 6:4. legg nå merke til at de ikke kan korsfeste Gud, fordi Han er Ånd, men de 
kan korsfeste Ordet for seg selv, og det er nøyaktig det de gjør ved å gjøre Det til ingen nytte 
for seg selv ved sine egne tradisjoner og trosbekjennelser.  
 


