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”Strid  for  den tro  som  engang  er  overgitt  til  de  hellige.”    Judas 3.  

       

       TROENDES FORSAMLING  VERDAL.            Striden nr.  22. 

 

 
 

 
 

Luk 3:17     Han har sin kasteskovl i hånden for å 

rense sin treskeplass og samle hveten i låven. Men 

agnene skal han brenne opp med uslokkelig ild. 
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Ansvarlig utgiver og oversetter av “Striden”, er Rolf Strømmen.  Alle 
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7650. Verdal.       Mob.: 980 49302. 
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FØRST ATSKILLELSE – 

SÅ FULLKOMMENGJØRELSE. 

 

 

Dette budskap som her blir presentert, vil for mange mennesker ikke synes 

særlig viktig i dag. Men for meg er det meget viktig. Et hvert Guds barn vet 

at de bare er hva de er, på grunn av Guds nåde. Vi er ikke blitt Guds barn, 

bare på grunn av at vi en dag bestemte oss for å bli kristne. Dette er det 

bildet som våre organiserte kirkesystem har lært oss til å tro. Men en slik 

tanke er langt fra den sanne opplevelse av den Hellige Ånds overbevisning 

i våre liv om frelse. Først måtte Gud ved sin Ånd overbevise oss, og dra vår 

oppmerksomhet mot seg. Derfor er det ikke av vår egen makt eller evne, at 

vi har blitt det vi ble. En ting skulle vi dog aldri gjøre, og det er å klandre 

Gud, når vi tillater oss å gå inn på kompromissets stier under vandringen, 

for disse er det mange av. Og gjør vi det, vil vår vokst i Herren stanse. Gud 

er ikke opphavet til forvirrelse, eller forvrengninger, eller kjødelige 

kompromisser. Men allikevel må vi innrømme at vi er omringet av den 

slags muligheter hvor enn vi måtte snu oss i disse dager. Derfor kan vi 

heller ikke i vår egen åndelige vokst og standard, rettferdiggjøre våre 

handlinger ved å se hva andre bekjennende kristne tillater seg å gjøre, og 

heller ikke etter hva de måtte si. Det er ikke min hensikt å avkle noens 

kristne tro. Jeg ønsker ikke å ta noe i fra noen, av det som de måtte ha 

mottatt fra Herren. Jeg vil heller hjelpe et hvert sant Guds barn å kunne få 

en Guddommelige visjon om hvorledes Guds ferdige produkt (de troende) 

skal se ut, og da ut fra et Bibelsk standpunkt. Derfor regner jeg også med at 

mange av mine sitater vil kunne bli misforstått av dem som ikke er villig til 

å la den Hellige Ånd hjelpe dem frem. Jeg vet hva jeg snakker om. Jeg kan 

bare se tilbake på mitt eget liv. For jeg satt selv der med mine ferdige 

utklekkede ideer, og hørte på det som ble sagt. Men egentlig hørte jeg ikke 

på det i det hele tatt. Det var også grunnen til at mange ting ble så vanskelig 

å kunne akseptere. Jeg trodde at Gud kun hadde frelst meg fra mine synder, 

og at jeg da var på vei til Himmelen, samme hva jeg ellers tok meg fore. 

Hva mere trengte vel jeg å vite eller gjøre? Hva kunne vel bli bedre? Men 

lovet være Gud, jeg vet bedre i dag. Og det er grunnen til at jeg tror jeg kan 

stå frem med noe fra Guds ord, som kan hjelpe mange av dere, om dere 

bare vil la den Hellige Ånd hjelpe dere å lytte. Du behøver nødvendigvis 

ikke å følge de samme stier som så mange andre har gått før deg, før du til 

slutt finner den åpenbarte sannhetsplattform å stå på. Du kan unngå mange 

av Satans hindringer, og i stedet vandre i Guds underfulle lys, særlig 

dersom du blir gjort oppmerksom på disse hindringer før de kommer. 
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GUDS HUS. 

 

En ting som du trenger å bli oppmerksom på, er at menigheten ikke er en 

naturlig tre – eller sten – bygning. Den består, i sitt byggverk, av gjenfødte 

sjeler fra alle nasjoner under himmelen. Men ikke alle som påstår å være 

gjenfødt, er det i virkeligheten. For Satan har sitt ugress rundt om blant den 

gode sed. Og vi vet ikke alle ganger hvem som er og hvem som ikke er 

gjenfødt. Men allikevel er det blitt en vel kjent praksis, å omtale 

bedehusene, og kirkene rundt om kring, som Guds hus, eller menigheten. 

Og millioner av kroner er blitt brukt på disse byggverkene rundt om kring 

for å gjøre dem vakre. Kirkene blir sett på som hellige steder, men 

sannheten er at den eneste Hellige sanne Gud, meget sjelden har noe å 

gjøre med det som foregår på innsiden av de fleste byggverkene. Sannheten 

er at Jesus en gang fikk spørsmål om templets skjønnhet, men i stedet sa 

han, riv dette tempel ned, og jeg skal bygge det opp igjen på tre dager. Det 

menneskene så på, var byggverket som Guds tempel, men templet var i 

virkeligheten det levende individ som er gjenløst fra synd og frafall. Gud 

bor kun i hjertets overgitte tempel, i menneskets indre. Slik fremstilte også 

Paulus templet i 1.Kor.6:19, ”Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel 

for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke 

hører eder selv til?” Derfor, det som ble gjenreist på tre dager igjen, var 

Jesu Kristi legeme, og dette er det legeme som Gud har bodd i, i snart to 

tusen år nå. Guds bygninger er altså bygget opp med mange  individer, som 

også apostelen Peter refererer til som, ”Levende steiner.” 1.Pet.2:5. ”Og bli 

også I oppbygget som levende steiner til et åndelig hus, et hellig presteskap 

til å frembære åndelig offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus.” Vi finner 

mange forskjellige  terminologier brukt i det Nye Testamentet, som 

forklarer forholdet mellom Gud og Hans gjenløste barn. Og hver eneste 

henvisning viser til Guds hus som Hans familie, og ikke som noen bygning 

av tre, sten, eller jern. Slike ting er bare brukt som beskyttelse mot de 

eksterne forhold som mennesket lever under. De er bare samlingssteder for 

vår tilbedelse. Ef. 2:19-22, sier det slik. ”Så er I da ikke lenger fremmed og 

utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk, I som er 

bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er 

Kristus Jesus selv, i hvem hver bygning føyes sammen og vokser til et 

hellig tempel i Herren, i hvem også I bygges opp med de andre til en Guds 

bolig i ånden.” Skriftsteder som dette forteller oss hvor Gud egentlig bor. 

Derfor skulle vi være takknemlig dersom vi bare hadde et komfortabelt sted 

å kunne møtes på, og ikke forsøke å overgå hverandre, om hvem som måtte 

ha det fineste eller største byggverket i området. Er din herlighet det 
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høyeste tårnet, uknuselige glass, eller mosaikk vinduer, når Jesus Kristus 

kommer og henter de gjenfødte bygningene, som Guds ånd har fått lov å bo 

i? Det er bare de som er fylt med den Hellige Ånd, som Han vil ta til seg. 

Og Han vet hvem de er, tro meg. Det er Gud selv som er årsak  til den 

atskillelse du ser i dag, så klandre ikke djevelen for det. Satan har det 

travelt med å få alle disse  religiøse meningsfellene buntet i sammen, mens 

Gud er i gang med å skille ut det djevelen forsøker å få til å gå samme vei. 

 

HVA  DE  SYV  FORSKJELLIGE  LIGNELSER  PEKER  FREM  MOT. 

 

La oss nå gå til Matt.13, hvor vi skal eksaminere en lignelse, som Jesus 

talte for nesten to tusen år siden. Mange kirkegjengere har fått den ide at 

disse lignelsene ikke betyr noe som helst for menigheten. De ser så 

ubetydelig ut. Men disse lignelser viser hvor Gud skjuler sin enkelhet for 

disse vise, utdannede teologer, og åpenbarer sin skjulte sannhet for den som 

hungrer og tørster etter rettferdighet. Teologene behandler skriften mest ut 

fra dens frelsende side, hvorledes Gud redder sjeler fra fortapelsen. Og vi 

forstår selvfølgelig at uten frelse for fortapte sjeler, ville ikke Guds plan bli 

kalt en gjenløsningsplan. Men vi må også forstå at evangeliet ikke var ment 

å bli presentert for menneskeheten som en brannforsikring alene. 

Forløsningsprosessen er bare selve begynnelsen av det Gud gjør for sine 

forutvalgte barn i denne verden. Han frelser dem ikke bare fra total 

ødeleggelse, men han separerer dem også fra alt som vil hindre dem fra 

fullkommengjørelse. Når vi i sannhet forstår hva Gud gjør gjennom sin 

store gjenløsningsplan, så vet vi også at dagen kommer da ikke flere sjeler 

vil bli frelst. Men selv da vil denne verden være full av ugudelige 

mennesker, kvinner  og menn, og hva vil da svaret for dem bli? den andre 

lignelsen i Matt. 13. forteller oss hvem disse skarene er, og den viser oss 

også at de kommer ikke til å bli frelst, samme hvor mange ganger de måtte 

ha hørt evangeliet forkynt, så la oss lese vers 24,25. ”En annen lignelse 

fremsatte han for dem og sa: Himlenes rike er å ligne med en mann som 

hadde sådd god sæd i sin åker; men mens folkene sov, kom hans fiende og 

sådde ugress blant hveten, og gikk så bort.” Jesus bruker naturlige 

tilstander for å forklare de åndelige realiteter i sine lignelser. Og 

organiserte nominasjoner leser dem, men får aldri noen virkelig åpenbaring 

over hva de betyr. De trekker bare frem teorier og hypoteser, et 

mulighetenes spill. Dersom de hadde åndelig åpenbaring, så ville de ikke 

ha vært hvor de er i dag. Det er syv lignelser i Matt. 13, og hver eneste en 

av dem peker mot åndelige tilstander som menigheten vil passere gjennom 

i denne nådens tidshusholdning. Det er ikke syv måter å frelse syndere på, 
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men syv forskjellige perioder som menigheten vil gå gjennom, referert til 

som himlenes rike. Himlenes rike er ikke det samme som Guds rike. 

Himlenes rike er den tidsperiode for menneskeheten, hvor Guds rike blir 

etablert i hjertene på de forløste Guds barn. (Guds rike er innen i dere.) Når 

vi leser Joh.Åp. kap.2, og 3, finner vi syv forskjellige menigheter omtalt. 

Disse ble etablert i de første år i kristenhetens begynnelse, i Lille – Asia. 

Og rundt året 96.E.K. fantes det syv forskjellige tilstander i disse 

menighetene. De samme tilstander her i Joh.Åp, finner du også der i 

Matt.13. Du kan ta de syv lignelser, og plassere dem sammen med de syv 

menigheter i Lille – Asia, og sammenligne dem med de respektive 

hendelser, i Matt.13 og Joh.Åp.2,3, og etter den nummerering de står i 

Bibelen, vil de identifisere seg med de forskjellige perioder som Kristi 

menighet har passert gjennom siden pinsefestens dag, da den Hellige Ånd 

ble gitt til de første kristne. Vi lever nå i den syvende tidsalder, eller 

dispensasjon. Den inneholder de samme tilstander som vi finner omtalt i 

brevet til Laodikea. Derfor blir vår tids menighet kalt for den Laodikeiske 

tidsalder. Det er den samme periode som omtaler den syvende lignelse i 

Matt.13:47. Den peker også mot vår tidsalder. Et stort evangelisk nett er 

blitt kastet ut i folkehavet, og samlet sammen folk av alle slag. Og nå er det 

at den store atskillelsen finner sted. Det blir beskrevet i vers 48, hvor de 

gode blir samlet sammen i kar, men de råtne blir forkastet. Derfor akkurat 

som Himlenes rike hadde en begynnelse, så vil den også ha en avslutning. 

Nådens tid for hedningene er i ferd med å nå sin avslutning, og det er ikke 

noe som kan bli gjort for å roe det ned, eller fremskynde det hele. Det hele 

vil foregå i Guds forutkjente plan, slik alt har skjedd ned gjennom tidene. 

Derfor, akkurat som noen mennesker visste når nådens tidsalder begynte, 

så vil også noen mennesker vite når det hele går mot sin avslutning. 

Apostelen Paulus skrev til menigheten i Tessalonika, og fortalte dem hva 

som skulle skje like før vår samling med Ham, når Herren skulle føre oss 

inn i opprykkelsen. Først skulle det bli et frafall, så skulle syndens 

menneske åpenbares, fortapelsens sønn, han som skulle bli den visuelle 

antikrist. La meg så spørre dere, hva tror dere dette frafallet skulle bety? 

Paulus talte ikke om de prostituerte, gamblerne, eller de perverse syndere 

ute i verden. Han talte om noe som allerede var blitt etablert der i den første 

tid, men senere var blitt åpenbart korrupt, etter som menigheten gikk mot 

sin avslutning. Alle disse ting ble skrevet for oss til en advarsel, så vi skulle 

kunne gjenkjenne det i den tid vi selv skulle komme til å leve i. Vi har sett 

fullbyrdelsen av mange profetier, og disse måtte oppfylles før vi kunne se 

etter de andre tegnene som også skulle skje. Alt må skje i sin egentlige 

orden, i henhold til det som er skrevet i Bibelen. Men det er like sikkert at 
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Gud har lettet på sin hånd i det hele, slik at Djevelen kunne få utført det 

som han var utpekt til å gjøre, for også dette skulle sette de rette tilstander 

inn i verden før Herrens andre komme var et faktum. I Lukas 17, sier Jesus, 

at tilstandene på jorden ved verdens ende skulle være lik den tid da Noa 

levde før vannflommen. På den tid var menneskets tanke onde den hele 

dag, og slik var det også på Lots tid, før Herren ødela Sodoma og Gomorra. 

Det var et klimaks av ondskap og vold som rådet da, og slik vil det også 

være når Han kommer igjen. Du kan ikke hente alt dette bare ut fra et 

eneste skriftsted, men dersom du leser Matteus 24, og Lukas 17, 1.Mos.6, 

og 1.Mos.19, så kan du selv sette bildet sammen. Men det jeg vil du skal se 

er, at vi allerede har disse tilstander rundt oss i dag. Gud venter bare på at 

det hele skal nå et spesielt punkt, og at den siste forutbestemte sjel skal 

komme inn under evangeliets kall. Vi vet ikke dagen eller timen, men vi 

vet at det hele nærmer seg punktet. I 2.Tess.2:7, skrev Paulus at 

lovløshetens hemmelighet (Antikristens ånd) var allerede virksom. Men 

den Hellige Ånd har bekjempet denne ånden i over 1900 år nå, og bare 

tillatt den å gå så langt som Gud ville. Men etter som Herren nå langsomt 

trekker sin kraft tilbake, som hele tiden har holdt verdens moral blant 

synderne på et noen lunde akseptabelt nivå, så mister denne verden raskt 

sine holdninger, og ugudeligheten er i dag menneskets høyborg. Mord og 

perversjon er i dag nyhetsmedias daglige kost. Og det er intet i mennesket 

som har vært i stand til å stanse det hittil. Kriminalitet og umoral brøt ikke 

ut bare plutselig, den har gradvis bygget seg opp til dagens standard. 

 

DEMONISK INVASJON AV MENIGHETENE. 

 

Jeg husker for år tilbake, da rock – musikken ble introdusert. Den begynte 

ikke i menigheten, men det tok ikke lang tid før den kom og banket på 

dørene, og en masse ledere blant organisasjonene lot det bare spasere rett 

inn. Det var et bilde i avisene på den tid, av en kjent rockesanger, hvor han 

kom dansende inn på scenen sammen med pastoren i en menighet. 

Sangeren var kledd som en prest; og hun var iført bukser, og det de gjorde 

var sikkert godkjent av forsamlingen der, ( jeg vet ikke) men jeg kan helt 

sikkert si deg, Gud sanksjonerte i alle fall ikke dette. De kan gjerne kalle 

det kristendom for meg, men min Bibel forteller meg det motsatte. Det er 

en Satanisk invitasjon av det som til denne tid er blitt sett på som den 

troende Kristi kirke. Min hovedhensikt ved å si dette, er å advare dere om 

disse abnorme invasjonene, og at de lett kan storme inn hvor det måtte 

være. Bare det å sitte på et adskilt sted i tilbedelse, gir ikke automatisk 

beskyttelse fra mørkets krefter. Det eneste som kan gi deg immunitet er å 
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bli fylt av den Hellige Ånd, og å la denne Ånden få lede deg inn i hele 

Guds ords lys. Det finnes ikke en eneste religiøs karjol som du kan klatre 

opp i, og sitte der og dingle med benene, og synge deg frem på vei til 

herligheten, og være trygg på at dette skal gi deg sikkerhet til frelse. Jeg har 

hørt mennesker si, jeg er frelst, helliggjort, og tilfreds, og på vei til 

himmelen. Men jeg er her for å fortelle deg at det ligger mye mere i frelsen 

enn bare det. Det er et liv som skal leves i mellomtiden. Bibelen forteller 

meg at dommen skal begynne i Guds hus, og Peter mente ikke da noen 

krikebygninger, når han sa det. La meg lese det. 1.Pet.4:17-18, ”For det er 

nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med 

oss, hva blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og blir 

den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og 

synderen?” Peter, Paulus, Jakob, og Johannes, forkynte ikke evangeliet 

bare av den hensikt å holde sjelene borte fra helvete. De visste at Guds plan 

var å føre menneskeheten tilbake til den tilstand som Adam feilet i å leve 

under. De visste også at bare de som var forutkjent, fra før verdens 

grunnvoll ble lagt, ville akseptere evangeliet og tillate at den Hellige Ånd å 

kunne få lede dem hele veien frem. De hadde ikke ugress og ond sed i sine 

forsamlinger på den tid, men de visste også at Jesus ikke talte disse 

lignelsene bare ute i været, uten hensikt. Det Jesus sa, skulle komme 

senere, og de skrev alle om det som skulle komme. I 1.Pet.1, forteller Peter 

at ingen profeti i skriften er gitt til privat egen tydning. Han forteller videre 

hvorledes de sanne profetier ble uttalt av Gudfryktige hellige menn, 

beveget av Guds Ånd til å si det de sa. Så kommer han inn i Kap.2, og sier 

”Men det oppstod også falske profeter blant folket, likesom det og blant 

eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som 

leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem, og 

fører over seg selv en brå fortapelse. Og mange skal følge etter dem i deres 

skamløshet, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet.” Han går 

videre og forteller hvordan de skal bruke forførende ord, og utnytte de 

sanne troende til sin egen vinning. Og vi må si at slike ting har hendt 

akkurat slik Peter sa det. Så la oss lese en annen lignelse fra Matt.13, som 

peker mot disse ting. 

 

TO LIGNELSER FORKLART. 

 

Jesus ga folket fire lignelser, og så sendte han dem bort fra seg. Han gikk 

inn i et hus, og der kom disiplene til ham og sa, Matt.13:36, ”Tyd oss 

lignelsen om ugresset i åkeren.” Vi skal snart lese det, men la oss først lese 

den fjerde lignelsen. Vers 33: ”En annen lignelse sa han dem: Himlenes 
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rike er likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte i tre skjepper mel, til det 

blev syret alt sammen.” Oppfyllelsen av denne fjerde lignelsen resulterte i 

at menigheten gikk inn i den mørke tidsalder. Denne kvinnen var ingen 

annen enn den katolske kirke, og surdeigen var hennes falske 

læresetninger. Hvete er det materiale som man lager brød av, og i skriften 

er melet omtalt som den sanne åpenbaring i Guds ord. Derfor vil surdeig 

her bety det samme som menneskebud og dogmatiske læresetninger, og 

tradisjoner. Denne kvinnen mikset surdeigen inn i hveten (Guds ord). Hun 

tok ordet, delte det opp, og gjorde den ene Gud til en treenighet. Hun tok de 

tre Guds nådeverk i rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen, og dåpen i den 

Hellige Ånd, og gjorde dem om til pengeinnbringende ritualer, som hennes 

prester administrerte, og den Hellige Ånd hadde ingen del i det hele. 

Naturlig sett kan ikke vår unge oppvoksende slekt vite hva som har 

foregått, dersom vi ikke lærer dem opp til å se det. For i den senere tid er 

det gjort meget for å få ombyttet eller utskiftet alle de gamle historiebøker 

hvor disse hendelser er nedtegnet. For der er den gamle katolske kirke 

nedtegnet slik hun i virkeligheten er. Der står det detaljert hva som skjedde 

i den mørke tidsalder. Det er ikke å undres over at Guds ord kaller henne 

for den store skjøgen, og mor til alle stygghetene på jorden. Hvilke bedre 

ord kunne bli brukt for å identifisere henne. Åndelig sett er hun en skjøge, 

og Bibelen har allerede dømt henne til døden. Videre har hun produsert noe 

som kalles hennes døtre, og de skal også måtte møte Guds dom, akkurat 

som deres gamle mor. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor kommunismen 

har tatt innersvingen på så mange samfunn i dag. For i følge Joh.Åp. skal 

Gud bruke kommunismen til å dømme den katolske kirke. Katolisismen har 

alltid gitt grobunn for ekstreme politiske fraksjoner og fanatiske ideer. 

Hvor enn du måtte se kommunismen komme på scenen og overta 

herredømme, så merk deg den religiøse innflytelse som har hersket der 

forut for opprøret, og hvordan folket har måtte lide under det. Jeg tror ikke 

du finner ut at den har vært protestantisk. Katolisismen holder sine 

tilhengere under større nådeløse bånd enn det kommunismen noen gang 

kan drømme om å bruke. Og da taler jeg ikke bare om den mørke tidsalder. 

Noen av dere kan vel spørre om hvordan katolisismen i det hele tatt startet 

opp i begynnelsen? vel, det skjedde ikke helt over natten. Katolisismen er 

antikrist, og dens agenter er ugresset, så la oss se på den lignelsen som 

Jesus brukte på dem. Du vil kunne merke deg, i denne lignelsen, at når 

ugresset  ble oppdaget, så spurte tjenerne, ”Vil du at vi skal gå og sanke det 

sammen? Men Han sa: Nei, for at I ikke også skal rykke opp hveten  når I 

samler ugresset sammen. La dem begge vokse sammen inntil høsten, og når 

høsttiden kommer, vil jeg si til høstfolkene: sank først ugresset sammen og 
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bind det opp; men samle hveten i min lade!” Når vi leser forklaringen til 

denne lignelsen så vil forståelsen komme, men uten forklaring vil tankene 

føres vill. Det var også grunnen til at disiplene kom til Ham og sa. ”Tyd oss 

lignelsen om ugresset i åkeren!” Jeg håper du vil følge oppmerksomt med 

her, for dette ugresset må ikke forståes som noen utenforstående individer 

som farer rundt om ute i denne verden. Ugress har en effekt som influerer 

kristenheten. De er ikke noen som du ser etter ute på pubene, eller på de 

perverse steder. De sitter der rett ved siden av de sanne Guds barn, i 

menighetene rundt om. Og mange av dem har bygget de mest storartede 

byggverk du kan tenke deg. Og de kaller seg like godt protestanter som 

katolikker. Poenget er at de har identifisert seg med religionen, uten tanke 

på hvor antikristelig de måtte være. Merk dere nå begynnelsen i vers 37. 

”Han svarte og sa: Den som sår den gode sæd, er menneskesønnen. Åkeren 

er verden; den gode sæd er rikets barn; men ugresset er den ondes barn; 

fienden som sådde det, er djevelen; høsten er verdens ende; høstfolkene er 

engelene. Likesom da ugresset sankes og brennes opp med ild, således skal 

det gå til ved verdens ende: Menneskesønnen skal utsende sine engler, og 

de skal sanke ut av hans rike alt det som volder anstøt, og dem som gjør 

urett, og de skal kaste dem i ildovnen; der skal være gråt og tenners 

gnidsel. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Faders rike. Den som 

har øre han høre!” Jeg håper at du allerede her kan se at ugresset ikke er 

mennesker der ute i syndens verden, som tilbringer tiden med drikk og svir. 

Før Guds nåde grep deg, så var du der ute i verden. Du kan ha vært 

oppfostret av kristne foreldre, men før du selv overgir deg til Jesus Kristus, 

er du like dårlig for Gud som alle andre syndere. Det spiller ingen rolle 

hvor stor en synder du måtte ha vært. Vi er alle syndere inntil Gud har født 

oss på ny ved den Hellige Ånds dåp. Noen har kanskje hatt en høyere 

moralsk standard enn andre, men den nye fødsel er det eneste som kan 

innlemme deg i Guds familie. Så tro ikke at ugresset er drukkenbolter og 

slike mennesker. Du kan ta en slik karakter og kaste ham ut dersom det 

skulle være nødvendig. Men ugresset vil sitte der og dra mat ut av den 

samme servering som Guds sanne barn får av Gud. Det er som plantene der 

ute på marken. Det samme vannet gir dem næring. De er plantet i den 

samme jord. Det er hva lignelsen sier, dersom du vil lese den som Jesus 

mente det. Når menigheten passerte fra den første fase og over i den andre, 

så ble Satan tillatt å så sine egne barn inn blant de sanne kristne, og de har 

vært der siden. Når vi tar det fra et åndelig synspunkt, så er ikke ugresset 

menigheten, for menigheten består av sanne gjenfødte sjeler, men de sitter 

sammen med de gjenfødte troende i menighets sammlingene. Og tiden 

skulle til slutt komme da ugresset i flertall ville utrangere de sanne troende, 
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og overta innflytelsen og driften av Guds forsamlinger rundt om i verden. 

Folk vil jo gjerne tro at disse store forsamlingene rundt om med 

bekjennende mennesker, som regelmessig går til sine møter, er bare av det 

gode. De bryr seg ikke om de bærer forskjellig kledning, og har forskjellig 

lære. Vel, sier de, vi  har kanskje ikke akkurat den samme lære som deg, 

men vi er jo alle på vei til Himmelen, derfor kan vi jo like gjerne komme i 

sammen og elske hverandre, og forsøke å forstå hverandre, uten å krangle 

om forskjellige læresetninger. Brødre og søstre, vi finner ikke noe slikt 

avbildet i Bibelen. En slik tale er ugressprat, og de er ikke på vei til 

Himmelen. Gud har ikke til denne dag frelst et eneste ugress. Og han har 

heller ingen planer om å omgjøre sin beslutning i så måte. Disse mennesker 

er på vei til ildsjøen, og de vil gjerne ha med seg noen sanne Guds barn på 

samme vei. Men Gud vil bare la dem gå frem til et visst punkt, for han har 

til hensikt å bevare sine sanne forutkjente barn. Vel, Bro. Jackson, dette er 

da et hardt språk, og det er vanskelig for meg å kunne akseptere noe slikt, 

vil du kanskje si. Jo, det kan være vanskelig å akseptere, men det er i alle 

fall sant. Så jeg vil si det igjen, Gud har ikke til denne dag frelst ugress, og 

han kommer aldri til å gjøre det heller. Intet djevelens barn vil oppleve den 

nye fødsel, som besegler Guds barn inn i den store familie. Hva mange av 

dere trodde var djevelens barn, før de ble født på ny ved Guds Ånd, var i 

realiteten  slaver under djevelen. Men de var ikke Satans barn. Disse har 

Guds evangeliets kall og rettigheter. Derfor kalles dette gjenløsning, eller 

forløsning, fordi Guds forutkjente barn var solgt under djevelens bånd, og 

forløsningsprisen måtte bli betalt først. Dette skjedde på Golgata kors. Det 

var en pris som gjaldt alle. 

 

UGRESSET SER LIKE EKTE UT SOM DE SANNE BARN. 

 

Ja, vi har vært nødt til å sitte sammen med ugresset, under sang, 

lovprisning, og bønn, og bare Gud har visst hvem som hele tiden har vært 

ugress. Men tiden kommer da Gud selv skal ta bort denne vanære, og 

atskille dem fra Hans sanne menighet, og gjennom dette vil Guds barns 

fullkommengjørelse bli endelig. Ned gjennom tidene har ugresset lest de 

samme skriftestedene som vi har, og deres vitnesbyrd om Guds nåde har 

lydt like oppriktig for folks ører som andres vitnesbyrd har gjort. Men når 

tiden kommer for den avsluttende klargjøring for Lammets bryllupsnatverd, 

så vil de ikke lengre være i stand til å overgi seg til den fullstendige, 

Hellige Ånds ledelse. De liker å sitere Johannes 3:16, og alle de koselige 

versene som kan nå frem til sjelene om innbydelse til frelse. Men de vil 

fornekte alt annet som strekker seg utenom deres tradisjonelle 
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læresetninger. For disse ting vil gripe inn i deres fullstendige overgivelse 

av legeme, sjel og ånd, og et liv i sann hellighet. En ting må vi også merke 

oss, at ikke et eneste skriftsted i det Nye Testamentet ble skrevet til ugress. 

Hvert eneste brev ble adressert til de hellige i Efesus, Filippi, Kolossæ, 

osv.: Eller de ble skrevet til individuelle brødre i troen. Men som jeg 

tidligere har sagt, det var ingen jøder, eller annerledes tenkende mennesker, 

eller hedningen med sine hedenske skikker, som våget å identifisere seg 

med de kristne, dersom de ikke først  hadde mottatt en sann opplevelse av 

Guds frelsende nåde, ved den Hellige Ånd. Videre fantes det ikke noen 

læremessige forskjeller blant dem. Det fantes ingen grunn for noen av dem 

til å stå der og argumentere rundt særegne punkter i deres lære, for de 

trodde alle det samme. Hvorfor?  Jo, fordi Satan hadde enda ikke blitt tillatt 

å forvrenge evangeliet for dem. Det ble forkynt rent og ubesmittet. Derfor 

finner vi ikke noen treenighets-dåp i apostlenes gjerninger. Satan hadde 

enda ikke rukket å dele Gud opp i tre personer. De forkynte alle om én 

Gud, manifestert gjennom Hans sønn Jesus Kristus, og ingen hadde den 

tanke at den Hellige Ånd var en annen person i Guddommen. De visste alle 

at den Hellige Ånd var den samme suverene Ånd som i begynnelsen hadde 

skapt alle ting ved sitt ord. Det er bare at han nå utrykker seg i en annen 

tjeneste i denne nådetiden. Det er forløsning i stedet for skapelse. Men tror 

du at du kan gå inn i en treenighetskirke og lære folket om én Gud? Du kan 

bare glemme det. Du kan like gjerne prøve å plante en salathave på månen. 

De vil kaste deg hodestups ut av døra, og kalle deg en forfører. 

Treenigheten er noe hellig for dem. De vil fortelle deg at, mens hele verden 

nå tror på en treenighet, så har du nerver til å komme og fortelle oss at det 

ikke finnes noe slikt som treenighet. De tror at de store masser er 

ensbetydende med å ha Guds sannhet, men det er ikke tilfelle. Det var ikke 

mange som fulgte Jesus frem mot korset. Han hadde forkynt for de store 

massene, og han hadde gitt dem mat fra en liten gutts lunch-pakke. Han 

hadde helbredet store skarer av syke og forkomne mennesker. Men når det 

kom til det punkt å følge Ham for sannhetens skyld alene, så var det til slutt 

bare 120 sjeler som gjorde det han befalte dem å gjøre. Det var disse som 

ventet oppe på øvre sal, til de fikk kraften fra det høye, Faderens løfte, den 

Hellige Ånd. De var blant den gode sæd i den andre lignelse i Matt.13. 

Bare litt senere  ble over 3000 omvendt til Herren, og enda noen dager etter 

kom ca 5000 til troen på Jesus. Men du fant ikke ugresset blant disse da. De 

kunne ikke servere en løgn, og i tillegg regne med å slippe unna det. Den 

Hellige Ånd ville med en gang gripe inn å rydde dem bort fra de helliges 

midte. Jeg har hørt mange sagt, at vi trenger den samme disiplin igjen i dag, 

som den Ananias og Safira opplevde. Men jeg kan garantere dere at ikke 
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mange mennesker egentlig har noe ønske om det. Mange av disse 

samlingene i dag, ville da bli ganske små, dersom den Hellige Ånd begynte 

slik i deres rekker, som han gjorde med Ananias og Safira. De gav jo kun 

uttrykk for å ha ofret mere en de hadde gjort. Det var jo ingen som hadde 

befalt dem å gi noe i det hele tatt, men når de ga det de gjorde, og da med et 

ondt hjerte, så skar han ganske enkelt bort det urene. 

 

HVORDAN SATAN ANGRIPER DE KRISTNE. 

 

Venner, jeg vet hva Gud kommer til å gjøre i den retning, ettersom tiden 

avsluttes for hedningene. Men jeg vet for sikkert at Guds sanne barn 

kommer til å føre sine liv i rett forhold til Guds ord. All tradisjonell tro og 

opposisjon mot sannheten vil komme til å bli ryddet unna. Det vil ikke 

være plass for menneskelagde læresetninger og dogmatikk i den levende 

Guds menighet. De eneste lover og rettesnorer som kommer til å stå seg, er 

disse som allerede står nedskrevet i Bibelen. Ikke noe menneskelagd 

system vil kunne stå seg mot Guds vrede. Så før det i hele tatt oppstod noe 

menneskelagd system, hadde Bibelen allerede fordømt dem. Bro. Jackson 

hvordan vet du at det er dette Bibelen refererer til? Jo, fordi alle andre 

politiske systemer som da fungerte når kristenheten begynte, er alle borte 

for lenge siden. Den falske kristendom er det eneste system som har vart 

gjennom generasjonene opp til i dag. Og de skal fortsette helt til enden, de 

skal ri på dyret, og oppfylle skriften frem til Herren kommer. Men jeg vil 

også komme med et annet poeng her. Når vi vet at det er barn av to familier 

som kommer sammen i Guds forsamlinger, både den gode sæd, og 

ugresset, så vet vi også at du vil enten bringe den ene eller den andre ånden 

med deg der du går. Det vil være Gud eller djevelen. De er begge ånder. 

Det er ingen grunn til å bli sjokkert over det jeg her sier, for jeg forteller 

dere bare hva som allerede er nedskrevet i Bibelen. Selv Guds barn kan 

mange ganger være så presset av djevelen at de ikke synes å kunne gripe 

sannheten når de hører den. Derfor kan også deres reaksjon være den 

motsattte av det den burde være enkelte ganger. Med andre ord, dersom 

Satan ikke klarer å hindre et menneske fra å hengi seg helt til Gud, så vil 

han i alle fall forsøke å hindre at personen fortsetter å vokse i Herren. Dette 

gjør han ved konstant å bombardere deres sinn med villedende tanker. Og 

det vil han fortsette med, så lenge som de vil låne øret til disse ting. Derfor 

har mange mennesker enda tvilstanker om sin frelse, og det på grunn av 

djevelens angrep på dem for å få dem til å betvile også disse ting. 

Selvfølgelig er det alltid noen som spretter opp og sier, at dersom vi er 

frelst, så vet vi at vi er det. Teknisk sett er jo dette riktig, men prøv ikke å 
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fortelle meg at den Hellige Ånd gjør deg immun for Satans angrep. En 

vokst i Herren er det som bringer stabilitet og sikkerhet om din frelse. Selv 

Jesus Kristus som mottok hele Guds Ånds fylde, ble angrepet av Satan da 

han var ute i ørkenen i faste og bønn. Så hvis djevelen fikk anledning til å 

kaste alle disse spørsmålene over Jesus, hva får deg da til å tro at han ikke 

får lov til å kaste steiner på din sti også? Det herlige ved disse ting, er at 

Jesus viste oss hvorledes vi skulle kunne seire over Satan, ved åndens 

ledelse gjennom Guds ord. Men vi må også forstå at ikke alle nyomvendte 

mennesker dermed kan forventes å behandle Guds ord like effektivt alle 

ganger. Djevelen har gjort det til sin hovedsak, å hindre det å vokse i 

Herren. Ikke bare å hindre enkeltpersoner, men også hele forsamlinger. Det 

er ingen tidsfrist i åndelig vokst. Noen vokser raskt, og andre ser ikke ut til 

å vokse i det hele tatt. Det kommer meget an på hvorledes du er opplært, og 

hvordan du er overgitt til den Hellige Ånd, slik at Han kan åpne opp din 

forståelse. Jesus sa i Joh.16:13, at når Han, sannhetens Ånd kommer, så vil 

han lede deg til hele sannheten. Og nettopp det vil han gjøre med alle sine 

barn. Men en guide, tvinger deg ikke til å følge. Han vil lede veien frem, 

men dersom du ikke følger guiden, så kommer du snart til en korsvei hvor 

du tar en gal retning og så er du ille ute. Slik er det mange ganger på vår 

åndelige vandring, dersom vi ikke følger lederen, ender vi opp i 

vanskeligheter. Brødre og søstre, dersom det jeg sier, forstyrrer deg, så bli 

ikke redd. Som jeg tidligere sa, jeg er ikke her for  å avkristne deg, men 

isteden hjelpe deg. Den triste sannhet er dog denne, at mennesker helst vil 

nå et slikt punkt i sitt liv at de bare kan sitte ned og gynge frem og tilbake 

på den lette vei og føle en slags sikkerhet ved det. Men dersom du ikke har 

en grunnfestet forståelse av Guds ord, så vil nok din lille båt kullseile fra 

tid til annen. På den annen side, dersom du skulle kullseile, så bli ikke 

skremt til døde i den tro at djevelen er ute etter deg, når du hører noe som 

er litt annerledes. Jeg har alltid sagt, legg det du ikke forstår i ditt lille 

arkiv, og bekymre deg ikke for meget over det. Dersom det er Gud som 

taler, og Han ser det nødvendig for deg i ditt kristne liv å få tak på det, så er 

alt du trenger å gjøre og tjene Gud av hele ditt hjerte. Be om at alt som kan 

være til fordel for din åndelige vokst må bli deg til del, og så vil tiden 

komme da Han vil si: Husker du hva som ble sagt der den gangen? Gå og 

hent det ut av arkivet. Jeg har vært nødt til å gjøre det mange ganger i mitt 

eget liv. Og da legges disse ting inn i forståelse. Mange ganger vil du nok 

si; hvorfor så jeg ikke dette før? Bibelen forteller at vi skal vokse i nåde og 

kjennskap til vår Herre og frelser, Jesus Kristus. Og den eneste måten å 

gjøre det på, er å lære sannheten å kjenne gjennom det som er fortalt i 

denne boken som jeg her holder (Bibelen). Vi skulle alltid ta for oss denne 
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boken, med en slik holdning, at der alltid er gullkorn å  trekke ut fra den. 

Det er noen store gullkorn der, men det er også noen små. Men de er alle av 

rent gull. Halleluja! Du kan bli rik, dersom du lar den Hellige Ånd lede ditt 

liv, og føre deg inn i hele sannheten. Du vil i alle fall ikke kunne være rede 

til å møte Jesus Kristus i skyen, når han kommer og henter sin brud, hvis du 

ikke lar den Hellige Ånd lede deg. Hvor mange tror egentlig at tiden er nær 

for Hans komme? Med alle de tegn som skjer rundt oss, kan det ikke være 

lenge igjen. Hvem sier Bibelen at Han kommer for å hente? Ef.5:27. En 

menighet uten flekk eller lyte. Hvorledes skal hun gjøre seg rede? Ef.5:26. 

Ved å rense seg ved vannbadet i ordet. Hvis det er slik det skjer, hvordan 

skal da organisasjonene få det til? For meg ser det ut som det kun er disse 

som Guds Hellige Ånd har fått sin vilje med, som vil være med. 

 

FØR ELLER SIDEN VIL UGRESSET BUNTES SAMMEN. 

 

Da Jesus talte lignelsen om hvordan den onde sæd ble sådd, og disiplene ba 

ham forklare dette for dem, så kom han frem med noen meget spesielle 

poeng. De er like egenartet i dag. Først ser vi at åkeren er verden. Det betyr 

at det er ugress sådd over hele verden, like sikkert som det er Guds barn 

over hele verden. Den gode sæd var rikets barn, og den onde sæd var barn 

av den onde, djevelen. Derfor kan vi med sikkerhet si, den ondes barn vil 

aldri bli frelst, for de er allerede født av en ånd, dødens ånd. Fienden som 

sådde dem, var djevelen; og høsten er verdens ende, og høstfolkene er 

englene.  (Engelene bruker mennesker.) ”Derfor som da ugresset blir buntet 

sammen og kastet på ilden, således skal det også gå til verdens ende. 

Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal skille ut av Hans rike 

alt det som volder anstøt, og dem som gjør urett, og de skal kaste dem i 

ildovnen; der skal være gråt og tenners gnissel.” Venner, se ikke på dette 

skriftstedet som om alt ugresset  plutselig skal bli rykket opp og kastet i 

ildovnen. Sammenbindingen  har foregått i lengere tid nå. Hver eneste gang 

du ser de organiserte krikesystemer samler seg tettere sammen, i et eller 

annet stort økumenisk program, så ser du ugress som blir buntet sammen. 

hver eneste gang du ser predikanter forkynne noe som trekker folket bort 

fra det sanne Guds ord, så må du bare innse at oppfyllelsen av denne profeti 

er i ferd med å fullbyrdes. Engler er tjenende ånder, som egentlig bærer ut 

Guds program. Vi leser i Hebr.1:14, om disse englene: ”Er de ikke alle 

tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve 

frelse?” Men de er ikke bare til tjeneste for dem som skal arve frelse, som 

en vaktgarde, de innehar også den tjeneste å atskille ugresset fra det sanne 

Guds legeme. De bunter ugresset sammen i menneskelagde program til 
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deres egen undergang. Glem ikke at skriften sier. Gud vil sende dem en 

sterk forførelse, fordi de ikke hadde kjærlighet til sannheten, for at de skal 

bli dømt på grunn av det. Ugresset liker å være religiøst. Og de er meget 

aggressive på sine meninger. De bryr seg lite om deres meninger lar seg 

sammenfatte med summen av Bibelens lære. Derfor vil de alltid jage etter 

det som synes godt for deres kjødelige måte å se tingene på. De tror også at 

de tjener Gud når de lar seg involvere i forskjellige programmene. Men det 

eneste som skjer med dem, er at de lar seg bunte sammen med de andre av 

samme slag, og ildovnen som er ferdig for dem, er like sikker som Gud 

selv. Men Bro. Jackson; jeg har da følt Guds Ånd i disse møtene hvor de 

forskjellige organisasjoner samler seg. Ja det har du sikkert. Jesus sa jo at 

Han skulle sende sine engler ut for å bunte dem i sammen. Han gir dem 

ikke et balltre som de skal slå hverandre i hodet med, Han tillater bare en 

viss salvelse å være til stede. Et folk som ikke har kjærlighet til sannheten 

vil alltid følge etter en salvelse. Slik er det alltid. ” Åh, dette må da være 

Gud, jeg føler en slik herlig ånd.” Jo da, du er akkurat lik gamle Kain, du 

blir gitt sjansen til å gjøre det som er rett, og du velger å gjøre det gale. Så 

klandre ikke Gud for at han er urettferdig. Jesus sa aldri til dem, at den 

Hellige Ånd skulle komme slik at de følte det. Nei den skulle komme å lede 

dem til hele sannheten, ikke til mange sensasjoner.  

 

REAKSJONER PÅ EN ORGANISATORISK ÅND. 

 

Troende i alle tidsaldrer er blitt akseptert av Gud, fordi de vandret i den 

lille sannhet de måtte ha fått åpenbart. Men det har aldri vært en slik tid, i 

historien som kan sammenlignes med vår tid. Et stort lys har gått opp over 

vår vandrings vei, og det har gått ut over det meste av verden. Men 

mennesket elsket mørket fremfor lyset, fordi deres gjerninger var onde. 

Religion er noe populært, men den sanne frelse ved den Hellige Ånd er en 

minoritet, midt i dette store folkehavet. Og bare en liten minoritet er villig 

til å vandre med Gud i sannhet, samme hva det skulle koste for kjødet. Men 

selv om vi er en minoritet på de forskjellige steder på jord, så vil de til 

sammen utgjøre en stor skare. Og deres eneste hode, er den Herre Jesus 

Kristus. Den første menighet hadde ikke noen organisert nominell ledelse, 

og det vil heller ikke endetidens menighet ha. Vent nå litt! Hvorfor dro 

enkelte brødre opp til Jerusalem for å samordne seg med brødrene der? De 

dro opp for å få klarhet i enkelte åpenbaringer som ble lært av apostlene, 

slik at de kunne få dem stadfestet som evangeliske fakta. Dette var grunnen 

til at den første menighet alltid trodde det samme. Alle ting ble gjort for å 

få frem fakta rett. Det var ingen av dem som tok seg fore å forkynne sine 
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private meninger, og gi det skinn av å være Guds ord. Slike ting skjedde 

bare etter at ugresset kom inn og forvrengte evangeliet blant Guds barn. 

Alle disse forskjellige religiøse varemerker i vår tid, er resultater av 

reformasjonen. Sanne Guds menn protesterte mot den katolske kirkes 

dogmer. Og det gjorde de fordi visse sannheter ble åpenbart for dem ut fra 

Guds ord. Men deres etterkommere var uten Guds Ånds ledelse, og de 

bygget bare opp en ny mur rundt det de allerede trodde. Men når de gjorde 

det, så døde også den vekkelsen. De stengte Gud ute. De lagde sine egne 

lover og teser, for å holde det uekte borte fra sine midte, men det stengte 

også for videre åpenbaring av Guds Ånd. Gud måtte bare gå forbi dem og 

henvende seg til noen andre. Hver liten vekkelse gikk litt lengre enn den 

foregående, men ingen av dem ville la døren stå åpen for mere åndelig 

åpenbarelse. Enda i dag er det mange som lever på jord, og har vært 

privilegert til å høre den Laodikeiske menighets budbærer, hvor han tok 

forskjellige sannheter, som de mange organisasjoner har spesialisert seg på, 

og ga dem sin rette plass igjen i Bibelen. Men om budbæreren har tatt frem 

sannhetene, så er det mange som igjen vil stenge dem inne på nytt, og si at 

nå kan det ikke være mere. Nå kan det ikke komme flere åpenbaringer til 

kristi menighet. De sier at alt som Gud ønsker at menigheten skal vite, vil 

finnes i Branhams hefter. Men la meg si dere. Gud er ikke død. Tillatt ikke 

Satan å leke med ditt sinn på denne måte. Så lenge som Kristi menighet er 

her på jord, vil det alltid være frisk levende mat å finne for henne ut av 

Guds ord. Enhver ånd som forsøker å stenge åpenbaringens dør, før Gud 

stenger den, har den samme forførende ånd over seg som de religiøse 

organisasjonene har. Du kunne jo bare prøve å forkynne sannheten om én 

Gud for pinsevennene, og se hva som hendte med deg? De ville 

sannsynligvis kaste deg ut. De ville kalle deg en djevel. Ingen av dem ville 

sitte rolig å lytte til det du hadde å si dem. Du talte jo mot deres hellige 

treenighet. Jeg spør dere bare, er det Guds ånd i dem som får dem til å 

reagere på en slik måte, eller vil du innrømme at de har en annen ånd? Du 

vil i alle fall ikke finne Guds Ånd i strid med seg selv, for han er 

sannhetens ånd. Når du er ferdig med treenighets – pinsevennene, så kunne 

du jo gå over til den andre gruppen pinsevenner som tror på én Gud. Brødre 

de ville ta deg til seg og gi deg talerstolen med en gang. Det er jo akkurat 

det de vil høre. Og så lenge som du taler om Guddommen, og taler i tunger, 

så vil de jobbe sammen med deg. De vil prise Gud over det hele. Men prøv 

bare ikke å komme inn på slangens sed, og forsøk heller ikke å fortelle dem 

at tungetale ikke er beviset på at du er døpt i den Hellige Ånd. Gjør du det, 

da se hva som hender med deg. Du vil snart bli kastet ut av deres 

forsamling. De samme søte menneskene som smilte til deg, vil meget snart 
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vende seg om å bli dine bitre fiender. Hvorfor? Jo fordi du ganske enkelt 

vågde å gå ut over de trosartikler som de hadde laget seg. Tenk over det. 

Hva er det som bor i mennesket, som kan få det til å reagere så 

avskrekkende på det som er sannhet?  Jeg peker ikke fingre mot de enkelte  

individer i disse kirkene. Men jeg retter min finger mot selve systemet, for 

det er antikristelig. Alt som er mot sannheten, er også mot Kristus, samme 

hvor søtt det hele ser ut for det enkelte individ. De vil ikke at noe skal 

komme i deres vei og uroe dem. 

 

DU MÅ LA GUD LEDE DEG. 

 

Brødre og søstre, Guds sanne menighet har aldri vært organisert, og den vil 

heller aldri bli det. Det er bare når ugresset kommer inn i forsamlingen, og 

kommer i flertall, at slike ting skjer. Dersom ugresset ikke hadde vært til, 

så hadde det heller ikke vært organiserte krikesystemer. Det ville aldri ha 

vært noen katolsk kirke, og heller ikke noen grunn til reformasjon. 

Uttrykket katolikk, betyr universell, og folket gjorde det bare om til den 

Romerske katolske (universelle) kirke. De forfekter å være den første 

originale kirke, som begynte på pinsefestens dag for nesten to tusen år 

siden. Men sannheten er at deres kirker dukket ikke opp før i den andre 

menighetstid, og da ble den ikke kalt med det navnet. I brevet til Smyrna 

(Åp.2:9) ble det sagt. ”Jeg kjenner spotten fra dem som sier de er Jøder, og 

ikke er det, men er Satans synagoge.” Når disse menneskene begynte å 

samle seg sammen med de sanne kristne, begynte vanskelighetene for kristi 

menighet. Disse falske kristne var ambassadører for sin fars rike, og de 

spredde seg hurtigere enn de sanne Guds barn. Og det er grunnen til at det 

religiøse bildet er så blekt som det er i verden i dag. Guds barn er i 

minoritet. Sannheten universelt sett er meget upopulær. Satans universelle 

menighet er hva som i dag er anerkjent som den kristne kirke. Folk som oss 

blir da sett på som kjettere. Den måten vi tilber Gud på, er en 

vederstyggelighet for dem. Vi er ikke skikkelige nok til å bli akseptert av 

Gud, etter deres mening. De organiserte kirker løsner nå mere og mere på 

de økumeniske bånd, men det er ikke til det bedre for dem, for dette bunter 

dem bare sammen for det som skal brennes ved tidsaldrenes ende. Jeg skal 

ikke glemme hva som skjedde når vi først begynte å bevege oss utenfor de 

Metodistiske murene. Vi ville gjerne forske litt i hva som skjedde i de 

andre kirkesamfunn. Vi dro derfor ned til Branham – Tabernaklet, og der 

hørte jeg saker som var meget vanskelig for meg å kunne svelge. Dere har 

hørt meg før fortelle om, når jeg satt og hørte bro. Branham ta sin Bibel, og 

begynne i 1.Mosebok, og gå gjennom hele boken, og ende opp i 
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Åpenbaringsboken, og hva jeg da sa i mitt hjerte; at dette hørtes mere 

sannsynlig ut, fra Bibelens synspunkt, enn noe av det jeg tidligere har hørt 

på andre plasser. Men jeg hørte også ting som sjokkerte meg. Alt var jo så 

forskjellig fra det jeg tidligere har blitt lært gjennom livet. På samme tid 

var det en kvinne fra Baptistsamfunnet, som visste om min 

Metodistbakgrunn, og hun tenkte jeg trengte litt hjelp. Så hun ga meg en 

liten bok som jeg skulle lese. Det var en liten bok som fortalte om 

hvorledes mennesker ville leve, og te seg når de bare fikk den Hellige Ånd. 

Jeg leste noen avsnitt i denne boken, og jeg skal si den slo ned i min 

Metodistiske stolthet. Jeg satt i bilen og leste den. Jeg klappet den sammen 

og utbrøt heftig, Gud fri meg fra slikt sludder. Jeg ønsket ikke den slags 

religion. Det var så annerledes fra det jeg har vært vant til å høre blant 

Metodistene, så jeg sa til meg selv, slik skal jeg i alle fall ikke bli. Men 

brødre, si aldri slikt dersom dere vil vandre helt med Gud. Han vil ganske 

enkelt gjøre det slik at du nettopp havner i en slik tilstand, bare for å bryte 

ned din dåraktige stolthet. Seks måneder senere var jeg involvert i nettopp 

det samme, som jeg tidligere sa jeg aldri ville gjøre, og jeg kunne bare ikke 

få nok av det. Men hva var forskjellen. Jo, jeg hungret etter Guds nærhet. 

Jeg ønsket alt det Gud kunne gi meg. Jeg ba, Herre la ditt ord være en 

lampe for mine føtters vandring, og et lys på min sti. Det var mange ting vi 

var opplært i, blant Metodistene, og også på andre steder som vi gikk, som 

ikke var skriftsmessig rett. Men Gud brukte alt dette for å lede oss ut av det 

gamle Metodistsystemet, og inn i sannheten. Det var den Hellige Ånd som 

hjalp meg å se hva jeg skulle avstå fra og hva jeg skulle søke etter, av alt 

det vi hørte i den tiden, for alle forkynnere så jo ærlige ut. Derfor sier jeg 

bestandig, se ikke etter om jeg skulle ha svar på alle dine spørsmål. Dersom 

du har den Hellige Ånd, så la Ham få en sjanse til å lede ditt liv, og svare 

på dine spørsmål. Så meget vil jeg si, Gud kommer ikke til å rette opp all 

forvirringen der ute blant krikesystemene ute i verden i dag. De kommer 

bare til å bli enda verre. Jeg husker hva jeg tenkte den gangen mens jeg var 

Metodist: Om jeg bare kunne få Bro. Branham ut til vår menighet, så ville 

de nok forstå  å komme i rett forhold til Gud. Hvilken drøm var vel ikke 

det. Men Gud var ikke interessert i å vekke opp gamle organiserte 

krikesystemer. Han var interessert i å få sine barn ut av disse systemene. 

Disse kirkene er ikke noe annet enn avgudstempel, på lik linje med de 

templer som evangeliet kom ut til i begynnelsen. Den eneste forskjellen er 

at de i dag har tatt i bruk Jesu navn for å få systemet i gang. Men de følger 

sannelig ikke det Jesus og apostlene lærte på den tid. De er bare nye 

religiøse hedenske templer. De synger om Jesus, men fornekter hans 

sannhet. Barn, født i deres systemer, blir opplært i deres tro, og de 
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forventes å følge i mors og fars fotspor. Men den Hellige Ånd har mange 

ganger andre planer også for slike barn. Dersom de er forutkjent av Gud, og 

deres foreldre ikke er det, så vil det skje noe et sted, hvor slektskapets bånd 

blir brutt. For når Gud begynner å lede en hungrig sjel ut av disse 

systemene, er det vanligvis alltid nok familieproblemer å behandle. Gud vil 

alltid gi deg nok, til å være hungrig for mere, men han vil ikke la deg ha 

mye åpenbaring, så lenge du lar deg binde i organiserte kirkesystemer. 

Deres kirkeledere tror om seg selv at de vet en hel del, men det meste av 

det de har er kun dogmatiske teorier. Og de tror vi er bare noen fanatikere. 

Mere enn en gang har jeg hørt det blitt sagt, ” dere burde holde dere langt 

unna denne Branham-forvirrelsen, for de er bare noen forkomne 

fanatikere.” Men jeg må si, dersom et menneske må være fanatiker for å tro 

det apostlene lærte, ja da er det på tide å bli en av dem. Da får man takke 

Gud for privilegiet å kunne være en av dem. Dersom William Branham 

ikke hadde vært født, og vi ikke hadde hørt ham forkynne, så ville en masse 

av oss fremdeles ha sittet i disse kalde nominelle kirkebenkene, døde som 

dørnagler. Men priset være Herren, han kom i rette tid. Han fikk oss ut av 

disse systemene, og tilbake til Guds ord. Grip den Hellige ånd, og la Ham 

lede deg, selv om det skulle skille deg fra den siste av dine nære tidligere 

venner. Dersom de ikke vil det, så la dem ikke hindre deg i å gå videre. 

Bro. Jackson, det er hardt å gjøre det, når man elsker dem så meget. Ja jeg 

vet det, men sentimentalitet vil aldri bringe deg til himmelen. Det er den 

enkeltes vandring med Gud som teller. Gud har ingen barnebarn. Vi kan 

bare ikke holde oss til mors og fars tro, og på samme tid følge Gud hele 

veien, dersom ikke de da alle følger den samme åpenbarte sannhet. 

 

HVA DEN HELLIGE ÅND GJØR I DEG. 

 

Det første den Hellige Ånd gjør i et individs liv, er å overbevise 

vedkommende om synd. På denne måte får Han deg på sin side. Så 

begynner Han å overbevise deg om de ting som er galt å gjøre, og om de 

ting som er riktig å gjøre, og leder deg i samfunn med Ham. Det fører deg 

til det stadiet at du kan kommunisere med din Himmelske Far. Du kan tale 

med Ham, og Han kan tale til deg. Det ville være skriftsmessig umulig for 

Gud å fullkommengjøre noen som ikke hadde et slikt samfunn med Ham. 

På denne måte atskiller Han deg fra tradisjoner, og gir deg i stedet de ting 

som bringer åndelig stabilitet. Du kan høre Guds ord på forskjellige måter 

med dine naturlige ører, men det skal en personlig kontakt med Guds Ånd 

til, for å virkeliggjøre dette ordet i deg. Det er Han som bor i deg som sier, 

” dette er for deg, eller, vent litt, dette høres ikke riktig ut.” Du kan ikke 
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skille sannhetens ord på rette måte, bare med ditt naturlige sinn. Det blir 

gjort ved den Hellige Ånd som bor i deg. Det er grunnen til at vi kan si, når 

opprykkelsen finner sted, så vil det ikke finnes en eneste brud sittende igjen 

her. Men du kan spørre, hva da med min bestemor, hun er en fin kristen sjel 

på 78 år, og hun vet ikke noe om det som vi her forkynner? Ja det er mulig, 

og hun vil sikkert dø, før denne opprykkelsen skjer, og Gud vil bare holde 

henne ansvarlig for det hun vet. Hun vil bare være ansvarlig for det som 

Gud har gitt henne å tro på i hennes livsløp. Det er ingen løsning for deg å 

sammenligne deg selv med din gamle bestemor. Ditt ansvar er å akseptere 

det du skulle stå for, fra det åpenbarte Guds ord, i din egen tid. Og var du 

like trofast for Guds sannhet i dag, som hun var for den åpenbarte sannhet 

hun opplevde i sin tid, så var det kanskje bedre fatt med deg også. Husk 

hva Jakob sa, at den som vet å kunne gjøre godt, og ikke gjør det, for ham 

er det synd. Det er egentlig vantro. Ti kirkegjengere full av vantro, kan 

forårsake mere vanskeligheter enn en gjeng som er slaver under tobakken. 

En vane røker er for skamfull til å gjøre noe annet enn det han gjør synlig. 

Men disse andre vil alltid ha ett eller annet å krangle om, og de er så sta 

som et esel. Jeg håper dere forstår hva jeg mener. Intet kan tilfredsstille 

dem. De vil aldri kunne ha svaret som skal til i forskjellige situasjoner, men 

de vil alltid finne feil ved alt det de andre gjør. Venner jeg tror bare at den 

Hellige Ånd vil få mennesker til å oppføre seg annerledes enn dette. Som 

jeg tidligere sa; jeg går ikke rundt og forsøker å finne ut hvem som er 

ugress, eller hvem som er en troende. Men jeg har selvfølgelig sett saker og 

ting fra forskjellige mennesker, som ikke legger tvil i min sjel om hva slags 

ånd det er som får dem til å gjøre det de gjør. De kan gjerne rakke ned på 

noen, og plukke deres tro eller vandring i småbiter, og på samme tid 

oppfører de seg som om de er immun ovenfor Satans snarer. Jeg vil ikke 

kalle dem ugress, men jeg vil si dette, alt ugress vil måtte reagere i følge 

den ånd som leder dem. Jeg har merket meg blant alle dem som sier seg å 

følge bro. Branhams budskap; de synes å føle at de er immun ovenfor  

djevelen, og på samme tid oppfører de seg på samme måte som ham. 

Hvilket bilde av kristenheten kan så de tegne? I alle fall ikke noe bilde som 

Gud kan fullkommengjøre seg gjennom, det er i alle fall sikkert. Noen av 

dem går enda så langt at de holder opp boken om de syv segl, og sier at 

dette er nå den eneste Bibel som de trenger. Men venner; hør på meg, så 

lenge Jesu Kristi brud er her nede på jorden, så vil Gud fortsette med å 

åpenbare sine gullkorn til henne, fra Bibelen. Men like sikkert er det at vi 

lever i en atskillelsens dag og tid. Og Satans besetning liker ikke det de ser 

i dag i den sanne Guds menighet, for de ser at ugresset blir adskilt fra de 

sanne Guds barn. Det er i dag, som på Jesu tid, da Jesus til tider kunne si 



 22 

ting som skremte fariseerne nesten til døde, men sammen med dem sto det 

noen som sa amen til de samme uttalelser. Disse forsto bare hva Jesus 

mente med det han sa. Så lenge du bare forkynner Joh.3:16, Ap.gj.2:4 og 

1.Tess.4:13 18, og slike ting, så vil ugresset kunne sitte der og rope Amen, 

priset være Herren, like så høyt som noen annen. De vil danse, tale i tunger, 

vitne om hvor god Gud er, du hører ikke forskjell på dem, og de sanne 

troende. Men når Gud begynner å åpenbare dypere lære fra sitt ord, da 

fryder de sanne hellige seg, men ugresset føler seg støtt, og forlater det 

hele. De finner seg heller noen som vil forkynne det de ønsker å høre, og 

slår seg sammen med dem. Men samme hva som måtte bringe atskillelse, 

så er det Guds vilje at separasjon må komme. Jesus brukte forskjellige 

lignelser for å skjule Guds plan og hensikt ovenfor de vise og forstandige 

blant menneskeslekten. Men på samme tid åpenbarte han det for dem som 

ville vandre i tro og kjærlighet til sannheten. Det er grunnen til at vi kan 

fryde oss over ting, som de kjødelige sinnede opplever avsky mot. Vi ser i 

dag at verdenssystemene faller fra hverandre, og det forteller oss at 

avslutningens tid er såre nær. Men hva da med alle disse desperate sjelene, 

som med sine liv er innhyllet i disse falleferdige systemene? De ser jo ikke 

løsningen på noe? Jeg må si; må vi for alltid være takknemlig for det Gud 

har åpenbart for oss. 

 

UDUGELIGE SINN PÅ VIKENDE FRONT. 

 

I et slikt budskap er det så mange sider å dekke, at det er vanskelig å få alt 

med til fulle. Men dersom dere vil følge med, så skal vi forstå noe om 

atskillelse og fullkommengjørelse, når vi er ferdige. Og det vil gjøre oss i 

stand til bedre å forstå mange av de ting som foregår i verden i dag. Tiden 

kan bare ikke fortsette så meget lenger med de tilstander vi har i verden i 

dag. Snart vil en drastisk domskatastrofe fra Gud, slå ned over denne 

verden. Bare tenk deg hvor lavt denne verden kan synke. Du kan ta opp 

avisen i dag, og se hvordan grupper av perverse mennesker har klart å 

produsere en film som fremstiller Jesus, den levende Guds sønn, i seksuelle 

handlinger med Maria Magdalena. Bare et djevelsk besatt sinn kan synke 

så lavt i sin kamp mot moralen. I tillegg lever vi midt i blant et folk som 

koser seg over et slikt lavmål av underholdning som dette. Det er langt 

utenfor min fatteevne. Men det viser oss i alle fall at utdannelse og 

kunnskap, ikke er svaret på menneskets dilemma. For jo mere utdannet 

allmennheten blir, jo lengre ned faller de i sin moralske standard. Dere ser 

aldri dyrene underholde seg på denne måten; og vet dere hvorfor? Det var 

ikke dyrene som førte synden inn i verden. Derfor er deres rolle i 
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reproduksjonens lov en handling i uskyld. På den andre side har vi 

mennesket, nedtynget i synd, hvor det forsøker å løfte seg selv ut av sitt 

dilemma gjennom utdannelse. Og i disse forsøkene har djevelen fullstendig 

overtatt styringen for dem. Vi har grupper av morderne instruktører i dag 

som tror at denne verden skal utvikle seg til den mest herlige tidsepoke som 

noen gang har vært. Men Bibelen sier at ondskapen  skal ta overhånd, og 

synden florere, men de vise skal forstå. Så la ikke ditt sinn bli atspredt i 

tanker på at noe annet vil komme over denne planeten og bli den regjerende 

faktor. Det hele er bare i ferd med å settes i stand til den kommende Guds 

dom. Det verste av alt er at kirkene i denne verden  blir invadert av disse 

skitne åndene. Og folket i systemene har ikke så meget av Guds Ånd over 

seg, at de kan se noe galt i det hele. Det bare beviser at folket har tapt 

kommunikasjonsevnen med Gud. De er bundet til å lytte hva majoriteten 

bestemmer. De ser ikke noe galt i det. Men jeg sier, Gud kommer ikke til å 

fullkommengjøre noe i disse systemene. Det er grunnen til at atskillelsen 

kommer først.  

 

UGRESSET DØMT VED EVANGELIET. 

 

Vi går tilbake til Matt.13:41, for der skal vi se litt nærmere på 

sammenbindingen av ugresset. Jeg vil også se på litt av det døperen 

Johannes sa i Matt.3, for der skjer det samme. Døperen Johannes tok også 

for seg kasteskovelen i Jesu hender, og der refererte han til ugresset som 

agner. Når man tar for seg lignelser, kan ofte samme ting bli nevnt med 

flere navn. Derfor blir noen buntet sammen, og andre igjen kastet opp og 

blåst bort av kasteskovelen. Men alt er ugress, eller agner. For i 

avslutningen tales det bare om to involverte elementer; Guds barn, og 

djevelens barn. Jeg hørte aldri noe om ugress i de årene jeg var blant 

Metodistene. De behandlet disse skriftstedene som om de ikke eksisterte i 

det hele tatt. Alt de ønsket å snakke om var sjelers frelse, og tro nå bare 

ikke at jeg er imot sjelers frelse. Men dere skulle forstå at nettopp en slik 

holding i livet, er en førsteklasses grobunn for ugress, og slikt. For der 

smatt ugresset inn i begynnelsen. Folket var så opptatte med å få sjeler 

frelst, at de glemte helt hva Gud var ute etter. Deres visjoner om verdens 

frelse fikk dem til å åpne sine dører vidt opp, og inn kom ugress av alle 

slag. Vel, bro. Jackson, tro du ikke Gud ønsker å frelse alle mennesker? 

Dette spørsmål kan ikke besvares med ja eller nei. Gud vil positivt sett 

frelse alle de mennesker som han forut kjente, før denne verdens grunnvoll 

ble lagt. Men han vet allerede at intet ugress kommer til å bli frelst. Tror du 

da det ville være korrekt å si, at Gud ønsker å frelse alle mennesker? For 
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den utvalgte sjel, er evangeliet et kall til å komme hjem å motta den arv 

som venter. Men for ugresset er det samme evangeliet en dom. Det er som 

Gud sa det til Kain, i 1.Mos.4:7, ”Dersom du gjør vel, skulle du ikke da bli 

godtatt?” Men Kain kunne aldri i sitt hjerte finne ut hva Gud befalte ham å 

gjøre. I stedet myrdet han sin bror, i lydighet til den Satans ånd som drev 

ham. Så det Gud sa til Kain, var det samme som å forkynne evangeliet til 

ugresset. Det er ingen respons i dem, som kan lytte til Gud på en åndelig 

måte. Derfor, ved tidsaldrenes ende, skal menneskesønnen sende ut sine 

engler, og samle ut av hans rike, alle de som gjør ondt. Ikke fordi de er 

onde mot meg, men fordi de er til avsky for Gud. Det er hva Matt.13:30, og 

41, sier. Bind dem i bunter og brenn dem. Hvorfor? Fordi de forkastet 

evangeliet når det ble forkynt dem. Hvor er da dette ugresset som skal 

buntes sammen? De fleste av dem er i de organiserte kirkesamfunn; og det 

er den økumeniske ånd som binder dem sammen til en enhet. De tror at når 

opprykkelsen skjer, vil Gud ta noen mennesker ut av hvert system, noen 

Baptister, noen prestbyterianere, noen Metodister, osv,: men venner, få 

dere ikke til å tenke slik. Det er ikke et eneste skriftsted i Bibelen som 

forsvarer en slik tankegang. Disse systemer er til avsky for Gud. Disse 

systemer driver ondskap, så bare se i Guds eget ord hvor de kommer til å 

ende opp. Det er Hans eget ord som sier at de skal buntes og brennes, og 

ikke mine. De kommer på fjernsynet, og forkynner sine utvannede 

versjoner av evangeliet, og de aller fleste liker det. Det er ikke noe av det 

som forkynnes, som skaper erkjennelse til omvendelse. De hører på disse 

budskapene, og etterpå går de ut og er likedan som før. Det de gjør er galt. 

Men, broder! la en forkynner, fylt av den Hellige Ånd komme, som vet hva 

han snakker om; la ham få komme inn på disse tv. programmene og 

forkynne et salvet budskap fra Guds ord. Da skal du se ilden begynner å 

frese. Religiøse typer fra samtlige systemer vil komme frem å fordømme 

deg, fordi du forkynte sannheten. De ønsker det hele utvannet, slik at ingen 

blir støtt. Alle må få tolke det helt etter sitt eget ønske. Derfor er ordtaket i 

dag blitt slik. ” Gå til en kirke etter ditt eget ønske.” De velger seg ut en 

religion på samme måte som folk velger og vraker i klær. Jeg undres på 

hvilken kirke som kan hjelpe meg å skape de beste forretningskontrakter? 

Jeg undres på om denne kirke har gode tur programmer for rekreasjon? 

Kan man ta seg en drink i denne menigheten? Ja slik kan tankene i folket 

gå. Brødre og søstre, Guds barn søker kun etter et sted hvor de kan få sin 

sjel mettet fra Guds bord. De ser seg ikke om etter de fineste bygningene, 

eller de mest moderne sanitærforhold. Disse forfinede mennesker vil aldri 

sette sine ben der. De ville aldri ha følelsen av å ha vært i en kir ke, under 

slike omstendigheter. Min mening er, at dersom du kun forkynner et 
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evangelium som presidenter, konger, og borgerskap koser seg i, da er det 

noe galt et sted. Gamle kong Agrippa var nesten den eneste som kom nære 

nok til å tro på hva Paulus forkynte. Og det han sa var; ”Du overtaler meg 

nesten til å bli en kristen.” Tro nå ikke at jeg er så trangsynt, at jeg ikke kan 

få meg til å se en geistlig komme til troen. Men jeg nekter å tro at Gud 

kommer til å utvanne forkynnelsen for deres del, og på samme tid forvente 

at alle andre skal leve strengt etter ordet. Dersom Gud gjør det, da må jeg si 

at Han gjør forskjell på folk, Jakob sa i sitt brev at, ” Har ikke Gud utvalgt 

dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til 

det riket han lovet dem som elsker Ham?” Jeg er ikke imot at folk har 

materielle eiendeler i denne verden. Jeg ville være en dåre dersom jeg 

trodde det. Men jeg tror også at Gud forventer at kristne skal behandle sin 

velstand på en åndelig måte. Det amerikanske folk skulle være takknemlig 

for å ha blitt født i et land, der selv de fattigste lever som konger, i 

motsetning til hva andre nasjoner opplever. Dersom du måtte sove i et 

hundehus, så ville du ha en bedre soveplass enn det tusener av mennesker i 

India, og Haiti sover i. De legger seg bare ned der hvor de er, trekker et lite 

plagg over seg, dersom de har noe, og sover der. 

 

UGRESSET BLIR BRENT ETTER KRISTI TUSENÅRIGE 

REGJERING. 

 

La meg nå gå tilbake til det skriftstedet vi var inne på. ”Og englene skal 

sanke ut av Hans rike alt det som volder anstøt, og dem som gjør urett, og 

de skal kaste dem i ildovnen; der skal være gråt og tenners gnidsel. Da skal 

de rettferdige skinne som solen i sin Faders rike.” Selve sammenbindingen 

skjer nå, og har vært i virksomhet allerede i flere år. Men selve 

oppbrenningen vil ikke skje før etter dommen for den hvite trone, i 

avslutningen av tusenårsriket. Jesus tok med seg hele hendelsesforløpet i 

disse tre små versene; ( Matt.13:41-42.) men vi vet fra skriften, i Åp.20, at 

alle som ikke er Guds barn, skal komme til å bli stilt for den hvite trones 

dom, og deretter kastet i ildsjøen. Dette er den andre oppstandelse, og den 

skjer etter Kristi tusenårige regjering her på jorden. Men den første 

oppstandelse skjer i tre avdelinger, og den vil oppfylles før tusenårsriket 

starter. Og alle de som ble med i den første oppstandelse skal regjere med 

Kristus i disse tusen år. Gud behøver ikke å gjøre alt på én dag. Når 

ugresset presset seg inn blant de troende, ble ikke Gud overrumplet av den 

grunn. Han visste at det kom til å skje på denne måte. han visste også hva 

Han skulle gjøre med situasjonen. Han visste også hva Han ville gjøre med 

dem, men Han gav dem ikke noen timetabell, som viste dem når det ville 
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skje. Han gav dem bare tegn som de skulle legge merke til, og som ville 

skje når tiden for oppfyllelsen var inne. Det var selvfølgelig ingen av dem 

som forventet at det skulle ta over 1900 år før oppfyllelsen var et faktum. 

Egentlig er det vanskelig for oss å forestille oss hvordan kristenheten 

fungerte i den første tid, når det ikke fantes noe ugress i blant dem, for vi 

har jo alltid hatt dem. Det er vanskelig for oss å forestille oss de første 

kristne, hvordan de alltid tenkte, trodde, og handlet likt, for vi har jo alltid 

hatt store forskjeller og splid å kjempe med. Her har vi ikke bare strid 

mellom kirkesamfunnene, men også blant folk innen samme menighet. 

Men det hele skyldes infiltreringen av ugresset sammen med de troende. 

Og i følge denne lignelse vil det holde seg slik til det siste. Uansett om jeg 

komme til å oppleve dette i live eller ei, så skal ugresset bli luket ut av 

Guds menighet, den vil bli renset fra alle tradisjonelle ideer, og bli 

fullkommengjort. 

 

DEN UTRENSKENDE KASTESKOVL. 

 

La oss gå til Matt.3:7, og se hva døperen Johannes hadde å si om denne 

rensingsprosessen. Johannes taler der til en forsamling hvor han hadde døpt 

omvendte syndere. Men blant disse hadde han oppdaget et stort antall 

fariseere  og sadukeere, (de var bare der for å undersøke forholdene) og når 

han så dem begynte han å si; ”Ormeyngel! hvem lærte eder å fly fra den 

kommende vrede? Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, og tro ikke 

at I kan si ved eder selv: Vi har Abraham til far! for jeg sier eder at Gud 

kan oppvekke Abraham barn av disse steiner.” ( De sa om seg selv at de 

var Abrahams barn, og da hadde de rett til å delta i alt det som foregikk. 

Men Johannes var klar til å ta imot dem. Han visste hvordan deres tanker 

var, og derfor ga han dem svar på tiltale. For det som virkelig skjedde der, 

var for den åndelige Abrahams sed.) ”Øksen ligger allerede ved roten av 

trærne; derfor vil hvert tre som ikke bærer god frukt, bli hugget ned og 

kastet på ilden.” Han sier egentlig det samme som Jesus senere skulle si i 

denne lignelse, bare med den forskjell at  Johannes kalte dem ikke ugress. 

Så fortsette han; ”Jeg døper eder med vann til omvendelse; men han som 

kommer etter meg, er sterkere enn jeg , han hvis sko jeg ikke er verdig til å 

bære; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild, ( Merk dere, han 

taler her om Jesus,) han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin 

låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne opp med 

uslokkelig ild.” Jeg tror du kan se at Jesus og Johannes her taler om samme 

ting. De bruker bare forskjellig sammenligning, men begge fremstillingene 

peker frem til slutten av innhøstingen. Begge behandler atskillelsen av 
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agner eller ugress fra Guds sanne menighet. Johannes kaller dem her agner, 

og fremstiller en scene hvor kornet  ligger på treskeplassen. Agner, aks, og 

skolmer, alle slags urenheter ligger som klint sammen med hveten. Slik er 

agnene i Guds forsamling også blandet sammen med de sanne Guds barn, 

og det vil de være helt til enden av alle ting. Etter at hveten er kommet på 

treskeplassen, blir det slått og banket på (etter den gamle måten å treske på) 

inntil alt uvedkomment materiale slipper take i hveten. Når det er gjort, tar 

de en skuffel, eller fintinnet gaffel, stikker den i hvetedungen, og kaster 

kornet opp i luften, slik at vinden kan atskille de lette faktorer som agner og 

annet skall, fra det edle kornet som er tyngre. Og dersom det ikke er vind 

på treskeplassen, så tar de frem store vifter, og lager vind med dem for å få 

utskilt det de ikke vil ha i kornet. Kornet blir kastet opp i luften, og vinden 

blåser agnene bort, mens kornet faller tilbake i dungen, der det ble kastet 

opp fra. Denne prosessen blir gjentatt om og om igjen til alt urent er skilt ut 

fra kornet. Etterpå blir kornet samlet sammen og lagt i sin lade. Når du da 

overfører denne handling til et åndelig bilde, og vet at kornet er et bilde på 

de sanne Guds barn, og alt annet er ugress eller agner, og at den åndelige 

treskeplassen er det åpenbarte Guds ord, så må du også tenke på det 

tidsmessige hendelsesforløpet. Venner, det har aldri vært en tid i historien 

hvor disse ting har passert inn før nå, i våre dager. Den syvende budbærers 

budskap har tiltrukket seg mange søkende mennesker fra de organiserte 

kirkesystemer, både sanne Guds barn og ugress. Og de har alle hørt kallet 

om å komme ut av systemene. På denne måte har det nå blitt dumpet ned 

på treskeplassen, (Guds ord) og de sanne utvalgte Guds tjenere, 

(forkynnere av evangeliet om Jesus Kristus) utfører treskingen. Jesus er 

ikke her visuelt med en stor vifte i sin hånd, derfor må denne kasteskovlen 

være Guds ord forkynt i en sann åpenbaring. Det er den sanne åpenbaring 

av ordet som går på tvers av alle tradisjoner, og går rett inn til hjertet av 

saken. Derfor bli alle de utvalgte hellige, stadig kastet opp i luften gjennom 

det som er forkynt av de salvede Guds menn. De sanne Guds barn får da på 

denne måten åpenbaringen av det som blir sagt, og faller rett tilbake i 

dungen, eller tilbake til Guds ord. Men disse agnene, eller ugresset, en etter 

en, eller to og to, får sine følelser såret, det blir et anstøt for dem, og til slutt 

går de sin vei. De som driver og tresker korn bryr seg naturlig nok ikke om 

hvor disse agnene farer, bare de blir rensket bort fra kornet. De plantet jo 

edelt korn, og de har til hensikt å høste inn av samme slag. De vil ikke ha 

noe annet. Derfor må de bli kvitt alt urent blant kornet før de kan bære det 

inn i forrådskammeret. Ved det samme tegn startet Guds menighet i en ren 

åpenbaring der i begynnelsen. Og samme hva som måtte ha hengt seg fast, 

eller blandet seg med de sanne Guds barn gjennom tidene, så kommer ikke 
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Jesus til å ta med seg noe annet enn de som er blitt renset gjennom 

vannbadet i Guds ord. Derfor er kasteskovelen i operasjon i dette 

budskapet, og hvor nådeløst det enn måtte høres ut, så er ikke Gud 

interessert i hvor ugresset farer når det tar sitt og går, for de skal jo brennes 

i alle fall. Han er bare interessert å få dem bort fra de sanne Guds barn, slik 

at de troende kan gjøre den siste finpussen på sin vandring for å møte sin 

brudgom. Derfor blir det først en atskillelse, og etterpå 

fullkommengjørelse. Det er ikke bare ugresset som må gå, men også alle 

falske læresetninger, og tradisjonelle tankebaner, som er plantet i Guds 

barns sinn. Derfor har jeg ofte sagt, at Gud tillot bro. Branham å komme 

med doble uttalelser i enkelte sider ved Guds ords lære, og det nettopp av 

denne grunn, at kasteskovlen skulle gjøre sin virkning. Alle som er eller har 

vært i kontakt med dette budskap vil kjenne effekten av kasteskovlen. Men 

ugresset er representert i alle grener av kristenheten, og vi vet ikke hvem de 

er. Derfor tar Gud seg av dem i rette tid, og på forskjellige måter. Og 

mange av oss vil nok kunne oppleve hjerteskjærende følelser ettersom 

kasteskovlen får sin virkning. For mange ganger er det nettopp våre 

nærmeste venner i det naturlige forhold, som vi har vært takknemlige for 

gjennom lange tider, men så brytes båndene. Esau og Jakob var brødre, og 

Bibelen sier at Gud elsket Jakob, men hatet Esau. Når det kommer til vårt 

personlige forhold til Gud, så kan vi ikke trekke med oss ugress inn i Guds 

rike. Men ugresset kan heller ikke holde den utvalgte sed unna Guds rike. 

 

DEN INNHØSTEDE AVLING. 

 

Når man ser på det som er kalt kristenhet i dag, så kan man se sporene av 

de gamle hedenske religioner. Det settes ikke opp et alter for solguden, 

eller måneguden, Jupiter, Venus, og slike ting. Men hedningene har tatt 

Bibelens Jesus, den enbårne Guds sønn, han som betalte prisen for vår 

forløsning, og ham har de gjort til Metodistenes Jesus, Baptistenes Jesus, 

osv.: Derfor håper jeg du forstår når jeg sier, at Jesus kan umulig være 

frelser av all denne forvirrelse. Jesus Kristus er i sannhet frelseren for alle 

dem som tror av hele sitt hjerte. Men dette hellige navnet er blitt så 

misbrukt blant de religiøse grupperinger i dag. Og når du, som lever i 

åndelig åpenbaring, forsøker å fremlegge et budskap i sannhet, så blir du 

kalt en trangsynt forkynner, eller en fanatiker, av disse gruppene. Men her 

ligger forskjellen på den brede vei som så mange går på, og den smale vei 

og den trange port, som bare noen få finner. Den brede vei leder til 

fortapelse, og den smale vei leder til Evig liv. Den ene er hemmeligheten 

Babylon, og den andre er de sanne Guds barns åpenbarelse. Den ene lever 
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på tradisjoner, og den andre lever av det åpenbarte Guds ord. Den ene 

forstår hva Jesus mente med sine lignelser, hva som skulle skje når 

tilstanden fra den 2.menighetstid skulle bære sin frukt. Men hvilket ugress 

vil vel ønske å høre det? Men når det hele er over, da skal de rettferdige gå 

ut å skinne som solen i sin faders rike. 

  

Satan vil da ikke kunne hindre dem å skinne, for da er de klar til å rykkes 

opp i herligheten, hvor Jesus skal møte dem, en helliggjort menighet, uten 

flekk eller lyte. Du vil kanskje se på menigheten i dag og si, at du ser ingen 

mulighet i at denne menighet skal kunne bli uten flekk eller lyte. Men jeg 

kan forsikre deg, ut fra Guds ord, at det vil skje i rette tid. Når du ser ut 

over en gulnet tørket kornåker, så ser du ikke mye av det bonden sådde der 

ute. Men når bonden er ferdig med innhøstingen og kornet har vært 

gjennom treske prosessen, og alt urent er skilt ur fra den ekte hveten, da 

kan han til slutt se mangfoldet av den sed han en gang plantet. Og det er 

hva han er ute etter. Stilken, skolmen, klinten, bladene, og disse ting tjente 

sin hensikt i sin tid, men til slutt blir de forkastet, og det er bare det rene 

kornet som blir bevart. Men enda mens alt står uberørt der ute på åkeren, 

vil bonden kunne si at han har en fin avling der ute. Men han må vente til 

innhøstingen er over før han kan si at han har kornet i hende. Guds barns 

avling er på samme måte. Gud sådde god sed i begynnelsen, men det denne 

verden har sett på siden den 2.menighetstid, og kalt det menigheten, har 

ikke sett ut som det han plantet, og er heller ikke hva han skal høste inn fra 

den sed han sådde for ca 1900 år siden. Avlingen er ikke fullkommen enda, 

men den vil snart bli det. Halleluja!  

 

EN MATERIALISMENS TIDSALDER. 

 

La oss nå se litt på den syvende lignelse, i Matt. 13. Vi har allerede sagt at 

denne lignelse er rettet mot den tid vi lever i nå, Laodikeas tidsalder. Den 

Laodikeiske menighetestid har allerede vært i virksomhet i flere år. Hvorfor 

sier vi det? Jo, for tilstandene generelt tilsier at det er realiteten. 

Menigheten i Laodikea hadde sitt  virke for nesten to tusen år siden, og 

hadde sitt tilholdssted i Lilleasia. Den var omkranset av velstand og 

modernisering, og meget snart ble menigheten fylt av verdslighet. 

Materialismen tok over, og er et bilde på den samme tid som vi nå lever i. 

Det er den samme ånd, og de samme tilstander som råder i dag som de 

gjorde det i denne lokale menighet i Laodikea. Du må innrømme at vi i dag 

lever i den største materialistiske tid som verden noen gang  har opplevd. 

Ta bare kommunikasjonsmidlene som et eksempel. Vi har i dag noen små 
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kuler, på størrelse med en fotball, der ute i verdensrommet. De kalles 

satellitter. Du kan ikke se dem, men de kan sende sine signaler hvor som 

helst på denne kloden. Og lyden de bærer frem er klokkeklar. Dette mine 

venner, er perfeksjonering av kommunikasjon. Fjernsynet går samme vei. 

For noen år siden kunne man slå på fjernsynet, og det man fikk på skjermen 

var noen streker, eller en masse snø. Men når ABC sendte ut sine signaler 

under OL siste sommer, via satellitt til hele verden, så kunne folk på den 

andre siden av kloden se disse programmene på tv, like klart og tydelig 

som om de satt der på arenaen og skuet det hele. Ja kanskje enda klarere. 

Denne tidsalder er kommet i en kommunikasjonens perfeksjonisme. Det er 

slik med nesten alt som har effekt på menneskeheten. Det hele er utviklet 

så perfekt som det kan bli gjort. Det ser ut som det er nådd et punkt i 

utviklingen hvor lite kan gjøres for å gjøre tingene særlig bedre. La meg så 

spørre deg, dersom materialismens verden er nådd et slikt mål av 

fullkommenhet, tror du da ikke at også Gud har gjort det samme med sin 

menighet? Det kan du være sikker på. Han har fortalt oss i sitt ord at han 

skal fulkommengjøre den. Ikke å undres over at den vil skinne som solen. 

Broder, du snakker om kommunikasjon, Halleluja! Folket i Guds lille 

menighet vil ha en fullkommen kommunikasjon med Guds trone. De vil 

tale med Gud, og Han vil tale med dem. Videre tror jeg at Gud skal la noen 

av disse kjødelige karakterer der ute i verden forstå, at det finnes noen 

mennesker i dag som Han vil vise sin storhet igjennom. Jeg tror det er på 

høy tid at Gud blir herliggjort gjennom noen jordiske liv. Tror ikke du også 

det? Det betyr ikke at jeg mener vi skulle sette igang et skuespill som 

denne verden kunne se på. Men jeg tror at dersom vi lever for Gud, og 

vandrer i den åpenbaring han har gitt oss, så vil også verden måtte erkjenne 

at Gud gjør noe. 

 

DET STORE EVANGELISKE NETT. 

 

Den syvende lignelse forklarer de tilstander som overskygger vår tid. Den 

totale dispensasjon i nådens tid skulle inneholde syv forskjellige åndelige 

perioder og tilstander. Disse tilstander ble identifisert gjennom de syv 

eksisterende menigheter i Lilleasia som Johannes skrev til året 96. EK. 

Laodikea var den siste, og den korresponderer med vår tid. Der tales det om 

et sort nett ( Matt.13:47.) som kastes i havet og samler fisk av alle slag. Vi 

skulle kunne forstå hva som menes med fisk av alle slag, for når du fisker 

med garn så fanger du alt det som måtte være for stort til å passere gjennom 

hullene i garnet. Men hva betyr alle slag i en overført betydning? Vi forstår 

at dette er mennesker som på en eller annen måte har gitt akt på evangeliets 
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forkynnelse. Vi må også forstå at denne terminologi peker på forskjellige 

organiserte identiteter, og religiøse menneskelige ideer. For disse ting er 

kommet frem gjennom reformasjonen. Selv mennesker som ikke går i 

kirke, har sine tradisjonelle holdninger og lære, som er brakt dem fra de 

forskjellige religiøse bakgrunner de måtte være oppvokst i. Derfor etter den 

andre verdenskrig, når ting roet seg ned litt, og da mest i femti og 

sekstiårene, begynte forskjellige kjente evangelister å reise rundt om i 

landet, og også over landegrensene. De forkynte evangeliet med den 

bakgrunn de kjente. Folk så ut til å ha en byrde for tapte sjeler. Og menn 

som Billy Graham, Oral Roberts, A.A.Allen, og William Branham, 

forkynte i store telt for tusener av mennesker. Disse kastet et stort 

evangelisk nett, (garn) ut i folkehavet. Og det trakk inn tusener av sjeler fra 

alle kjente organisasjoner og denominelle bakgrunner. Men ble de Guds 

barn bare fordi de ble trukket inn i dette nettet? Nei, ikke i det hele tatt. 

Derfor var det nødvendig med en stor sorteringsprosess når garnet ble 

trukket på land. Vi kan jo bare se det fra en vanlig fiskers arbeidsrytme. Jeg 

tror Jesus hadde fiskeren i tankene når han talte denne lignelse. Det skal 

mange menn til å få et slikt stort garn utfoldet, slik at fiskerne kan gå 

gjennom det, men de større fiskene kan ikke svømme gjennom det. Derfor 

blir de fanget i garnet og trukket på land, og deretter sortert. De gode 

fiskene blir beholdt til sitt spesielle bruk, og resten blir vraket. Vi forstår 

nok alt dette i det naturlige, men hvordan skjer da dette i åndelig overført 

betydning? Når vi lever i en tid hvor det nesten ikke forekommer at sjeler 

blir overbevist ved den Hellige Ånd, så kan det være litt vanskelig å forstå 

det hele. Men det var en tid da Guds Ånd forårsaket dyp syndserkjennelse i 

folks hjerter. Da overgav de også sitt liv til Gud, og alt de ønsket å samtale 

om var hvordan Gud ledet deres liv. Du finner det bare ikke slik i dag. 

Syndserkjennelsen tid er blitt løftet bort fra hedningene, og det i seg selv er 

et tegn på endetiden. For ca. 20 – 30 år siden var ikke folk fullstendig 

avhengig av forkynnere i alt og alle. Da kunne de ta med seg Bibelen på 

soverommet, knele ned og tale med Gud, og Han kunne tale til dem ut fra 

sitt ord. Folket hadde overbevisninger om hva som var rett og galt. Og selv 

folk som ikke var bekjennende kristne hadde respekt for andre folks 

overbevisninger. Men vi lever i en dag hvor ikke noe er galt. Religionen er 

syk. De forkynner ikke lengre mot synd, for da er de redde for at det kan 

jage folket bort. Derfor kommer folket til kirkene, døde, uten noen 

overbevisning, og de går bort igjen på samme måte. De ønsker ikke 

sannhet. De ønsker ikke noen del i ting som skal få dem til å leve rett. De 

ønsker bare noe som klør dem i øret, og kan få dem til å føle godt. Jeg 

forsøker ikke å få noen til å føle seg dårlig nå, men jeg blir meget urolig 
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over at så få mennesker bryr seg om hva som skjer lenger. Det er på det 

rene at Guds Ånd nå løftes bort fra hedningene, og at realiteten av den 

syvende lignelse er i vår midte. I dag er det en sorteringsprosess i gang. 

Denne sorteringen utføres ikke av mennesker. Mennesket er bare et 

instrument brukt av Gud. Det er Gud selv som foretar sorteringen. 

 

SORTERINGEN AV DET SOM GARNET FANGER. 

 

Når disse store kommersielle garnene er blitt fulle, trekker de dem til 

stranden og setter seg ned, akkurat som Jesus sa det i lignelsen. Er ikke det 

et vanlig bilde av dagens åndelige situasjon også? Like så sikkert som et 

nett kastes ut i havet og fylles med fisk av alle slag, så kommer det en tid 

da fisken må sorteres ut. Jeg husker da det kom en tid i Bro. Branhams eget 

liv, at det ikke lenger var bare forkynnelse om frelse og helbredelse. Det 

var andre viktigere ting som måtte gjøres. Det var viktige ting som ble 

forkynt ved lære, og sorteringsprosessens spesielle side kom klarere og 

klarere frem. Alle fiskere vet at fisken må ha spesielle kvalitets og 

størrelsesmål for å bli akseptert, og resten må bare kastes. Er det forstått? 

Vel, det har seg slik, at i dette ordet, har Gud allerede fremlagt 

spesifikasjonene for kvalifisering til Guds rike. Og det er ingen mulighet 

for dem som måtte omgå dem, at de kan komme inn på annen måte. Du kan 

begynne å forkynne den sanne åpenbaring om Guddommen og dåpen i 

vann, og også om det virkelige tegnet på Den Hellige Ånds dåp, og det skal 

ikke gå særlig lang tid før noen begynner å riste på hodet og ser på 

hverandre. Og ikke lenge etter får du høre blant dem; ”tror du virkelig at 

det er slik? Nei, ikke jeg heller. Nei, la oss komme oss ut herfra.” Men det 

lar oss bare vite, at de ikke har den ånd som tørster etter Guds ord. Så lenge 

som du kan gi dem sensasjoner, så vil de bli litt til, men når du begynner å 

fø dem med det åpenbarte Guds ord, så drar de sin vei. Vel, når skulle så 

atskillelsen begynne? Jo, når den syvende lignelse overskygger den 

tidsalder den er beregnet for. Og jeg må si, at vi lever nå rett i den tiden. 

Garnet har vært kastet ut i folkehavet, og det har fanget sjeler av alle slag. 

Gud selv er den som setter de åndelig hjul i sving, slik at sorteringen kan 

foretas, og det hele bringes til sitt klimaks. Dette er noe som vil skje over 

flere år. Og her har vi det som konkluderer lignelsen. Etter at Jesus hadde 

sagt at Himlenes rike er likt en not som ble kastet ut i havet, og samler fisk 

av alle slag, og de setter seg ned og samler de gode sammen i kar, men de 

råtne kaster de bort, konkluderer han med å si; ”Således skal det gå til ved 

verdens ende: Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige og 

kaste dem i ildovnen; der skal være gråt og tenners gnidsel.” Når man leser 
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disse versene så ser det ut som det hele vil skje plutselig, men egentlig 

dekker dette en periode over flere år. Da, fordi han vet når nådens tid skal 

kuliminere, setter Gud forskjellige tilstander i gang i verden, som vil berøre 

de politiske, sosiale, og økonomiske forhold blant menneskene, og fører det 

hele inn i et kaos som til slutt høster sin dom. Derfor er det jeg sier; det er 

ikke mulig for vanlige organiserte  kirkegjengere, at de skal kunne utgjøre 

den edle sed. Det vil kreve alt det et ekte Guds barn kan oppdrive av edel 

vandring, for å få dem ut av forvirrelsen og inn i opprykkelsen. Så jeg sier 

dere, bli ikke sittende med en nonchalant holdning, uten å bry deg om du 

hører sannhet eller ikke, og endatil tro at du skal møte Jesus i skyen 

gjennom opprykkelsen. Det lærer i alle fall ikke Bibelen oss. 

 

VIKTIGHETEN I Å BE. 

 

La meg si dere noen ord her, og lytt nøye etter. Det er enhver persons 

ansvar, som et Guds barn, å overgi sitt liv til Ham, i henhold til den måten 

Han taler til dem ved sin Ånd. Når Gud frelser noen, så er det ikke bare for 

å redde dem fra Helvete. Han frelser oss for å sette oss i rett forhold til seg. 

Og når vi vandrer med Ham, så er det vårt ansvar å leve til Hans velbehag. 

Det er Hans gode hensikt å rekke ut sin hånd til velsignelse over våre liv. 

Og slik skulle det være i ditt liv, til Jesus kommer og henter deg eller til du 

når ditt livs ende ved graven. Men dersom du er kommet til et slikt punkt i 

livet at du er fornøyd med det du allerede har fått, og du ikke lenger tørster 

etter mere av Ham, ja da vil du finne det tungt og vanskelig å be. Da vil du 

føle det som tapt tid, det å be til Gud. Men på denne måte vil du ikke kunne 

høre Hans røst mere. Måtte du da høre Hans røst si: ”STOPP! du går den 

gale veien.” Sa ikke også Jesus det samme i Luk.21:36; ”Våk derfor, og be, 

så dere kan bli funnet verdige til å unnfly de ting som skal komme over 

verden, og bli stående for menneskesønnen.” Du vil kanskje si; Bro. 

Jackson; jeg har arbeidet ganske hardt i det siste; jeg føler ikke akkurat for 

å be så mye. Brødre og søstre: Vi vet alle at arbeidet er en del av vårt liv 

her på jord, og det er sant at noe arbeide tar mere krefter fra oss enn annet 

arbeide gjør. Men samme hvor hardt vi måtte arbeide, eller hvor mange 

timer vi arbeider, så forventer dog Gud av oss at vi skal ta tid til å falle  på 

våre knær å si; Takk Herre at du er så god mot meg. Takk Herre for din 

langmodighet, nåde, og tålmodighet mot meg. Dersom du elsker Ham nok, 

så vil du også finne tid for bønn. Og dersom du ikke elsker Ham nok til å 

tilbe Ham, og ha samfunn med Ham, hva tror du da på i det hele tatt? Jeg 

finner ingen unnskyldninger i Bibelen for ikke å leve i bønn og samfunn 

med vår himmelske far. Paulus sier; Be uavlatelig. Han sier også i 
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1.Tim.2:8, ”Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal bede så at de 

oppløfter hellige hender, uten vrede og trette;” Dette jaget med å arbeide 

oss nesten helseløs, bare for å tjene noen flere kroner for materiell velstand 

og luksus for det ytre menneske, og dermed også holde vårt innvortes 

menneske på sultedødens rand, vil bare få oss til å tape for Guds åsyn. Da 

vil vi  miste Hans fullkomne vilje for våre liv. Og glem ikke, vi kommer til 

og måtte betale regningen for et slikt liv på en eller annen måte. Hvor 

mange av dere forstår hva jeg her snakker om? 

 

SKRIFTLÆRDE I DET GAMLE OG DET NYE TESTAMENTET. 

 

Når Jesus var ferdig med lignelsen om garnet, spurte han sine disipler, ”Har 

I forstått disse ting? De sier til Ham: Ja. Da sier Han til dem: Derfor er 

enhver skriftlærd som er opplært for himlenes rike, slik en husbond som 

bærer frem nytt og gammel av det han har.” (Matt.13:52.) En husbond, er 

en mann som eier noe, og fordi han eier det, kan han vise det når han vil, 

både det nye og det gamle. En skriftlærd under den jødiske lov; var en 

mann med åndelige og intellektuelle  muligheter. Han ville ta det som var 

skrevet, og med forsiktige og varsomme tanker ville han skrive dette ord 

over på andre bokruller, slik at der kunne være flere enn én kopi. Men du 

kan tro meg; han måtte være sikker på at et hvert punkt av alfabetet var på 

plass. Hvert kryss og hver eneste frase måtte være nøyaktig lik originalen. 

Men han var også en mann som kunne lese bokrullen for andre, og det med 

absolutt nøyaktige trykk på de rette ord. Esra, i det Gamle testamentet var 

en slik skriftlærd, og dere kan lese om hvordan han sto oppe på en 

plattform og leste skriften for folket i time etter time. Og han leste for dem 

nøyaktig det som sto der, og det fikk folket til å gråte når de hørte skriftens 

ord opplest. Når vi så kommer over til det Nye Testamentet, er en 

skriftlærd en mann, kalt av Gud til å legge ut det som skrevet er. Så husk, 

den syvende menighetstid hadde en budbærer, akkurat som det de andre 

seks tidene har hatt det. Og denne syvende lignelse går parallelt med denne 

syvende tidsalder. Jesus forteller her hvordan himlenes rike vil se ut på den 

tid, og han spør sine disipler om de forsto det han hadde talt om. Men det 

jeg vil dere skal legge merke til, er hva som følger denne lignelsen, og det 

var ikke noen ulykke. For det var  en skriftlærd på scenen her i den syvende 

menighetstid, som i sannhet brakte frem ting, både gammelt og nytt av de 

skatter den Hellige Ånd hadde gitt ham. Derfor, den samme ånd som 

utgjorde garnet, som samlet all slags fisk, er den selvsamme ånd som 

skiller ut all den dårlige fisken fra garnet. Den dårlige fisken blir kastet ut 

igjen. Derfor må jeg si, aldri mere vil Lutheranerne bli vekket igjen, heller 
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ikke prestbyterianerne, Metodistene, eller noen av de andre organiserte 

kirkesamfunn. De er døde én gang for alle. Jeg sier ikke at det ikke kan 

være noen gode sjeler der inne, som tror helt på det som de er blitt 

overlevert. Men slik var det også med den mengden som ropte: Korsfest 

ham! Når Pilatus spurte dem, hva skal jeg gjøre  med Jesus? Det var ikke 

drukkenbolter, narkotikaslaver, gamblere, eller bankrøvere som svarte da. 

Det var de religiøse ledere av den tid. Derfor, la meg si dette vi må bli kvitt 

alle disse sympatiske følelser mot de mennesker som elsker sine systemer 

mere enn de elsker Gud. Det var disse søt talende fariseere og skriftlærde 

som ropte, korsfest ham! tror du de ble sett på som gode mennesker? Jeg 

tror det. Men vi vet også at de ble kalt ormeyngel, slanger, djevelens barn, 

både av Johannes og Jesus. Og de samme grupper ble forkastet av Gud, 

fordi de fornektet Guds enbårne sønn, som var sendt for å være deres 

Messias. Derfor blir nå alle de som forkaster det åpenbarte Guds ord i vår 

tid, sanket ut av garnet og forkastet, og vil bli ført for dommen. Det kom en 

tid da denne Laodikeiske skriftlærde røsten begynte å lære ting som ikke en 

gang berørte det å komme til Gud for frelse, men heller hva de skulle gjøre 

og tro, dersom de visselig var blitt frelst. 

 

FØRST ÅNDELIG FULLKOMMENGJØRELSE, DERETTER 

LEGEMLIG FULLKOMMENGJØRELSE. 

 

Når Bro. Branhams tjeneste begynte å følge denne trend, forsto jeg straks at 

den  syvende lignelse i Matt. 13, var i ferd med å oppfylles. Disse store 

religiøse fiskene ville komme svømmende opp, å få sine navn bekjentgjort. 

Så ville de lytte en stund, men det ville ikke ta veldig lang tid før de svømte 

fornærmet bort igjen. Uten Guds Ånds iboende i seg, kunne de ikke få den 

nødvendige åpenbaring av det de hørte, og de forsto like lite etter å ha hørt 

Bro. Branhams møter, som de karismatiske kristne ute i verden forstår noe i 

dag. Men de gode fiskene, de som mottok åpenbaring av det som ble lært, 

blir holdt oppe ved Guds kraft, klar til å samles i sin lade, når tiden er inne 

for det. En annen ting jeg vil peke på, som Jesus sa, er at skriftlærde vil 

være flere enn én person. Versene i lignelsen hadde sin begynnelse i Bro. 

Branham, men oppfyllelsen av resten vil ligge over menighetstiden, til alle 

faser av Guds fullkomengjørelse av Kristi brud er avsluttet. Vi har allerede 

nevnt  hva Paulus skrev i Efeserbrevet, om hvorledes Jesus ville presentere 

for seg en herliggjort menighet, uten flekk eller lyte. Men dere må gå til 

kap.4, for å finne ut hvordan  han sa denne fullkommengjørelsen skulle 

oppfylles. Jeg tenker da på den femfoldige tjeneste, som Gud har satt i 

menigheten, til fullkommengjørelse til tjenestegjerning, til Kristi legemets 
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oppbyggelse. ”TIL VI ALLE NÅR FREM TIL ENHET I TRO PÅ GUDS 

SØNN OG I KJENNSKAP TIL HAM, TIL MANNS MODENHET, TIL 

ALDERSMÅLET FOR KRISTI FYLDE for at vi ikke lenger skal være 

umyndige, og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved 

menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster.” Å bli 

fullkommengjort, er å bli et ferdig produkt, og det ferdige produkt, er det 

indre menneske som blir gjort lik med Jesus Kristi bilde. Vårt gamle kjød 

er enda ikke blitt fullkommengjort, men skal undertvinge seg i lydighet til 

det indre menneske, slik at det indre menneske kan skinne ut fra det. Noen 

av de forkynnere som i dag farer frem, tar dette skriftstedet og overfører det 

på kjødet. Og de forkynner at vi må komme til det punkt i livet, at vi ikke 

engang har noen sykdom i legemet i det hele tatt. Dette er ren dårskap. De 

har selvfølgelig skriftsteder som de gjerne vil bruke, men du finner ikke en 

slik lære underbygget i Bibelen. Jeg sier ikke at vi må være syke. Jeg sier 

bare at det finnes ikke et skriftsted i Bibelen, som rettferdiggjør en slik lære 

om fullkommengjørelse til legemet. Dersom du er i stand til å vandre med 

Gud, holde deg borte fra vanskeligheter, ta vare på deg selv, og aldri bli 

syk, så fryder jeg meg sammen med deg. Det er vidunderlig. Men kall ikke 

de syke mennesker du møter på veien, et ugress, og tro at de av den grunn 

er på vei til helvete på grunn av sykdom. Jeg vil gi dere en illustrasjon. Her 

har vi en mann som har vært ute i krigen. Han har fått det ene benet skutt 

av. Vil du da fortelle meg, at for at denne mann skal kunne komme til 

fullkommengjørelse, så må han produsere nok tro til å få dette benet til å 

komme på plass igjen? Slik er det i alle fall mange som fremstiller 

fullkommengjørelsen. Men det er ikke slik Gud salver dem til å forkynne. 

Gud er ute etter det indre menneske. Han vil renske ut all stahet, og 

gjenstridighet av oss. Han vil gi oss Kristi sinn. Men du kan være sikker på, 

han kommer ikke til og måtte sette armer og ben på plass på oss, eller noe 

annet du måtte tenke deg, for å perfeksjonere oss i kjødet. Han er ute etter 

sønner og døtre som vil vandre med ham, og være overgitt til Hans ledelse 

mens vi enda er her til live. Derfor må vi ha et øre til å høre hva ånden sier 

til oss. For Gud taler ikke til oss med lydelig røst, som regel, selv om det er 

tider når mennesker hører en lydelig røst som leder dem. Ikke bare må vi ha 

ører til å høre, men også øyne til å se med, ( åndelig talt )  hva som skjer 

rundt oss. For uten åndelige ører og øyne, vil det ikke kunne  bli noen 

fullkommengjørelse som skriften kvalifiserer til. Og det skjer om de skulle 

være med eller uten armer og ben. Men bro. Jackson, jeg trodde vi alle 

skulle få nye legemer. Ja, priset være Herren, det kommer en dag da vi skal 

kaste fra oss våre krykker, falske tenner, hårtupeer, briller, og alle andre 

ting som vi her i livet måtte trenge for å leve noenlunde normalt. For i et 
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øyeblikk, vil alt dette forgjengelige forandres, og vi blir fullkommengjort. 

Men når det skjer, skal vi ikke bli igjen her nede, for å gå til fabrikken, eller 

ute på markene for å arbeide. Halleluja! Da skal vi være sammen med 

Jesus! I 1.Kor.15:51, sier Paulus, ”Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal 

ikke alle hensove, (dø) men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øyeblikk, 

ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå 

uforgjengelig, og vi skal forvandles.” (Her er det at du får dine armer og 

ben tilbake) ”for dette forgjengelige skal bli ikledd uforgjengelighet, og 

dette dødelige bli ikledd udødelighet.” Å bli ikledd uforgjengelighet, betyr 

ikke at vi skal bli 10 fot høy, eller bli lik de fineste mennesker som vi kan 

tenke oss. Det betyr ganske enkelt at det ikke vil finnes mere død i oss. ”Og 

når dette forgjengelige  er ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er 

ikledd udødelighet, da oppfylles det ord som er skrevet: (Es.25:8. 

Åp.20:14) Døden er oppslukt til seier. (Så uforgjengelighet betyr ganske 

enkelt at det ikke finnes mere død i oss.) Død, hvor er din brodd? Død, 

hvor er din seier? (Dødens sting er borte for alltid. Da skal det ikke mere 

graves en grav for de uforgjengelige. Og etter Åp.20, skal det ikke være 

flere graver på jord i det hele tatt. ”Men dødens brodd er synden, og 

syndens kraft er loven; men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre 

Jesus Kristus!” Venner, her er vårt endelige endepunkt i 

fullkommengjørelsen. Men det er ikke dette Efeserbrevet taler om. Bare de 

som blir fullkommengjort i henhold til det som omtales i Efeserbrevet, vil 

senere bli fullkommengjort i følge det som står omtalt i 1.Kor.15. 

 

FULLKOMMENGJØRELSE  GJENNOM  AVLEGGELSE. 

 

Vi ga dette budskap tittelen; ”Atskillelse, så fullkommengjørelse,” og det 

av en spesiell grunn. For den første fase av fullkommengjørelsen, er å 

avkledes fra det som ikke kan fullkommengjøres. Og fullkommengjørelse 

er en tilstand av noe som er endelig. Når min holdning, hensikt, og 

disposisjonsevne ovenfor Gud, og alle mine tanker er til velbehag for Ham, 

og det ikke lenger er noen mere Han trenger å tilføre meg, da har jeg nådd 

mitt stadie i fullkommengjørelsen. Men jeg vil fremdeles være i minus av 

noen få tenner, jeg vil enda måtte bruke mine briller, for intet av dette er 

med i den fullkommengjørelse som Efeserbrevet 4:12, taler om. Det ville 

være vidunderlig om vi kunne få alle katolikkene til å tro evangeliet i en 

sann åpenbaring, men alle vet at det kommer ikke til å skje. Ikke skal 

Lutheranerne, som system, komme til å forandre seg, for de er tilfredse 

med hva de har. Derfor må Gud atskille alt slikt fra det han har til hensikt å 

fullkommengjøre. Derfor blir fullkommengjørelse gjennomført først ved å 
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renske ut det som holder det indre menneske tilbake fra utvikling i ånden. 

Gud er ikke så bekymret for dine rynker, eller ditt skallede hode, bare han 

kan få din oppmerksomhet rettet mot de åndelige verdier. Han vil vi skal 

være mere takknemlig over hans fullkomne vilje, og mere overgitt til de 

ting som er av høyere og helligere  verdi; enn bare å gruble over  kjødets 

tilfredstillelse hele tiden. I Ef.4:29, sa Paulus; ”Ingen råtten tale gå ut av 

eders munn, men sådan  tale som er god til nødvendig oppbyggelse, så den 

kan være til gagn for dem som hører på: og gjør ikke den Hellige Ånd sorg, 

han som I har fått  til innsegl til forløsningens dag! Han taler her til kristne 

og vi er allerede beseglet, men vi er enda ikke gjort fullkommen, ettersom 

vi må formanes på denne måte. ”All slags bitterhet og hissighet og vrede og 

skrik og spott være langt borte fra eder, likesom all ondskap; men vær gode 

mot hverandre, barmhjertige, så I tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt 

eder i Kristus!” Gud er i ferd med å avkle oss disse ukristelige dyder, og 

han forventer av alle sine barn at de gjør det som er nødvendig for å 

gjennomføre  prosessen. Dersom vi ikke underkaster oss Hans vilje, vil han 

tukte oss, for han er en trofast far som elsker sine barn. Derfor skriver 

Paulus i Hebr. 12:5, ”Og har I glemt den formaning som taler til eder som 

til barn: Min sønn! akt ikke Herrens tukt for ringe, og bli ikke motløs når 

du refses av Ham; for den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker 

hver sønn som han tar seg av. Det er for tuktens skyld at I tåler lidelser; 

Gud gjør med eder som med sønner. For hvem er den sønn som hans far 

ikke tukter? Men er I uten tukt, som alle har fått sin del av, da er i uekte 

barn, og ikke sønner.” Du korrigerer dine egne barn, og tukter dem når det 

trengs, men du tukter ikke dine naboers barn. Du kan nok sende dem hjem, 

men du rører dem ikke. Vel, det er hva Gud gjør i disse siste dager. Han 

sender djevelens barn hjem, og korrigerer og tukter sine egne. Og samme 

hvordan situasjonen måtte se ut, dersom vi visselig er Guds barn, sier 

Rom.8:28; ”at alle ting tjener dem tilgode som elsker Gud, dem som etter 

hans råd er kalt.” Derfor venner, når vi blir irettesatt av Guds ord, så la oss 

ta oss i vare, og heller fryde oss når vårt gamle legeme må betale en 

regning på grunn av vår latskap, eller likegyldighet, og la oss ikke klandre 

Gud, for vi vet jo at han elsker oss. Jeg har enda to vers her i Hebr.12, som 

jeg vil ta med, spesielt vers 9. Der ser vi hva Gud er far til, og hva han 

fullkommengjør. ”Dessuten: våre kjødelige fedre hadde vi til opptuktere, 

og vi hadde ærefrykt for dem; skal vi da ikke meget mere være lydige mot 

åndenes Fader, så vi får leve? (Det er vårt indre jeg, som Gud er far til.) 

”For hine tukter oss for noen få dager etter sitt eget tykke, men han tukter 

til vårt gagn, for at vi skal få del i Hans herlighet. All tukt synes vel, mens 

den står på, ikke å være til glede, men til sorg; men siden gir den dem som 
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derved er blitt oppøvd, rettferdighets salige frukt.” Brødre og søstre; 

samme hvordan det måtte se ut som enkelte ganger, så arbeider Gud med et 

produkt  som skal opptas i herlighet. Jeg taler da om de sanne Guds sønner 

og døtre som er renset i vannbadet i Guds ord. Disse blir formet og 

likedannet i den enbårne sønns bilde. Og dette setter et fullkomment bilde 

på den lydighet som forventes av oss. Han gikk til korset og betalte vår 

skyld og gjeld. Han satte oss fri fra syndens fangenskap. Han gjorde oss i 

stand til å følge det eksempelet som han satte for oss. Halleluja! Vi er ikke 

lenger syndens tjenere. Vi er satt i frihet. Men det er med oss som med dem 

som har sittet i fengsel i lange tider. Når vi blir løslatt, så trenger de noen til 

å ta dem ved hånden, og hjelpe dem til en ny start i livet. Det er hva den 

femfoldige tjeneste er satt til her, etter som tiden renner ut. For de innehar 

noe. Det er et Guds kall som fyller dem med Guddommelig forståelse og 

kunnskap på det produkt som Gud vil høste i sin egen lade, når den siste 

brudesjel er gjort rede for sin flukt til herligheten. Vi har hatt én 

hovedskriftlærd i denne generasjon, men han fullkommengjorde ikke Jesu 

Kristi brud. Han brakte frem sine skatter, gamle og nye, som de andre 

skriftlærde ville ta og administrere til bruden, i rette tid. Men enhver mann 

skulle bli i det kall som Gud har kalt ham til å tjene i. Gud kaller ikke et 

menneske til tjeneste uten også å kle ham med den nødvendige utrustning 

for å fullføre sin misjon. Men dersom din iver får deg til å gå utenom ditt 

kall, så forårsaker du bare forvirring, i stedet for å føre folket til 

fullkommengjørelse av Kristi brud. Vi ser mye av det i denne verden i dag. 

Det skapes forvirrelse og strid, der det egentlig skulle skapes tro og tillit til 

Guds vidunderlige ord. Vi ser opprevede sjeler, som egentlig skulle kunne 

fryde seg i fred, men fordi de har mistet Guds sanne hensikt, så forsøker de 

i stede å bygge opp et Guds rike, bygget på sine egene private fortolkninger 

og ideer. 

 

ELSKERE AV SINE EGNE LYSTER. 

 

La oss nå gå til 2. Tim. 3:1, å se hva Paulus skrev om den universelle 

tilstand blant menneskene i de siste dager. Dersom du ikke kan se at dette 

er ensbetydende med vår tid, så må jeg si, broder! våkne opp. Tiden er i 

ferd med å renne ut! Dersom du i det hele tatt skal kunne kle deg for å møte 

Jesus, så må du begynne nå. Få opp øynene. Se på tilstanden rundt deg. 

Spør deg selv, er det dette jeg ønsker å være opptatt av, når Jesus kommer? 

Se på vers 3. her, ”Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme 

vanskelige tider.” Når vi leser dette, så merk deg hvilken terminologi 

Paulus bruker. Han ble tillatt å se hva som skulle komme i endenes tid. 
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”For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, (dette uttrykket 

er brukt om menneskets utilfredshet med det han har, selv om han måtte ha 

alt han trenger for å leve et moralsk liv, i enkelhet. Et menneske som ikke 

har noe, og som lever kun dag for dag på det som måtte bli ham til del, 

vandrer ikke i pengekjærhet. Og det er ikke det Gud vil med det heller. Jeg 

bruker kun dette som en kontrast for å vise forskjellen. Pengekjærhet driver 

folk til alltid å søke etter det som de ser andre har, selv om de trenger det 

eller ei. Derfor ser vi i dag at folk er pengekjære. ”Stortalende, overmodige, 

spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, dersom vi 

undrer over alle de skilsmissehjem som finnes i vår tid, så er dette grunnen. 

Unge mennesker har sjelden hatt anledning til å se sann kjærlighet utfolde 

seg i sine hjem, mellom mor og far, og det fordi de var alt for opptatte med 

å skaffe seg næring for sine egne overdådige lyster. Derfor har de også 

produsert en generasjon unge mennesker som ikke har den ringeste anelse 

om hva sann kjærlighet er. De er i dag kun brakt inn i ektestanden ved den 

fysiske bedømmelse av hverandre. Og et ekteskap har ingen 

overlevelsesmuligheter når skjønnheten begynner å tapes. Derfor resulterer 

også hvert annet ekteskap i dag i skilsmisse. Jeg vet venner, at vi også 

kunne ha oppgitt mange andre grunner, men vi ser nå på roten til alt. 

Dersom det er sann kjærlighet i et ekteskap, så vil de to kunne beseire 

vanskelighetene, og de grunner som gjør at alle ekteskap går i stykker. 

”Ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til 

det gode, svikefulle, framfusende, oppblåste, slike som elsker sine lyster 

høyere enn Gud.” Det har aldri vært en generasjon på denne jord som har 

hatt flere fornøyelser til kjødet enn denne slekt. Vi har i dag alle mulige 

slags underholdningstilbud som det menneskelige sinn kan tenke seg. Vi 

forstår at de kommer ut med nye tilbud nesten hver dag som går. Så vi må 

si at vi lever i en tid at folket elsker sine forlystelser mere enn Gud. Og det 

setter dem i den tilstand som vi leser om i neste vers. ”Som har 

gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft og disse skal du vende deg 

fra.” En stor del av de fornøyelsessyke menneskene, gjør store nummer av 

at de går i kirke i det minste én gang i uken. Men det som oppfyller skriften 

her, er at de ikke tillater Guds ord å forandre deres liv. De går til kirke, og 

gjennomlever de samme følelsesmessige ritualer som en sann kristen, men 

det faktum at de ikke blir forandret av det, beviser at de kun har 

gudfryktighetens skinn. De har ikke det ekte liv som den Hellige Ånd 

forandrer det til. De ønsker ikke sitt liv forandret. De er for glade i seg selv 

til det. Så forsøk ikke å ha samfunn med den slags mennesker. Deres sinn 

og tanker er alltid ute etter det søte liv, og de vil alltid holde deg tilbake fra 
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å vokse i ånden. Vi trenger alle fellesskap, men vårt samfunn skal være 

sentrert om de åndelige ting.  

 

DEN STENGTE DØR. 

 

Vi har bare lest fem vers her, og dekker de ikke de fleste sider av hva denne 

forvrengte verden driver med i dag? Legg nå merke til hva jeg sier her. 

Dersom den generelle tilstanden i verden skal være slik ved endenes tid, 

hvorfor ser du da etter en stor rystende verdens vekkelse som skal få folket 

til å våkne, i den tid vi nå lever i? Bare disse tilstander alene skulle få oss 

til å våkne. For de mennesker som sannelig kjenner sin Gud, har tillit til 

Hans skrevne ord. Det er dette som skulle vekke oss, og få oss til å se 

alvoret, gjøre oss selv rede til å møte Jesus i luften en av de nærmeste 

dagene. Jeg sier ikke at han kan komme i natt, slik mange forkynnere driver 

på med å si. For rent skriftsmessig kan han ikke komme enda for å avslutte 

hedningetiden. Men vi skulle alle leve i erkjennelse av at han kan komme 

når som helst for  enhver av oss. Derfor skulle vi også være opptatt med å 

gjøre oss klar til å møte Ham, som om opprykkelsen kunne skje hvert 

øyeblikk. La ikke læren om utvelgelsen gjøre deg lat, og forblinde ditt sinn 

over det den egentlig lærer. Dersom du kjenner skriftens målsetting, så 

skulle du vite at dette ordvalg er rettet mot et folk som søker Guds 

velbehag med sine liv. De løper ikke rundt sammen med avskummet og 

urenhetene i denne verden, de som tror at Gud vil fullkommengjøre dem to 

minutter før opprykkelsen, bare for å hjelpe dem ut av den store trengsel. 

Det er ren dårskap å tro noe slikt. Du kan heller ikke planlegge å bli en 

dårlig jomfru, for det er ingen av disse dårlige jomfruer som har planlagt å 

bli det. Hver eneste en av de dårlige jomfruer har regnet med å bli med i 

opprykkelsen, som Jesu Kristi brud, eller som en del av bruden. Hvem er 

da de? De er et folk som tror på Gud. De har sitt håp til det den Herre Jesus 

Kristus gjorde for dem på Golgata, da han betalte deres syndeskyld. Men 

de har enda ikke fått den åpenbaring i sannhet, som er så nødvendig  for at 

bruden kan bli korrekt kledd. Hvorfor? Det kan du spørre om. Jo, fordi de 

lever for mye i susen av sensasjonene i disse karismatiske samlingene. De 

klarer ikke å stabilisere seg, og bli befestet i den sanne åpenbaring av Guds 

ord. Er det for sent? Bare Gud vet det, men jeg vet, i følge skriften, at det 

må komme en tid, før avslutningen av det hele, at evangeliets dør blir 

stengt for dem. Ellers ville det ikke ha vært noen grunn for Jesus å legge 

frem lignelsen i Matt. 25:1-13. Den stengte dør, i vers 10, betyr ikke at 

opprykkelsen allerede har funnet sted. Det betyr bare at de som visselig er 

bruden, allerede er innelukket i Guds ords åpenbaring. Og det er absolutt 
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nødvendig for dem som vil være rede til å møte Jesus i skyen. Disse som da 

er på utsiden av Guds ords åpenbaring på den tid, vil da ikke ha nok tid på 

seg til å kle seg skikkelige. De har lekt for lenge. Men jeg kan forsikre deg, 

de hadde ikke planlagt det slik. 

 

GUD FIKK KREMEN BLANT DEM ALLE. 

 

Jeg er helt overbevist, av det som foregår i verden i dag, at Gud var nødt til 

å gjøre det han gjorde i 50 – 60 årene, når han lot vekkelsen fare frem over 

jorden. Han visste at da ville han få kremen blant dem alle. Det var før de 

universelle perversiteten og narkotikaproblemene satte inn for fullt. Som 

jeg allerede har sagt, selv de verdslige mennesker, som vanligvis ikke går i 

kirke uten ved begravelser og spesielle hendelser, hadde en større moralsk 

standard i seg da, enn mange av de bekjennende organiserte kristne kan 

fremstille i dag. Når jeg sammenligner den utvikling som har gått i 70 – 80 

årene, i den åndelige verden, så blir jeg mere og mere overbevist at vi er 

like ved enden. Selv historien bærer det vitnesbyrd, at enhver stor 

bevegelse, politisk, eller åndelig, fungerer i perioder på ca 100 år. Den 

walisiske vekkelsen slo ned over de britiske øyer, like før pinsevekkelsen 

slo ned i vårt land, i begynnelsen av vårt århundre. Men i de dager hadde de 

store Bibelske sannheter så vidt fått etablert seg. Restaurasjonen lyktes kun 

i den utstrekning så langt som Luther så rettferdiggjørelse av tro, evig 

sikkerhet, ved Calvin, utvelgelsen ved Knox, og helliggjørelsen ved John 

Wesley. Disse restaurasjoner var alle viktige Bibelske sannheter, og de 

brakte forkynnelsen om den personlige frelse tilbake til folket. Men det 

meste av det som ble forkynt i den tid, ble gjort gjennom å vise ut fra 

skriften om Guds frelsende nåde. Og Joh. 3:16, var vel mest brukt, sammen 

med andre lignende vers i Bibelen. Med andre ord, den store byrden var å 

få folk frelst, i de dager. Jeg skal aldri glemme da jeg leste hvordan folk i 

den Walisiske vekkelsen ba til Gud om frelse for syndere, og overbevisning 

om deres vei. Det så ut som det i deres landsdeler var en mengde 

hårdhjertede mennesker i alminnelighet. Derfor samlet små bønnegrupper 

seg og ba om vekkelse til synderes omvendelse. En mann bestemte seg for 

å gå ut i utkanten av byen, og be der hele dagen, under en bru. Og at alle 

som passerte denne bruen måtte føle at Gud rørte ved deres hjerte, og 

overbeviste dem om synd, og lede dem til å akseptere Jesus Kristus som sin 

frelser. I følge vitnesbyrdet, var det en mann som forlot sitt hjem ute på 

landet, for å dra inn til byen, på en vogn. Og denne mannen var kjent som 

en hårdhjertet type. Men når han passerte denne broen, visste han intet om 

hva som var i ferd med å skje. Der satt mannen under broen og ba. Han 
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visste ikke noe om hvem som krysset broen over ham. Han ba, Å Herre, la 

hver sjel som krysser denne broen i dag bli overbevist om frelsens kraft. 

Plutselig begynte mannen på vogna å føle slik en skyld over seg, at han 

kunne knapt bære den. Da han var kommet inn i byen, skalv han, og følte 

seg meget forvirret. Det fikk ham til å søke hjelp. Han spurte om det fantes 

noen kristne der, som han kunne snakke med. Det hadde seg slik at de 

kristne da hadde innviet seg akkurat for denne hensikt, og de var samlet i 

en liten sal nede i byen. Mannen ble da dirigert til dem. Som jeg sa 

tidligere. De var ikke mye til å preke, når det kom til dypere ting i Bibelen, 

men de visste sannelig hvordan de skulle be om å få Guds overbevisende 

ånd til å komme på scenen. Historien forteller at mannen fant frelse der, og 

den store vekkelsen fortsatte der i mange dager og uker. Et større antall av 

mennene der var fiskere, et hardnakket type mennesker, og du kunne ikke 

få dem i tale på noe punkt. Men når Gud var ferdig med dette området, så 

kunne man ikke finne et eneste sted på disse øyene hvor ikke Gud hadde 

vært med sin kraft. Men den Walisiske vekkelsen er over, og folket på disse 

øyene er falt rett tilbake til sine tidligere stadier åndelig sett. Du kunne ikke 

gå der nå, og kjenne at Gud hadde vært der, som den gang. Men det er 

sikkert, Gud fikk en avling fra disse gruppene, selve kremen. Når Gud har 

fått det han er ute etter, og ånden begynner å løfte seg fra området, så vil 

der nok fortsatt bli sjeler frelst her og der, men forvent ikke at vekkelsen vil 

tilta til de dimensjoner de først ble sett i. Gud vil presse Satans makt unna, 

til han får tak i dem han er ute etter, og så vil han la djevelen komme 

tilbake igjen og overta, dersom ikke folket har åndelig driv nok til å 

forhindre det. Det er grunnen til at jeg sa, når du ser på vår egen nasjon 

som et hele, så har du sett slutten på et samfunn som har mistet sin lengsel 

etter Guds kraft. Du vil aldri komme til å se disse store vekkelsene igjen. 

Det spiller ingen rolle  hva disse predikantene vil få deg til å tro. De vet 

bedre. De er bare ute etter finansiell støtte, for å holde sine etablerte 

program på lufta. Men  når vi forstår at det aldri blir det samme igjen som 

før, og at Guds menighet også skal bli fullkommengjort i en slik generasjon 

som 2.Tim.3:1-5, taler om, så må vi bare konkludere med at vi lever i 

denne generasjonen. Jeg stiler ikke bare dette til Amerika, for Kristi brud er 

en universal brud, og utgjør mennesker fra hver eneste nasjon. Jeg bruker 

kun Amerika som et eksempel. For i de tidligere tider ble Amerika sett på 

som en Kristen nasjon, og vi ser nå at denne identiteten forsvinner raskt fra 

de sinn som tenkte slik en gang. Når du ser de Bibelske profetiene blir 

oppfylt, slik vår generasjon er privilegert til å se det, så vet du at alt raskt 

nærmer seg sitt klimaks, før denne generasjonen helt har passert ut av 

bildet. 
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OFFER FOR MORALSKE OVERBEVISNINGER. 

 

Jeg mottok et brev for noen dager siden, fra en religiøs gruppe i en liten by 

i Sør Carolina. Dette vil bare la deg vite, at den sexmoral og perversitet, og 

samfunnets unnlatelse fra å gjøre noe med det, ikke bare finnes i de store 

byene. Det forteller om en mann, som var en vanlig kirkegjenger, og meget 

bestemt på sin egen moralske overbevisning. Han var på vei hjem fra sitt 

arbeide. Han stoppet for rødt lys foran et av trafikklysene på en av 

hovedveiene. Der ble han stormet av en gruppe homoseksuelle som drev og 

demonstrerte foran alle som stanset der. Dette forstyrret mannen ganske 

kraftig. Tenk å bare gå rett ut i en slik trafikkert gate, og agitere for sin 

umoralske hunger på denne måten. Så når lyset slo over på grønt, kjørte 

han rett ned på politistasjonen og talte med politisjefen om det, og ba dem 

gjøre noe med dette. Han sa til dem, at det var første gang i sitt liv at han 

hadde sett homoseksuelle mennesker reklamere for sine seksuelle affærer 

rett ute på gatene der i byen. Hva tror du politisjefen svarte? ”Bli nå ikke så 

opprørt over alt dette. Vi vet at de er der ute, men la oss ikke starte noe 

stort rabalder av det.” Med disse ord forlot mannen politistasjonen. Men 

fremdeles drevet av sin moralske overbevisning gikk han til borgerrådet 

som hadde annonsert møte den kvelden. Der ba han om å få tale i et av de 

fremtidige møtene om disse ting. Men når han begynte å søke gjennom 

byråkratiets korridorer om tillatelse, hva tror du hendte? De hadde en 

kvinnelig borgermester, og hun var medlem i dette borgerrådet. Og fordi 

hun ikke ville bli innblandet i det tilfellet, ba hun politisjefen ta affære. Hun 

ønsket ikke å bli et offer for tilstandene i tiden. Men politisjefen ville heller 

ikke bli involvert i saken. Derfor sa han; ring sjefen på mannens 

arbeidsplass, å få han til å snakke med mannen. Legg press på ham så han 

avstår fra å komme med det innlegget han hadde planlagt å utføre, ellers vil 

han miste jobben sin. Borgermesteren gjorde så. Hun ringte opp sjefen for 

det firma mannen jobbet i, og la frem problemet. Poenget her er at mannen 

virkelig mistet jobben sin, fordi han nektet å bøye av for det presset som 

ble lagt på ham. Derfor la meg si det slik, med den infiltrasjon og makt 

over samfunnet som Satan har i dag, må vi være fullstendig skriftsmessig 

uniformert over tingenes tilstand, dersom vi tror at vi enda skal få se en 

gjennomgripende syndsbekjennende vekkelse, av de størrelser vi har sett 

tidligere. Gud går aldri imot sitt ord. Når evangeliet kom til hedningene 

første gang, var de gjennomsyret av avgudsdyrkelse. De tilba figurer, levde 

umoralsk uten håp. Men evangeliet forandret alt dette, for de som hadde et 
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øre til å høre hva Guds ånd sa til dem. Derfor er det bare på grunn av den 

kremen Gud skulle ha tak i, at Guds ånd har holdt sin hånd over de 

moralske prinsipper over den hedenske verden, i det han har faret fra 

verdensdel til verdensdel for å utkalle dem. Men i det øyeblikk Guds Ånd 

har gjort unna denne delen og løfter seg opp fra nasjonene, så går 

hedningene rett tilbake til de samme abnorme skikker som deres forfedre 

hadde. 

 

GUDS NESTE TREKK. 

 

Noen ganger må jeg legge merke til hvor sunn og helse bevisst 

menneskeheten er blitt, og det gjør de for å kunne bevare sitt gamle kjød så 

lenge som mulig, men uten å tenke på den sjel de har der inne. De har alle 

slags sikkerhetsanordninger i bilen. Og de forsøker å få gjennom lover som 

skal påby bruken av sikkerhetsbelter osv.: De forteller oss hva vi ikke må 

spise, og hva vi ikke må drikke, for statistikken viser at de som gjør det, er 

mere utsatt for kreft, og hjertevansker enn andre. De kjemper for å få 

herredømme over tuberkulosen, kreft, og alle disse dødbringende 

sykdomsårsakene hos menneskeheten, men de bryr seg intet om det indre 

menneske. Det lar de bare sulte til døde. Den vanlige mann i dag bryr seg 

ikke om sin sjel. Når det kommer til moral, så blir det som er rett galt, og 

det gale blir rett. Så kom ikke å si at ikke Bibelen har vært rett hele tiden. 

Det er akkurat slik Paulus sa det ville bli, vanskelige tider. Tror du vi lever 

i en slik tid? Jeg er sikker på at du tror det. Skriften har ligget her og ventet 

på at den generasjon skulle komme, som skulle oppfylle dette, både det 

gode og det onde, og jeg tror at vi er i denne generasjon nå. Men noen kan 

spørre seg, vil da Gud kunne få denne generasjons oppmerksomhet, slik at 

Han kan oppfylle resten av sitt ord? Hele verdens åndelige, moralske, 

politiske, og sosiale standard faller jo sammen. Det ser ut som meget få 

bryr seg om det? Vel, første verdenskrig produserte en merkbar 

pinsevekkelse. Og etter andre verdenskrig fikk vi en mektig vekkelse, som 

vi allerede har snakket om, hvor tusener ble overbevist om sin Gud og 

omvendte seg. Derfor tror jeg det vil bli en annen verdens rystende 

konflikt, som vil vekke Guds folk og få dem til å oppfylle de resterende 

skriftsteder. Det er mange mennesker ute i de religiøse systemene som skal 

komme til å oppfylle den andre delen av Matt.25:1-13, de dårlige jomfruer, 

og Gud vet hvor hver eneste en av dem er. For dette er et universalt bilde. 

Men jeg tror at tiden er nær, da Gud skal tillate at denne verden igjen skal 

rystes, og få folket til å søke Hans vilje med deres liv. Men tror dere en slik 

rystelse vil få de homoseksuelle, og andre demon besatte mennesker på 
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bedre tanker? Å nei. Tror du det vil få mange syndere til å omvende seg til 

Gud? Nei det vil det ikke. Men jeg er overbevist om at spredd rundt om i de 

organiserte systemer, finnes det noen som Gud enda ikke har åpnet øynene 

for sannheten på. Og det fordi de skulle oppfylle den andre delen av denne 

lignelse. Som jeg ser tilbake og tenker på disse ting, må jeg si, priset være 

Herren at han lot meg få se sannheten. Forstår du egentlig at det var ikke du 

som søkte Gud? Det var Han som først rørte ved ditt liv ved sin Ånd. Jesus 

sa; ingen kan komme til meg uten at min Fader som har sendt meg drager 

ham. Det er mange mennesker som sitter i sine små forsamlinger, og er 

fornøyd med hva de har. Folk har en tendens til å være slik. De liker denne 

fred og sikkerhet i en åndelig sammenheng, like meget som denne verden 

liker sikkerhet for sitt kjød. De er rett og slett åndelige late. Forstyrr meg 

bare ikke, sier de. Men vet dere hva? En sulten person er alltid ute på jakt 

etter noe som kan tilfredsstille  hans hunger. Du prøver det ene etter det 

andre, inntil du finner noe som virkelig kan røre ved dine smakssanser. Jeg 

er overbevist om at den neste rystelsen som denne verden vil få, vil ikke 

bringe skarer av syndere til omvendelse, i hovedsak, men det vil heller 

ryste opp i kirkesystemene og det folket som sitter tilfreds der. Gud vet 

hvordan Han skal få dem i tale.  

 

FORVIRRENDE ÅNDER SLIPPES LØS PÅ SAMFUNNET. 

 

Akkurat nå ser det ut som de ting som kommer imot dette budskapet, bare 

ender i forvirrelse. Men husk at en hver ånd som skal oppfylle skriften, må 

være i operasjon i de siste dager. Enhver ånd må komme frem og oppfylle 

sin hensikt, også i det å skape forvirrelse. Men forvirrelsen setter bare spor 

etter seg i de mennesker som ikke er ordinert til å vandre i sannheten. Men 

disse individer  kan i alle fall ikke klandre Gud for at han ikke ga dem en 

sjanse. De har alle fått sin sjanse, men det ser ut som de alltid ser tingene 

fra den gale enden. Men Gud kjenner hjertene til hver eneste sjel. Og de 

som er utvalgt til å oppfylle rekkene til de dårlige jomfruer eller lignende, 

de vet Han hvordan Han skal få dem i tale. Men selv om de skulle finne 

noen av hans barn der ute blant organisasjonene, så vet han hvordan han 

skal få deres oppmerksomhet mot ham, i rette tid. Jeg vet ikke hvor lenge 

det er til dette skjer, og jeg kunne jo gjøre alt som sto i min makt for å 

forandre på situasjonen. Men selv om jeg visste timen ville det ikke kunne 

hjelpe meg, for alt kommer i alle fall til å falle på plass i Guds time. Jeg vil 

dog si dette. Dersom tiden får lov å vare i enda fem år, så vil denne 

episoden i Sør Carolina være svært vanlig i alle byer. Men de ville ikke ha 

sluppet unna i 1950. Da ville de ha vært satt i fengsel. Men fordi denne 



 47 

ånden har tatt slik overhånd, så er det blitt mere og mere vanlig med disse 

perverse holdninger. De aller fleste ignorerer helt det ansvar som ligger på 

dem, når de heller skulle ha gått imot slik lovløshet. Men om de forsøker å 

ta affære  eller ei, så vil Gud i alle fall ha en brud fullkommengjort, og klar 

til å bli med i opprykkelsen. Videre vil det bli en stor skare her på jord som 

da er klar til å gå inn i trengselens martyrium. Antikrist vil da regjere i 

denne perioden. Både jøder og hedninger vil komme til å merke det. Så hva 

enn denne generasjonen ender opp i, så forsøk ikke eliminere Gud, for han 

er klar til å gjøre hva som skal til, når bare tiden er inne. 

 

GUDS UAVKORTEDE KRAFT I OPERASJON. 

 

Brødre og søstre, jeg har forsøkt å dekke et stort område i dette lille 

budskapet, og det kan hende jeg ikke har utdypet det hele nok for deg, til 

din tilfredstillelse. Men om det skulle vise seg, så er jeg sikker på at vi også 

har utgitt andre artikler, som forklarer mer detaljert om andre ting under 

samme område. Alt du behøver å gjøre er å spørre etter dem. Så når jeg sier 

dette, om ikke å begrense Gud, så vil jeg gjerne gi et lite vitnesbyrd som 

ble meg fortalt av en Baptistprest i Norge, da jeg var der første gang. Han 

var blitt helbredet under et av Bro. William Branhams møter i Norge. I dag 

er Norge et land med ca. 4. millioner mennesker, og et typisk fjelland. 

Dette folk har aldri vært oppfylt av alle mulige slags religioner, slik som vi 

har det i Amerika. Hovedreligionen der blir ledet av statskirken, og den har 

en Luthersk bakgrunn. Ellers finns der dissentere som pinsevenner osv.: og 

de fleste av dem heller til treenighetslæren. Men da Bro. Branham dro dit, 

hadde disse pinsevennene stukket hodene sammen og fått departementet i 

regjeringen til å legge press på de som inviterte ham, slik at han ikke måtte 

be personlig for de syke under møtene, som han gjorde det i Amerika. De 

hadde jo hørt om hans tjeneste. Lederne fortalte bro. Branham at han bare 

fikk lov å be en massebønn over dem alle, isteden for å be for hver i sær 

individuelt. Og bro. Branham adlød deres befaling. Denne Baptistpresten 

var på disse møtene og han sa til meg, Bro. Jackson, jeg var ille plaget med 

en hudsykdom, en eksem. Og har hatt denne plage hele mitt liv. Det var en 

konstant kløe, og hard løs hud skallet av, og ofte ble det hele til åpne sår. 

Han sa; ”Jeg satt langt bak i salen under et av møtene, og visste at mannen 

ikke kunne be for de syke. Herre være da nådig mot meg.” Han sa; ”Bro. 

Jackson, når den mannen ba, begynte mitt legeme å friskne til, og siden den 

gang har jeg ikke hatt denne sykdommen mere.” Han fortalte også hvordan 

det i 1933-34, hadde vært en stor ånds-vekkelse i Norge. Og den kom ikke 

på grunn av store forkynnere som reiste rundt. Han sa, ”Jeg husker at vi 
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brukte å høre om fiskere nede på havnen, som ville komme inn på møter, 

kledd i sine arbeidsklær. Og plutselig kunne Guds Ånd komme ned over 

dem og overbevise  dem om synd, og de visste knapt hva som foregikk. 

Men når de begynte å be, kunne mange av dem falle i transe og ha visjoner 

ved ånden, og de talte med andre tunger osv.: og dette spredde seg over 

hele landet. Jeg begynte å høre om det mens jeg tjente i en liten menighet, 

og vi hadde våre møter i et lite lagerhus. Vi bodde ovenpå og hadde leiet 

hele huset.” Han sa; ”det var vinter og jeg hadde gått ned i salen for å fyre 

opp i ovnen, så rommet kunne bli varmt. Mens jeg ventet til jeg kunne 

stenge trekkene, gikk jeg frem til første benkerad. Der knelte jeg ned, tok 

opp min Bibel, åpnet den opp og la den på mitt hode, og sa: Herre, det er så 

mange hundre løfter i ditt ord, kunne du bare velsigne meg med ett av dem? 

Og rett da slo Guds Ånd ned i meg og jeg falt på gulvet. (Han hadde ikke 

en pinsepredikant der som knelte over ham, så mannen kunne repetere 

tungene og frasene etter ham.) Der lå jeg så hjelpeløs som jeg bare kunne 

bli, men plutselig følte jeg noe komme, og min munn begynte å tale i et 

språk jeg ikke forsto. Jeg vet ikke hvor lenge dette sto på, men jeg tenkte 

etter en stund at jeg måtte se å komme meg opp i leiligheten, og se hvordan  

det sto til med resten av familien.” Men når han begynte å gå opp trappen 

til leiligheten, sto hans lille datter i døren og ropte, mamma, mamma, kom 

hit! Det er noe galt med pappa. Men hustruen hadde hørt hva som foregikk 

der nede, for pappa så rar ut, og hun ønsket at mamma skulle se på dette. Så 

hørte han sin hustru si til datteren: ”Det er  ikke noe galt med pappa, han 

har bare vært sammen med Jesus.” Når han da kom opp til døren, kastet 

datteren seg inn til ham og utbrøt; ”ta meg til Jesus.” Ned trappa bar det 

sammen med datteren  i sine armer, og når de kom ned i rommet, begynte 

hun også å tale med andre tunger. Han fortsatte og fortelle meg hva som 

hendte i den tiden, og det skjedde alt rundt den tiden da pinsevekkelsen 

hadde sitt fremtog i Norge. På den tid rørte Gud ved ekte sjeler som lot seg 

lede av ånden. Men Norge i dag, er akkurat slik som Amerika. Det hele er 

blitt et kommersielt program. De setter opp hovedkvarter i alle daler og 

byer, og kommersialiserer pinsebudskapet der akkurat som her i statene. 

Men hvorfor jeg sier dette er, at Gud kommer ikke til å gjenta den forrige 

vekkelse mere. Det er fremdeles ting Han kan gjøre. Han har ikke tømt sitt 

forrådskammer. Men vår generasjon ønsker ikke det sanne evangelium 

forkynt til dem. De ønsker  bare noe som kan klø dem i øret, og underholde 

dem med sensasjoner. Så Gud lar dem bare få ha det de ønsker, men deres 

sjeler er blitt øde og tomme. 
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DU KAN IKKE TJENE BÅDE GUD OG MAMMON. 

 

Jeg har sagt det allerede, denne generasjon er fanget i fornøyelse, og jeg vil 

fortelle deg hvorfor. Fornøyelse stimulerer ånden i mennesket i dets 

ugjenfødte tilstand. Det er grunnen til at folk er så gale etter sport. Jeg 

fordømmer ikke sport. Men du må innrømme at mange mennesker er så 

involvert i sport, at de glemmer helt sin Gud. Du kan ikke ha lyst til å bli 

underholdt av kjødets fornøyelser, og på samme tid innta åndelige ting. De 

går bare ikke sammen. Derfor sa Jesus; man kan ikke tjene både Gud og 

mammon på samme tid. Folk i dag er ikke villige til å vise måtehold i slike 

ting. De må ha med seg alle og alt av det som skjer. Noen kristne  kommer 

sammen, og alt de snakker om er fornøyelse. Tror dere Gud kan 

fullkommengjøre noe i en slik atmosfære? Vi vet alle bedre enn det, men 

det er en ånd som holder tak i menneskene. Derfor må atskillelsen komme 

først i rekken, før det kan bli noen fullkommengjørelse. Jeg har sagt nok, 

og vil avslutte nå. Men jeg oppfordrer hvert eneste Guds barn å velge de 

rette verdier i livet, og gi nøye akt på hvilken plass Gud får i deres liv. Han 

krever første plass. Du vet at han vil få det på en eller annen måte, før dette 

løpet er over. Må Gud velsigne deg. AMEN.  
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17. Jesu Kristi menneskelige og Guddommelige side. 2. 

18. Når Gud blir helliget.  "Esekiel krigen."  

19. Guddommelig helbredelse. 1. 

20. Guddommelig helbredelse. 2. 

21. Guddommelig helbredelse. 3. 

22. Først atskillelse, så fullkommengjørelse.  

23. Hvorfor de ikke har olje. ”Matt.25:1-13.” 
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Matt 24:28 ”Der hvor åtselet er, der skal ørnene samles.” 

 

Åp 4:7 ”Det første livsvesen er likt en løve, det andre 

livsvesen er likt en okse, det tredje livsvesen har ansikt som 

på et menneske, og det fjerde livsvesen er likt en ørn i 

flukt.” 
 

 

 


