”Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige.”
TROENDES FORSAMLING VERDAL.

Judas 3.
Striden nr. 40.

Åp 3:21- 22.
Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone,
likesom jeg og har seiret og har satt meg med min Far på
hans trone.
Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene!
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“Striden,” er en oversatt utgave av det Amerikanske, evangeliske
tidsskriftet, “The Contender”. Dette blad er utgitt av menigheten, “Faith
Assembly Church”, 1715 Old Potters Lane, Jeffersonville, 47130 Indiana.
Bladet inneholder taler av menighetens pastor og grunnlegger, Raymond
M. Jackson. Orginal utgaven på Engelsk kan fåes ved henvendelse til vår
redaksjon, eller til bladets hjemmeadresse i USA. Der kan de også bli
abonnent på tidsskriftet. “The Contender “ kommer ut 8 ganger i året. Her
i Norge vil vi oversette de mest aktuelle emner, som kan være til åndelig
oppbyggelse og hjelp, i en ellers så forvirrende tid, hvor Guds ord blir
tilsidesatt til fordel for menneskelagd tanker og lære.
“Striden,” sendes fritt til alle som ønsker det, uten omkostninger for deg, så
langt som vi har mulighet til det. Hver utgave vil bli utsendt, straks en ny
oversettelse foreligger. Vi har ingen begrensninger for antall utgivelser i
året. De oversettelser som foreligger er ikke utgitt i kronologisk eller
numerisk rekkefølge til det Amerikanske tidsskriftet.
Taler på kasett av Raymond M. Jackson foreligger også på Engelsk med
Norsk tolk, eller bare på Engelsk. Møter på Norsk av Rolf Strømmen er
også tilgjengelig. Disse kassetter er ikke gratis, men kan bestilles til en
meget rimelig pris. Møtene er innspilt på C - 90. kassetter. Kansellister er
tilgjengelige som egen folder, ved å kontakte redaksjonen.
Ansvarlig utgiver og oversetter av “Striden”, er Rolf Strømmen. Alle
henvendelser om “Striden”, gjøres til bladets adresse. Alle seriøse
henvendelser vil bli besvart. Bladets adresse er.:
Den troendes forsamling, Verdal.
Rolf Strømmen
Lerkeveien 10.
7650. Verdal.

Tlf.: 740 71190.
Fax.: 740 72190.
Mob.: 980 49302.

Møtelokalets adresse er.:

Feskarveien 1.
7650 Verdal.
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Fra Azusa Street til nå

Vi vil nå fortsette forrige nummer, da vi talte om frafallet som
kommer til å fullstendig overvinne alle disse fjernsynsevangelistene
i disse siste dager.
Denominelle forkynnere snakker hele tiden om at doktriner ikke gjør
annet enn å skape splittelse blant kristne mennesker, men jeg vil høyt og
tydelig proklamere det motsatte. De sanne bibelske doktriner som ble
lært ved Ånden (slik de er utlagt i brevene) er det åndelige rammeverket
som holder sammen din tro når du også har en frelsesopplevelse og er
bestemt på å vandre med Gud og vokse i det åndelige aldersmål. Hvert
eneste sant Guds barn burde vite at det er disse bibelske sannheter som
støtter din tro idet du drar nedover denne livets vei. Vi er fremdeles i et
kjødelig legeme, og dette gamle kjødet liker ikke alltid de ting som vår
forfriskende ånd liker. Derfor trenger vi disse bibelske doktriner for å
holde alt på rett kurs. Det er grunnen til at vi trenger hver eneste lære
som er nedskrevet i disse epistlene. Ve det menneske som måtte si, Det
apostlene på sin tid lærte var greit nok for deres egen tid, men vi trenger
det ikke i dag. Broder! Det er i dag du mest av alt trenger disse
doktriner. I boken om bro. Branhams liv (slik som jeg tidligere leste fra
de to bøkene) leser du om hvordan han i årene 1947, 1948 og 1949
begynte å bevege seg utover i verden, og han startet ut i den retning som
hans tjeneste i det store og hele skulle utvikle seg i.
Et gammelt pinsevenn-ektepar var tilstede i et av de tidlige møtene i
California. De kom til Branhams møte den spesielle kvelden, og da de så
den lille mannen på plattformen, og hørte navnet hans bli nevnt, da så de
på hverandre og sa, Husker du den lille papirlappen der hjemme, på
bunnen av kisten vår? Omtrent tjue år før dette hadde det kommet en
profeti (de tilhørte jo den gamle årgang av pinsevennene) gjennom en av
dem mens de satt ved bordet. I denne profetien ble disse ordene uttalt: I
3

de siste dager skal jeg sende min profet oppover vestkysten, og William
Branham vil være hans navn. De skrev det ned på en liten bit av noe
gammelt brunt papir, bare en del av en papirbærepose, og la det i en
kiste. Der hadde den ligget i omtrent tjue år da de deltok på dette
spesielle møtet. Denne mannen og kona hans satt der i møtet og
betraktet bro. Branham. Etter en liten stund så de på hverandre og sa, La
oss gå hjem og finne frem papirlappen, og sammenlikne navnene. De
dro hjem, fant frem lappen, og der var det; William Branham. Med
denne gamle, brune, lille papirbiten kom de tilbake neste kveld. De
tenkte aldri de ville få en anledning til å møte bro. Branham personlig,
men Gud gjorde det slik at deres veier krysset hverandre. Mengden var
meget stor, og de stod der i denne menneskemassen utenfor hoveddøren
da bro. Branham ble eskortert forbi dem. De hadde muligheten til å
skaffe hans oppmerksomhet. Mannen sa til ham, Min herre, hvordan
staver du navnet ditt? Bro. Branham gjentok det for ham. De tok ut
papirlappen og viste den til ham. Derfor kan vi si dette. Pinsevennene av
den gamle orden fikk gjennom et instrument av sine egne en stadfestelse
på at Gud ville ha en profet på scenen i de siste dager.
Jeg må også si dette; han var ikke bare en profet med guddommelig
helbredelse, men en profet akkurat slik som døperen Johannes, en
forkynnende profet, og i tillegg en SEENDE PROFET SOM HADDE
ELIAS’ ÅND PÅ SEG. Denne mannens lepper var bestemt til å på et
eller annet tidspunkt bringe frem fra Bibelen ting som dagens teologer
har bjeffet mot, ledd av, og forkastet som om det var søppel. I
virkeligheten satte han alt tilbake i Bibelen, der hvor det hører hjemme.
Derfor sa han alltid at vi må komme oss tilbake til Bibelen. La oss
komme oss tilbake til Guds ords grunnvoll. Derfor tok han alle de
grunnleggende sannheter fra Calvin, Knox, Wesley, pinsevekkelsen og
satte dem sammen på en unik måte. Deretter presenterte han det for
menigheten som en del av det restaurerte evangelium, og sa så, LA OSS
STÅ PÅ DETTE! Organisasjonene ble selvfølgelig såret når han
begynte å forkynne mot dem. De begynte å fornekte ham på grunn av
det, og sa, Han er imot både dette og hint. Vel, jeg må si at JESUS
OGSÅ VAR IMOT DET. Derfor sa jeg tidligere at jeg ikke ønsker at
noen skal få en feilaktig oppfatning av de ting jeg sier. Jeg går ikke
nedover livets vei og kaller mennesker for bastarder bare for moro skyld.
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Jeg brukte denne terminologien for å uttrykke et poeng, for å fange din
oppmerksomhet. Hver eneste gang Guds Ånd beveger seg , finnes det
alltid et eller annet sted en rappkjeftet teolog som visst nok vet alt om
saken, og som har rett til å fornekte det og fordømme det. Desto høyere
de taler, desto mer sier Gud, Kom igjen, vis ditt sanne ansikt. De vet de
er skyldige, men de nekter å erkjenne det.
Jeg må si dette i lys av det bro. Branham lærte; jeg er enige med dere
kritikere om at denne mannen hadde etterfølgere som ved sine kjødelige
holdninger til mannens person og liv har gjort ham stor urett. Vi skal
ikke engang prøve å rettferdiggjøre det. På den andre side må jeg
ettertrykkelig si til hver eneste av dere kritikere: Tro aldri at enhver som
etterfølger hans Bibellære har blitt kjødeligsinnede fanatikere som har
havnet på for dypt vann. Jeg vil utfordre dere som er uenige med oss.
Hvis du hører dette på lydbånd, ser det på video eller leser det i Striden
(US The Contender), så vil jeg råde deg til å slutte med å forme dine
meninger om oss ved å lytte til alle løgnene omkring bro. Branham.
Kom heller og se og hør på de mennesker som kan fortelle deg enkelte
ting du trenger å vite.
Vi lever der han levde. Enkelte av oss satt på de steder han forkynte.
Hvis du ønsker å vite noe, så vil vi fortelle deg sakens sannhet. Vi leste
for eksempel i den ene historieboka at bro. Branham ble drept av en bil
som kjørte på ham mens han fylte bensin. Slik skjedde det ikke. Han var
milevis unna nærmeste bensinstasjon. Han befant seg på en motorvei i
Texas’ åpne slettelandskap da noen fylliker svingte ut fra en sidevei og
kom rett mot ham. Bro. Branham kjørte oppover motorveien (han var
ikke på en bensinstasjon) da han krasjet front mot front med disse fulle
menneskene. Det var heller ikke bare ungdommer i denne bilen. Det var
mennesker i alle aldre. Jeg sier alt dette for å gjøre det kjent at denne
mannen i sannhet var salvet av Elias’ ånd for denne Laodikeas tid. Han
var mannen som bragte frem midnattsropet du leser om i Matteus 25.
Han var ropet i midnattstimen, SE, BRUDGOMMEN KOMMER.
Jeg vil også si dette til noen av kritikerne. Jeg har sett noen av møtene til
Oral Roberts. Jeg var tilstede på et av dem da han var i Louisville,
Kentucky. Jeg var også på møtene til A. A. Allen, Gordon Lindsay og
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mange av de andre. Da jeg hørte på det de sa og det de lærte, så kom jeg
imidlertid til en konklusjon. William Branham var den eneste av dem
som for denne tid hadde et budskap ut fra Bibelen. Han gjorde Jesus
Kristus mye større enn alle de andre sammenlagt. Uansett om andre vil
godta det eller ikke, så er vi ingen sekt bare fordi vi tror at han var
oppfyllelsen av siste del av Malakias 4:5-6. Med andre ord, del B, som
gjaldt vår tid. Enhver som vet noe som helst om Bibelen burde vite at
Malakias 4:5-6, del B, gjelder vår tid, og definitivt ikke for jødene. Han
kom inn på scenen i denne Laodikeas tid med et irettesettende budskap
til pinsebevegelsen, som raskt var på vei inn i kommersialisme og, la oss
si, materialisme, akkurat slik som det står i Åpenbaringsboken. Han kom
akkurat til rett tid. Han la frem sitt budskap, og det var nødvendig at han
forkynte de ting han forkynte. Da han hadde gjort sitt, så tok Gud ham
hjem i 1965. I tretti år har mannens budskap nå vært her på jord, og det
har blitt trykt og utbasunert i hele verden. Det finnes ikke et
jungelområde eller en fjellregion som ikke på et eller annet vis har kjent
effekten av hans budskap. Den Denominelle kirkeverden, hvor de
dårlige jomfruene befinner seg, har hatt sin store vekkelse (det tror de i
alle fall), men samtidig har Gud lært opp sin lille brudemenighet, for å
gjøre henne rede til hennes flytur opp i herlighet. De som tror at de i
årene som har gått har vært i en stor vekkelse, finner ut at de ikke har
opplivet noe. Jeg fornekter ikke det faktum at Guds Ånd har beveget seg
sammen med dem. Jeg sier bare at de er fullstendig uten åpenbaring, for
å vite hva de skal gjøre og hvor de skal dra med sine opplevelser. Det er
grunnen til at du fremdeles sitter akkurat på samme sted. Du kommer til
å sitte der helt til de Denominelle systemene har blitt buntet sammen, og
gjort klar for dommen.
Derfor, om de liker det eller ikke, var det igjen nødvendig at Elias’ ånd
kom da denne nådens tid, Laodikea tidsalder, nærmet seg slutten. Han
kom med et budskap som for noen mennesker gjorde det klart at de
åpenbaringsmessig og opplevelsesmessig burde få sine hjerter restaurert
tilbake til det som ble forkynt i den første tid, av Paulus, Peter, Jakob,
Johannes, Judas og resten av Kristi disipler. Jeg takker Gud for det.
Dette er det vi får vårt budskap fra. Det er vår grunnvoll. Jeg er
takknemlig til Gud for det. Jeg kjenner til de forskjellige tankemåter i
den teologiske verden. Den andre oppfyllelse av Malakias 4:5-6 ( ifølge
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disse mennesker) er for jødene, ikke hedningene. Det er ikke for jødene i
det hele tatt, for det er knyttet til den NYE PAKT. Du har bare to
oppfyllelser av det, begynnelsen og enden. Hva med Elias i
Åpenbaringen? Du ser nå på et helt annet sett av skriftsted. I Sakarias
4:2-3 og 4:11-14, på to steder, har Sakarias blitt vist oljetreet,
lysestakene. Da han så på dem ble han så forstyrret og så fascinert. Hva
betyr dette? Da han til slutt spør engelen, så forteller han ham
betydningen av det, i kapittel 4, fra vers 11 til 14. Dette er de to salvede
som står for all jordens Herre. Likevel ble han ikke fortalt hva disse
lysestakene symboliserte. Vi kan si dette, at ikke engang den jødiske
nasjon i dag forstår det, fordi det er en type. Når vi kommer til Matteus
17, sa ikke da Jesus en dag til en mengde av disipler, Sannelig sier jeg
dere, noen av dere som står her skal ikke smake døden før dere har sett
Menneskesønnen komme i all sin herlighet og makt for å herske? Dette
taler ikke om da Han kommer for å hente bruden hjem. Dette taler om
det tidspunkt når han kommer for å åpenbare seg for verden, for å overta
alt jordisk styresett og uttømme Guds vrede.
Litt senere tok han med seg tre disipler bort fra mengden og gikk opp på
et høyt fjell. Du kan lese det i Matteus 17. Der ble hele hans kledning og
hele hans vesen forklaret for disse disiplenes øyne. Dette var en visjon.
Moses og Elias kom ikke ut fra fortiden i en legemlig skikkelse. Det var
en visjon. Når du leser videre, så var derfor Jesus sa det han sa til
disiplene da de kom ned fra fjellet. Fortell ikke synet til noe menneske
før etter at Menneskesønnen har stått opp fra de døde. Bare la Skriften si
det den sier. Det var en visjon. Den Hellige Ånd har rett til å ta hvilket
som helst bilde av en hvilken som helst profet eller patriark og bruke det
for å få frem en tanke eller hensikt til en ny generasjon. Hva hørte så
disiplene at Moses og Elias sa? De hørte dem fortelle Jesus om de ting
Han snart skulle lide. Legg merke til at de aldri nevnte noe om Jesu styre
i tusenårsriket. De talte spesifikt til Jesus om de ting Han snart skulle
lide. Men settingen var at disiplene fikk se Jesus forklart. Dette er et
bilde av Ham etter Hans død, begravelse, oppstandelse, hvordan Han
skal komme igjen i kraft og herlighet når Han blir åpenbart fra
himmelen. Før dette kan bli en realitet, så må det komme to vitner på
jord. Bibelen identifiserer dem som Moses og Elias. Hvis
Åpenbaringsboken aldri var skrevet, så ville du og jeg aldri visst
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hvordan vi skal tolke Sakarias 4 og heller ikke Matteus 17. Når vi først
ser hvordan Gud i år 96 e.Kr. tok Johannes inn i fremtiden og lot ham se
ting intet annet menneske noensinne har sett, så åpner dette opp en
forståelse av andre skriftsteder for oss. Jeg må si dette til dere teologer
der ute i den religiøse verden. Johannes var ikke en teolog på sin tid.
Han var en mann med en enkel utdannelse, men i sin sjel hadde han en
opplevelse av noe som var så ekte og ansvarsfullt at Gud kunne la ham
se ting som senere skulle bli en rettesnor og et grunnlag for hvordan
mennesker kunne føre sine liv. Jeg er nødt til å takke Gud for en mann
som Johannes, som var så trofast mot den sannhet han hadde mottatt, at
Gud kunne gi ham innsikt i den tid vi nå lever i. Da Johannes var i ånden
så han derfor langt inn i fremtiden. Dette finner vi spesielt i kapittel 11 i
Åpenbaringen. Husk nå på at det jødiske tempelet som Johannes
tidligere i sitt liv hadde sett, i 96 e.Kr. var i ruiner. Den eldre
generasjonen av jøder hadde alle sammen blitt bortført og solgt som
slaver. Jerusalem og tempelet lå derfor der i ruiner. Da Gud ga Johannes
disse visjonene mens han var på øyen Patmos, så var de et bilde av de
ting som skulle skje hundrevis av år senere. Engelen ga ham en målestav
og sa,
Stå opp og mål Guds tempel og alteret og dem som tilber der! Men
forgården utenfor templet, la den være, og mål den ikke. For den er
gitt til hedningefolkene, og de skal tråkke ned den hellige stad i
førtito måneder.
I fortsettelsen blir det sagt at Herren skal gi sine to vitner å profetere.
Du kan lese det i Åpenbaringen 11:3-4.
Og jeg vil gi mine to vitner å profetere i tusen to hundre og seksti
dager, kledd i sekk. (4) Dette er de to oljetrær og de to lysestaker
som står for jordens Herre.
Her i slutten av Bibelen har vi et profetisk brev som ble gitt til
menigheten, til deg og meg. Du og jeg lever uten tvil i en kort
tidsperiode like før denne profetien skal oppfylles. Disse to vitnene
kommer definitivt til å være de to lysestakene, for det er beskrevet slik i
Åpenbaringen 11. Det er også oppfyllelsen av Matteus 17, at to profeter
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vil være forgjengere for Jesu andre komme, når Han kommer i herlighet,
i egen person. Disse to skal gjennom sin profetiske tjeneste presentere
Ham for jødene. Den ene er Moses og den andre Elias. De er ikke Moses
og Elias fra fordums tid, men de er to andre jødiske menn med samme
salvelse som disse to hadde på sin tid. Det er den beste måten jeg kan
forklare det på. Slik kan vi se på dette som kalles Elias’ ånd og legge det
frem i kronologisk rekkefølge. Hver eneste gang Elias’ ånd kom, så
hadde det en spesifikk hensikt i Guds plan. Vi er bare nødt til å være i
stand til å se hver hendelse i forbindelse med dens forutbestemte tid.
På dette tidspunkt ønsker jeg å gå inn i noe annet som organisasjonene
fordømte bro. Branham for. Det var hans lære om slangens sæd.
Mennesker som tror på sannheten om hans liv og tjeneste blir gjort narr
av, og stemplet som en fanatisk sekt. Jeg visste fra før at jeg ville
behandle dette, men jeg var ikke sikker på hvordan jeg skulle gjøre det
uten å gå inn i en fullstendig lære over dette emnet. Alle de andre
gangene har jeg prøvd å forkynne et forklaringsbudskap når jeg bringer
emnet opp. Jeg visste at jeg ikke kunne gjøre det i denne type budskap,
for jeg ønsker ikke å bruke så mye tid. Likevel ønsker jeg å putte inn noe
som kan hjelpe kritikerne, så vel som andre mennesker som enten hører
eller leser det, med å forstå at et menneske ved sin kjødelige måte å lese
på, ikke finner noe som kan indikere sannheten med slangens sæd. En
sann åpenbaring fra Ånden vil derimot ikke etterlate noe rom for andre
forklaringer av enkelte ting vi leser i Skriften. De som bare leser Bibelen
fra et kjødeligsinnet standpunkt kan umulig forstå det som kun blir
åpenbart av Ånden. Mennesker som blir ledet av Ånden i sin Bibellesing
vil komme ut med et fornuftig bilde i sine sinn, til tross for at de bare
finner et lite hint her og der. Dette kaller vi en åpenbaring. Vet du hva en
ekte åpenbaring gjør? Den driver disse kjødeligsinnede forkynnere
oppover veggen. Det er grunnen til at Jesus ble fordømt av gjengen med
onde mennesker. Deres kjødelige sinn kunne rett og slett ikke ta imot det
Han lærte.
Jeg tenkte og tenkte på hvordan jeg skulle presentere dette med slangens
sæd, uten å gå inn i en fullstendig forkynnelse over emnet. Det virket
ikke som om noe kom til mitt sinn. Etter lunsj la jeg meg for å ta en liten
blund, fremdeles med dette i tankene. Like sikkert som at jeg står her, så
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hadde jeg allerede da jeg våknet, denne tanke i mitt sinn; presenter det
for dem i form av syv spørsmål. Jeg stod opp, gikk bort til skrivebordet,
tok frem et papirark og skrev dem ned. Her er de syv spørsmålene (Hvis
mennesker ikke kan svare på disse spørsmålene, så er det ingen vits i å
forkynne syv budskap for dem. De vil allikevel aldri forstå det).
Først av alt vil hele den religiøse verden si, Den læren om slangens sæd
er fra djevelen. Alle de som tror noe slikt er nødt til å høre hjemme i en
sekt. Mitt svar til den type mennesker er dette; Vær forsiktig med dine
ord, for hvis du tror på en treenighet, så befinner du deg i en mye større
sekt enn dem som tror på slangens sæd. Går det an for kasserollen å
kalle kaffekjelen for svart når de begge står på samme ovn? Forstår du
hva jeg mener med det? Vel, her har du presentasjonen i form av syv
spørsmål, og jeg vil også si noe til dere unge. Når noen på skolen
begynner å kritisere, så spør dem om de har en Bibel. Hvis de svarer ja,
så er det bare å spørre i vei.

Spørsmål nr. 1
Hva var de to trær som er nevnt i 1. Mosebok 2:9? Det ene blir kalt
livets tre, og det andre blir omtalt som treet til kunnskap om godt og
ondt. Så, hva var de? Tilhørte disse to trær planteriket som blomstret
opp der i Edens hage? Spør dem bestemt, Var de en del av planteriket?
Hvis de var det, hvorfor er ikke livets tre her lenger? Det er i himmelen.
Det omtales i Åpenbaringen 2:7, hvor Herren taler til Johannes.
Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene: Den som
seirer, han vil jeg gi å ete av livets tre, som er i Guds Paradis!
På hvilken måte vil de som seirer få ete av livets tre? Du og jeg vet at
det er gjennom den nye fødsel. DET ER IKKE GJENNOM Å SPISE ET
EPLE FRA ET NATURLIG FRUKTTRE HELLER. Livets tre blir også
nevnt i Åpenbaringen 22:2, hvor det er omtalt i flertallsform, i tillegg til
i hunkjønnsform. Hvorfor? Jo, kom rett tilbake til hagen der Adam og
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Eva levde, der hvor Bibelen sier at livets tre var midt i den. Det er meget
klart at det i det hele tatt ikke var et naturlig tre av planteriket, for på
hvilket tidspunkt grov Herren det opp og tok det med seg til himmelen?
Hvilke svar kan kritikerne gi deg? De er nødt til å gi deg et svar hvis de
ønsker å fortsette.
Spørsmål nr. 2
Hvor er treet til kunnskap om godt og ondt? Hvor er dette treet i dag? I
sine sinn ser de for seg to naturlige trær som tilhører planteriket, men jeg
sier dette for å åpne deres sinn for det faktum at de ikke er trær av
planteriket. En ting er helt sikkert. Disse trær vokste ikke opp av jorden.
Du trenger ikke å dra avgårde for å lete etter dem. Hvert eneste dødelig
menneske som har blitt født på denne jord etter at Adam ble drevet ut av
hagen, ser for seg at han ble drevet ut av en vakker inngjerdet hage. Jeg
skal være enig i at Skriften høres akkurat slik ut, men vår åpenbaring av
tingene lar oss vite at det ikke skjedde på denne måte. 1. Mosebok 3:2324 sier dette:
Så viste Gud Herren ham ut av Edens hage og satte ham til å dyrke
jorden, som han var tatt av. (24) Han drev mennesket ut, og øst for
Edens hage satte han kjerubene og det luende sverd som svingte hit
og dit for å vokte veien til livets tre.
De dro bort fra sin Skapers nærhet med kunnskapen om godt og ondt, og
engelen fikk i oppdrag å holde dem borte fra livets tre. Dette burde vise
deg at du ikke har å gjøre med alle de andre trær som tilhører
planteriket. Du har å gjøre med to andre trær som kun må forstås som
symboler på to grunnleggende lover. De er symboler på noe som i
grunnen skal styre måten som vi formerer oss på her på jorden.
Spørsmål nr. 3
Hva var hagen som Gud plantet øst i Eden?
(1. Mosebok 2:8) Så plantet Gud Herren en hage i Eden, i Østen. Der
satte han mennesket som han hadde formet.
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I den naturlige menneskelige oppfatning ser mennesker for seg et
geografisk sted hvor en hel masse frø ble plantet. Når vi ser det på riktig
måte, og leser ordene riktig, så leser vi ikke bare ord. Vi får et bilde av
noe. Spørsmålet mitt var, Hva var hagen som Gud plantet øst i Eden?
Den var en liten del av himmelen, plassert innen et lite område på denne
jord. Den var Guds begynnelse for en ny tidsalder, for det er nå meget
tydelig at den prehistoriske tid ligger langt tilbake i fortiden. Dere
kritikere, ateister og agnostikere skal vite at dette ligger millioner og
milliarder år tilbake i tiden. Enhver fornuftig person er nødt til å innse at
det har vært en prehistorisk tid på denne jord lenge før Adams tid. Dette
faktum har blitt stadfestet av alle de arkeologiske funn som er gjort av
forskjellige mennesker i vår tid.

Spørsmål nr. 4
Ifølge 1. Mosebok 1:27 ga Gud en befaling til mennesket da Han skapte
dem. I vers 28 finner vi disse ord: Vær fruktbare og bli mange,
gjenoppfyll (eng. replenish – tatt direkte fra King James’
bibeloversettelse) jorden. HVA ER BETYDNINGEN AV ORDET
GJENOPPFYLL? Ordet gjenoppfyll, som det naturlige sinn fullstendig
overser, har en bestemt betydning. Ordet gjenoppfyll, som vi finner i
dette verset, er den første antydningen vi finner om at jorden allerede har
vært bebodd. Gud sier i ordet gjenoppfyll, at jorden allerede hadde vært
full av levende vesener fra en annen tidsperiode. Gud brukte dette ordet i
befalingen om at mannen og kvinnen skulle gjenoppfylle jorden av en
annen hensikt, og det gir oss en ledetråd som de fleste mennesker bare
leser forbi, uten å noensinne forstå betydningen av det spesielle ordet
Han brukte.
Spørsmål nr. 5
Mannen og hans kone ble fortalt at de igjen skulle oppfylle jorden.
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(1. Mosebok 1:28) Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær
fruktbare og bli mange, gjenoppfyll jorden, legg den under dere og
råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som
rører seg på jorden.
MITT SPØRSMÅL ER DERFOR DETTE: Er du ikke enig i at denne
befalingen bare kan settes ut i livet ved et seksuelt samvær mellom
mannen og kvinnen? Dette er grunnen til at Gud lot en søvn komme
over Adam, og tok et ribben fra hans side og skapte en kvinne. Da Adam
våknet, så han på henne og ga henne navnet Eva, som betyr mor til alt
levende. I Adams sinn lå med andre ord befalingen og åpenbaringen av
hvordan mannen og kvinnen skulle gjenoppfylle jorden med sin ætt.
Hvis denne befalingen skal utføres, så er den nødt til å innbefatte en
seksuell akt. Vi er nødt til å skjønne og forstå at denne selvsamme akt
ville være hellig i Guds øyne. Hvorfor sier jeg det? Legg bare merke til
noe i genealogien i kapittel 4 og 5 i 1. Mosebok, som forteller om den
genetiske utviklingen i Kains ætt, så vel som Adams ætt. Hver eneste
gang et barn blir født, så fortelles det at Kain holdt seg til sin hustru,
og hun fødte enda et barn. Gå over til Adams side, og du finner det
samme. Adam holdt seg igjen til Eva, og hun ble med barn og fødte
Set. Forteller ikke dette deg at språket på den tid var hellig? Hvorfor?
Fordi det var på denne måte liv skulle bringes inn i verden. Dette livet
skulle komme fra Gud, nedlagt i menneskelig form, og det skulle i hvert
fall uttrykke Gud-lignende karakteristikker, som Gud ønsket å
manifestere på denne jord. Dere teologer, hvor blinde kan dere bli?
Dette er grunnen til at Adam, da han våknet, så på sin kone og sa,
Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru,
og de skal være ett kjød. For hvilken grunn? For å reprodusere deres
slag, gjennom en akt som skulle være hellig der i begynnelsen av
menneskets tidsalder på denne planeten. Vi er nødt til å forstå at hvis
Adam og Eva noensinne falt, hvis deres frie vilje noensinne skulle
testes, så måtte de testes på grunnlag av det Gud hadde satt dem der for.
De ble ikke prøvd på de andre egenskapene de hadde, men de ble prøvd
på om de ville oppfylle befalingen helt ifølge Skaperens instruksjoner.
De skulle bli prøvd på grunnlag av det Gud hadde satt dem der for,
nemlig å være fruktbare og formere seg og GJENOPPFYLLE jorden.
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Derfor kan du spørre deg om hvordan denne prøven ville foregå.
Hvordan var det mulig for Adam og Eva å ikke bestå prøven?
Spørsmål nr. 6
I hvilken form befant slangen seg på det tidspunkt da han ble skapt?
(1. Mosebok 3:1) Men slangen var listigere enn alle dyr på marken
som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud
virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?
Vi kan si dette. Han var definitivt ingen krypende slange. Han var ikke
en lang reptil som hang etter halen fra en gren på et epletre da Eva kom
gående gjennom hagen: Morn, Eva! Nei, han var ikke et krypdyr. Les
det som Bibelen sier. Denne slangen var for det første en del av
dyreriket som Gud hadde skapt av jordens støv og brakt til Adam.
Hadde ikke Gud allerede sagt at det ikke var godt for mennesket å være
alene? Han sa at Han skulle lage en medhjelp for ham. Vel, den første
medhjelp Gud lagde for mannen, var dyreriket. Han skapte hvert eneste
dyr for at de et eller annet sted skulle ha en hensikt i menneskets plan på
denne jord. Kvinnen, som ble tatt fra hans side, var det siste Gud skapte.
Gud gjorde dette for at mennesket skulle kunne reprodusere seg, men
dyreriket kom først. 1. Mosebok 3:1 forteller deg klart og tydelig at
slangen var det listigste av alle. Når du går gjennom det, så forteller
dette deg at slangen stod over alle de andre dyrene, fra meitemarken og
alle de andre markene og ormene, like opp til de dyr som hadde føtter og
så videre. Han stod mellom mennesket og den neste skapning som så ut
som eller på mange måter oppførte seg som et menneske, nemlig
sjimpansen. Akkurat på dette punkt er det at ateistene og
vitenskapsmennene leker seg. Å, for et bilde de leker med. Jeg skal være
så glad når tiden for det mirakuløse begynner i Midtøsten, når
hedningene kommer krypende ut av sine hull idet de ser Guds hånd i
aksjon.
La oss bare se litt på denne slangen. Det finnes ingen slange her i dag
som du kan se på for å prøve å danne deg et fantasibilde av hvordan den
første slangen så ut. Husk imidlertid på at den første slangen måtte være
mye mer avansert enn noen gorilla, sjimpanse eller ape. Denne
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skapningen (i sine fysiske egenskaper) lignet meget på Adam. Gud
hadde skapt ham på denne måte for at han skulle oppfylle sin hensikt.
Skulle han være et dyr som bare gikk rundt og spiste litt her og der? Nei.
Gud skapte ham som en tjener for mennesket. Han skapte hesten til å ri
på, og gjorde det slik at det var mulig å plassere et bissel i dens munn.
En ting er i alle fall sikkert. Gud trengte ingen tannlege til å trekke
enkelte av hestens tenner for å få plass til bisselet. Da han skapte hesten,
så visste Gud godt at mennesket ville ri den med et bissel i dens munn.
Jeg tror ikke evolusjon oppnådde dette. Forstår du hva jeg mener med
det?
Poenget mitt er at vi er nødt til å se en skapning som i sin fysikk var lagd
slik at han lignet mye på Adams fysiske profil. Likevel var han ikke en
sønn av Gud. Han var den mest intelligente del av dyreriket. Han var
skapt slik for å være menneskets personlige tjener, for å utføre visse
plikter for Adam og Eva. Vi kan si at denne skapningen kanskje var
meget lik det forhistoriske mennesket som allerede hadde eksistert på
denne jord flere millioner tidligere. Han kan kanskje ha vært som dem,
men han var ikke en av dem. Nei, denne slangen var definitivt et vesen
som ble skapt rett ut av jorden, og han hadde sin begynnelse i den nye
tidsalder, sammen med resten av dyreriket. Jeg ønsker å si dette for
budskapets skyld. Det finnes ikke tvil i mitt sinn om at mange av de dyr
som du ser her ute i dag, på en måte er kopier av noen av de gamle
prehistoriske dyrene. Hvis du drar til forskjellige steder i verden i dag, så
finnes det øgler. Noen er meget små, andre større, og enda større, men
ingen av dem er helt identiske. Hvis du imidlertid ser på noen av disse
gjennom et forstørrelsesglass, så kan du kanskje si dette; Vel, jeg har sett
bilder av denne skapningen, for den ser akkurat ut som en dinosaur. Var
Gud nødt til å skaffe seg et nytt sett med former da han skapte et nytt
rike? Han brukte ikke former i utgangspunktet, for han visste til å
begynne med hva han skulle skape. Likevel er du nødt til å erkjenne at
han skapte dem i lignelse av de som var her før. Han bare forandret
deres fysiske størrelse slik at de skulle passe inn i den tid de var tiltenkt.
Slangen hadde definitivt noen av de samme karakteristikker som det
gamle prehistoriske mennesket, men denne slangen i Edens hage, hvor
Adam og Eva var plassert, var den listigste av alle dyr. Vi kan si at han i
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sin fysiske utrustning hadde alle de kvaliteter som gjorde ham velegnet
som et redskap djevelen kunne bruke.
Bro. Branhams lære om slangens sæd blir kritisert av de store teologene.
De forkaster det idet de sier at bro. Branham lærte at djevelen hadde sex
med Eva. HAN SA ALDRI NOE SLIKT SOM DET. Mange mennesker
som liksom skal være så intelligente, ser ikke noen forskjell mellom
slangen og djevelen, bare på grunn av at de ikke klarer å skille de andre
referansene i Skriften. Enkel åndelig forståelse lar oss imidlertid forstå
at hvis Adam og Eva skulle prøves i henhold til deres egne, frie
moralske vilje, så visste også djevelen hva som ville være involvert i
prøven. Testen bestod med andre ord av hvordan de skulle utføre
befalingen, VÆR FRUKTBARE OG BLI MANGE, OG
GJENOPPFYLL JORDEN. De ble ikke prøvd på hvordan de skulle sette
mais eller dyrke vannmeloner. Testen var HVORDAN DE SKULLE
REPRODUSERE SEG. Ettersom den seksuelle akten ville være
involvert i det, så var det akkurat der djevelen utvilsomt ville slå til. Han
brukte denne skapningen, slangen, som hadde evnen til å snakke og
kommunisere med Eva, og det er derfor vi ser at han holder en samtale
med Eva i 1. Mosebok 3:1-5.
Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren
hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal
ikke ete av noe tre i hagen? (Djevelen visste hva Gud hadde sagt til
Adam. Derfor var det at han fikk slangen til å bearbeide Eva på denne
måte. Legg merke til hvordan Eva svarte i vers 2.) Kvinnen sa til
slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i hagen, (3) men om
frukten på det treet som er MIDT i hagen, har Gud sagt: Dere skal
ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere (Dette var en helt
sikker ting. Døden var uunngåelig hvis de åt av dette treet, men legg
merke til det utspekulerte svaret som slangen kom med i vers 4). Da sa
slangen til kvinnen: DERE KOMMER SLETT IKKE TIL Å DØ!
(Han utfordrer sin egen Skapers ord) (5) Men Gud vet at den dagen
dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og
kjenne godt og ondt.
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Du leser ikke noe sted at denne skapningen, slangen, noensinne samtalte
med Adam om dette emnet. Djevelen visste at Adam ikke kunne fristes
til å gå imot Guds ord, så derfor ble kvinnen gjort til målet. Og det er
grunnen til at slangen var det redskap som han brukte.
La meg bare fortsette og identifisere slangevesenet i Edens hage for de
av dere som aldri har hørt noen forkynnelse om slangens sæd. Han
hadde alle de fysiske attributter som rent fysisk gjorde at han lignet
meget på Adam. Han hadde et intellektuelt sinn som satte ham i stand til
å kjenne og forstå alle emner som var knyttet til jorden. Hvis han ble gitt
til Adam for å være en tjener for ham, så måtte han vite egenskapene til
plantelivet, de forskjellige frø og slike ting. Han var den skapning som
ville ha dyrket hagen, hvis Adam hadde vært tro mot sin Skapers ord.
Han var den som skulle høste inn gresskarene og alt det andre som ble
dyrket. Han var den som skulle gjøre alt det fysiske kroppsarbeidet. Hvis
det fantes træler på noens hender, så kom det i alle fall ikke til å være
Adam. Det kom til å bli tjeneren hans, slangen.
Vel, hellige, hva har vi lært av disse skriftstedene så langt? Slangen var i
stand til å snakke, og han hadde stor nok intellektuell kapasitet til å vite
hvordan han skulle sette sammen setninger som holdt en spesiell tanke.
Dette er grunnen til at han var et redskap som djevelen kunne bruke.
Djevelen er en ånd, så for å utføre sin onde plan trengte han et fysisk
legeme han kunne øve innflytelse på. Han påvirket slangen til å la seg
bli brukt på denne måte, og slangen kom så gående gjennom hagen idet
han snakket med Eva og fristet henne til å gi etter. Les det om igjen i
kapittel 3, 1. Mosebok, helt til du forstår hva som egentlig er der. Hva
var det han gjorde? Viste han henne frukt fra en av epletrærne, slik som
den religiøse verden tror? Hvis du har noen som helst åndelig forstand,
så vet du at det var noe annet enn det. Han viste henne frukten av
kunnskapens tre, som ikke i det hele tatt er et tre av planteriket, men en
grunnleggende lov som Gud satte i midten av sin hage der i paradis. Jeg
vil igjen påminne kritikerne om dette. Når du kan bevise at de to trærne i
midten av hagen var trær av planteriket, så må du også fortelle meg på
hvilket tidspunkt Gud gravde opp livets tre og tok det med til himmelen.
Så vil jeg at du skal vise meg hvor kunnskapens tre befinner seg i dag.
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Hvis det tilhører planteriket, så må det være et eller annet sted. Gud
kvittet seg ikke med det.
Disse to trærne er i virkeligheten symbolske representasjoner av to
grunnleggende lover som Gud satte i midten av sin skapelse for å styre
den. Trærne representerer RETT OG GALT, LIV OG DØD. Det er
grunnen til at du ikke kan plassere dem sammen med alle de andre
naturlige trærne. Slangen var det redskap som logisk sett var best egnet
for å introdusere for Eva denne seksuelle akten for lystens skyld. Dette
var en akt som var uten en hensikt gitt av Gud. Guds hensikt med den
seksuelle akt var at den kun skulle frembringe liv. Han ga sin sønn og
sin datter en fullkommen plan over hvordan de skulle frembringe liv.
Hvis de hadde fulgt denne plan, ville hvert eneste barn som ble født inn i
denne verden som et resultat av denne union, ha vært en fullkommen
Guds sønn eller datter, fullstendig uten synd og helt uskyldig. Fordi de
ikke fikk lov til å ete av livets tre etter at de hadde vært ulydige, så har
hvert eneste barn som har blitt født inn i denne verden siden den gang,
vært et resultat av en seksuell akt kun for lystens skyld. De har også blitt
født med en dødsdom hengende over seg, i behov av en Frelser til å utfri
dem. Vi vet at mennesket fikler med denne Guds lov, og spedbarn
kommer til verden. Jeg taler imidlertid helt generelt. Den forbudte
frukten nytes når en mann og en kvinne kommer sammen i et slikt
forhold kun for forlystelsens skyld. Denne handlingen har vært akkurat
det helt siden kvinnen mistet kunnskapen om det eksakte tidspunktet da
hun ville kunne bli fruktsommelig og bære frem et barn for Skaperen.
Jeg har ikke tid til å forklare alt, men hvert eneste barn som fødes – i
ordets generelle betydning -, blir født som et produkt av at en ung mann
og kvinne kommer sammen i et seksuelt forhold kun for fysisk
tilfredsstillelse. Hun vet ikke når hun vil bli gravid eller ikke. Gud er den
som tar seg av det. Hvor mange forstår dette? Derfor er vi et produkt av
kunnskapens tre, som jeg sier eksisterer i menneskers sinn.
Nå må jeg komme tilbake med noe til kritikerne. Hvis dette ikke er
beviset som forteller deg hva som gikk galt tilbake i begynnelsen, så må
du vennligst fortelle meg noe; USA og Canada har i tidligere år vært
kjent som en kristen nasjon, men hva er det som har fått dette samfunnet
til å bryte helt sammen? Sexlære. Vi trengte sexlære like mye som vi
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trengte en robåt for å dra til månen med. Se hva det har gjort med
samfunnet vårt. Det har strippet oss fullstendig for all dyd,
gjenkjennelse, ære og verdighet vi hadde som nasjon. For å forklare
dette må dere teologer finne på noe mye bedre enn deres gamle tradisjon
om at Eva åt et eple av det forbudte tre. Vi vet nemlig alle sammen at
frelsen ikke kommer gjennom plantelivet. Frelsen kommer ved at en
mann ga sitt liv, og ved hans blod som ble utgytt for å betale vår
syndeskyld. Vi har talt om hvordan Adam og Eva definitivt skulle testes
i henhold til den befalingen Gud ga dem, nemlig at de skulle være
fruktbare og bli mange og gjenoppfylle jorden med sitt avkom. Å tale
om en seksuell akt er derfor ikke galt i denne betydning av ordet. Det er
absolutt nødvendig hvis vi skal kunne få tak i en sann åpenbaring.
Spørsmål nr. 7
Hvorfor la Gud en forbannelse på Evas forplantningsorgan hvis alt hun
gjorde var å spise frukt fra et naturlig tre? Hvis dette var hennes synd,
hvorfor la ikke Gud da en forbannelse på hennes munn? I 1. Mosebok
3:16 ser du at Gud la en forbannelse over hennes menstruasjonsperioder,
de perioder som forekommer i kvinnekroppen, og som leder til den rette
tid da dette seksuelle forhold skulle finne sted, og Eva ville da ha brakt
frem enda et barn som fullkomment ville vært et nytt Guds barn. Vi
lærer også dette for å vise seg hvorfor Jesus Kristus måtte komme til
verden ved en jomfrufødsel. Tenk litt på det. Den religiøse verden
ønsker å begynne med å tro at menneskets fall skjedde ved et eple, og
ender så opp med å fortelle oss at vi må tro på Jesu Kristi jomfrufødsel
for å bli frelst fra døden. Jeg må si at de er blinde som nyfødte kattunger.
Da Gud tok for seg de som hadde syndet der i begynnelsen, så talte Han
først til slangen. Han sa til ham,
(1. Mosebok 3:14) Da sa Gud Herren til slangen: Fordi du gjorde
dette, skal du være forbannet framfor alt fe og framfor alle ville dyr.
På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager.
Han krøp ikke på sin buk før dette. Han stod oppreist akkurat slik som
Adam. Han ble tatt fra denne posisjon og satt på nederste plass i Guds
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dyrerike. Gud kunne gjort ham til en meitemark, men han gjorde ham
bare til et kravlende krypdyr, og han kommer aldri til å bli forløst fra
denne posisjon. Gud plasserte ham i krypdyrfamilien for at han skal
være der så lenge tiden varer. Han er fremdeles her ute.
Så satte Gud fiendskap mellom slangens sæd (eng. seed – som betyr ætt)
og kvinnens ætt, som er Evas egen ætt ved Adam. Kampen begynte
tilbake på den tid, og den har holdt på siden. Jeg skal ikke gå lenger med
dette. Jeg føler at jeg har sagt nok. Hvis skeptikerne ikke forstår noe ut
ifra dette, så ville de enda ikke tro det om du forkynte syv komplette
budskap over emnet. Som jeg sa, så var dette den tanke jeg hadde i mitt
sinn da jeg våknet fra den lille blunden: Gi dem bare syv spørsmål. Du
trenger ikke å forkynne et helt budskap for dem. Vi vet at alle disse
spørsmålene tar for seg noe som er helt spesifikt, hvis du ser det på
riktig måte. Du kan ikke unngå å sitte igjen med noe annet enn det
faktum at djevelen brukte slangen for å plante en ond tanke, og få
kvinnen til å gjøre feil ting til feil tid. Da var det at mennesket begynte
på sin kurs nedover. Vi har alle som en blitt påvirket av det.
Jeg skal på dette tidspunkt lese en liten del av en annen bok. Jeg skal
ikke lese mye, bare nok til å gi litt historie om det som har skjedd i
tidligere år. Mange mennesker i den religiøse verden i vår tid er uvitende
om det Gud har gjort på forskjellige tidspunkt i tidligere tider. De bryr
seg faktisk ikke noe om hva Gud har gjort for andre, fordi religion er
allikevel kun en formalitet for dem. Den er noe som de kan bruke for å
identifisere seg med samfunnet, men de har ingen interesse av å bli en
del av Guds plan. Jeg er takknemlig til Gud for at Han har beveget seg
blant oss på denne måte i de siste få måneder, og jeg er takknemlig for at
Han fremdeles gjør det. Jeg ber til Gud om at vi alle må finne nåde hos
Ham på denne vei. Må vi alle bare være villige kar som Han kan bruke,
uansett hva Han måtte ha i hensikt å gjøre med oss.
Jeg har her omtrent 1 ½ side av en historiebok som bro. Bobby nylig ga
meg. Dette er det som skjedde i Amerika før Azusa Street's tid. Det er
faktisk en tidsforskjell på hundre år.
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”Det 20. århundres vekkelsesbevegelser i Nord-Amerika” av
Richard M. Riss
En av tidenes største vekkelser begynte i Amerika i år 1800. Denne Guds
bevegelse bragte inn den oppvåkningen som, ifølge den senere historiker
Winthrop S. Hudson, sveipte frem og tilbake over landet i nesten to hele
generasjoner etter år 1800. Et firedagers stevne ble i juni holdt i Red
River, Kentucky, hvor presbyterianer-forkynneren James McGready,
assistert av sine to kolleger, William Hodges og John Bankin, talte til
omtrent 500 mennesker. Tilstede var også William og John McGee.
Forsamlingen ble beveget like til tårer ved flere anledninger i løpet av
de første to dagene av disse møtene. På den tredje dagen, en søndag,
fikk William Hodges’ tale en kvinne til å rope høyt, og i løpet av kort tid
falt flere på kne på gulvet og ropte ut, ”Hva skal jeg gjøre for å bli
frelst?” Det offisielle møtet ble avsluttet og de tre predikantene gikk,
men ingen av forsamlingen gikk. Brødrene McGee hadde blitt igjen.
William McGee sank uten forvarsel ned på gulvet, og John skalv. Han
appellerte en siste gang til folket om å la den Allmektige Herre styre i
sitt hjerte og å overgi seg til Ham. En kvinne ropte om nåde, og John
gikk bort til henne. Mange mennesker sa til ham (Brødre og søstre, husk
nå på at dette var et fellesmøte bestående av presbyterianere og
metodister som tilhørte den gamle skole), ”Du
kjenner disse
menneskene. Presbyterianere liker orden. De vil ikke holde ut denne
forvirrelsen. Gå tilbake og vær stille.” Siden han var metodist, og
kanskje ikke ønsket å støte noen, gikk han tilbake til sin plass og falt så
nesten under Guds kraft. Han returnerte imidlertid, og mistet tydeligvis
frykten for mennesker, for han dro gjennom lokalet og ropte og formante
med all mulig ekstase og kraft. På kort tid ble gulvet dekket av de som
hadde falt om. Ifølge McGready ble de mest beryktede synderne stukket i
hjertet, og de ropte ut, ”Hva skal vi gjøre for å bli frelst?”
Nyheter om disse hendelsene spredte seg som ild i tørt gress og den
følgende måneden holdt McGready enda et møte i Gasper River. Her
reiste folk så langt som 50 og 100 miles (1 mile = 1.6 km) for å kunne
være til stede. Ved slutten av McGreadys tale virket det som om Guds
kraft formelig rystet hele forsamlingen. Dette var det første av mange
leirmøter, og det kanskje mest kjente av dem fant sted ved Cane Ridge i
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Bourbon County, Kentucky. Folketallet på dette møtet ble anslått til å
være et sted mellom ti og tjuefem tusen mennesker. På den tid var
Lexington den største bosettingen i Kentucky, med et innbyggertall på
bare 1795 mennesker.
Selv om vestfronten var kjent for mange ekstreme tilfeller under den
andre oppvåkningen, så ble østkysten også denne gang hovedscenen for
en omspennende vekkelse. Yale College opplevde en vekkelse under
ledelse av Timothy Dwight, sønnesønn av Jonathan Edwards. Dwight
holdt i 1796 sin Bachellor-tale om ”Farene ved den vantro filosofi og
dens natur”, og etter dette skjedde det en gjenoppliving av troen blant
mange av studentene. I 1802 var vekkelsen blitt meget omspennende, og
en tredjedel av studentene hadde vendt seg bort fra vantroen som før
hadde rådet blant dem som følge av den franske opplysningens
innflytelse.
I sør spredte vekkelsen seg fra Kentucky til Tennessee, Nord- og SørCarolina, Vest-Virginia og Georgia. Ved universitetet i Georgia i 18001801, kom de for eksempel helt vekk, og lå i timesvis i høyet, rede for de
som var slått av Herren, eller de ropte og talte i ukjente tunger.
Den andre oppvåkningen bragte uventet vokst til mange av
denominasjonene i De Forente Stater. Metodismen mottok sin
hovedbestand i USA i løpet av denne perioden, og vokste fra bare 15000
medlemmer i 1784, til nesten én million i 1830. Baptistene ble doblet i
antall fra 1802 til 1812, og presbyterianerne vokste fra 18000 i 1807 til
nesten 250000 i 1835. At denne veksten ikke skyldtes immigrasjon, blir
klart når vi ser på britenes innblandelse i immigrasjon til Nord-Amerika
i løpet av Napoleonskrigene frem til 1815.
Jeg følte for å lese dette for å få det med i budskapet. Dette skjedde
nemlig hundre år før det som foregikk i Azusa Street. Nå vil jeg spørre
dere om å gå tilbake til Matteus 13. Når vi tenker på det som skjer
mange steder nå, så har vi fremdeles mye å gå gjennom. Jeg ble overgitt
en interessant artikkel torsdag kveld. En av avisene i Indianapolis ga ut
en hel forside artikkel om de ting som foregår i den karismatiske
bevegelse. Torsdag kveld refererte jeg også til en frorside artikkel i en
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Montreal-avis, kalt The Gazette. Vi kan ikke si at disse ting skjer til
ingen nytte, for noe foregår i religionens verden. Vi kan si at for enkelte
mennesker – samme hvordan de ser på det - kommer dette til å være den
siste muligheten til å prøve å forstå Guds plan Gud gir dem, like før
denne nådens tid avsluttes. Den religiøse verden er tydeligvis blinde for
realiteten i disse lignelsene. Jeg har en liten bit av det jeg har lest fra.
Her er forskjellige utdrag fra de forskjellige trykte artiklene som
omhandler det som skjer blant de karismatiske. Svært få av skribentene
innen denne opplevelse og denne åndsbevegelse nevner noe angående
hvordan de ser på helhetsbildet av ting i Skriften. De ser mer eller
mindre på denne vekkelsen, noen med spørsmål i sitt sinn. Andre nøler
med å gi etter for det som skjer. Dette er fordi de ikke vet hvor den
passer inn i Skriften. De vet ikke om det er en ekte vekkelse fra Gud
eller noe falskt. Jeg leste de forskjellige artiklene fra blader som bro.
Govender sendte meg fra Sør-Afrika, og da følte jeg det var enda mer
nødvendig å se på oss selv i lys av det som bro. Branhams tjeneste i
sannhet har gjort i denne religiøse verden. Det får meg til å føle
takknemlighet på innsiden; Å, Herre, jeg er så takknemlig til deg for at
du lar meg være en del av det du gjør i denne generasjon. Jeg kunne
blitt etterlatt i Metodistkirken, forblindet, uten å vite hvilken vei jeg
skulle ta, men du viste meg nåde. Tenk bare på, hellige, at her ute i den
karismatiske vekkelse finner du katolikker, presbyteranere, lutheranere,
metodister, baptister, pinsevenner fra alle de forskjellige forsamlinger,
og de deltar alle i det. Det viser bare at de ikke vet hva annet de skal
gjøre enn å delta. Det virker ikke som om det er noe som holder dem
igjen. De blir dratt mot det som en magnet. Når vi ser på det fra
Skriftens standpunkt, så kan vi spørre oss om hvorfor de ikke ser hvor de
er ifølge Bibelen. Det er kun på grunn av at det er noe som mangler i
den salvelsen de mottar. Jeg spekulerer ikke på om det er Guds Ånd eller
ikke, for jeg vet at Bibelen sier Gud skal sende en kraftig villfarelse til
de som ikke har kjærlighet til sannheten i Hans ord. De mottar ikke en
salvelse som tar for seg åpenbaring eller forståelse fra Skriften. Den lar
dem bare legge tyngden på sensasjonene, opplevelsen, gleden og alle de
andre manifestasjonene de har i sin midte. For dem er det akkurat det
samme som det som falt på pinsefestens dag, men det er fordi de er uten
åpenbaring. Det er nødt til å være samme Ånd som falt på pinsefestens
dag, men mange mennesker tviler på akkurat det, fordi de ikke kan
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forstå at en kjærlig Gud kan sende villfarelse over noen. Det som er så
forskjellig fra 2000 år siden, er det at disse menneskers motivasjon er
akkurat den motsatte av det disiplenes var, den gang de var samlet på
den øvre sal i Jerusalem. Guds ord legger frem at Han vil sende dem en
kraftig villfarelse slik at de tror løgnen og blir dømt, om de ikke søker
Ham på riktig måte og med riktig motivasjon. Derfor er han ikke
urettferdig når Han gjør dette. Hva er grunnen til at Gud vil gjøre noe
slikt? I den samme profetien i Tessalonikerbrevet gjør apostelen Paulus
dette meget klart: FORDI DE IKKE HAR KJÆRLIGHET TIL
SANNHETEN. Det er årsaken. Hvis du snakker med slike mennesker,
så sier de at de elsker Guds ord. Det er én ting å elske boken, og si at det
er Guds ufeilbarlige ord. Alle kan si det. Det som virkelig forteller deg
at sannhet ikke betyr det minste for det, er hva de gjør med sannheten
når den blir presentert for dem. Du kan lese bokstaven i det, men du
kommer ikke til å skjønne den skjulte tanken som ligger der før det du
leser blir levendegjort i ditt indre menneske.
Når vi ser på oss selv i lys av det som har skjedd, så ser vi at vi i vår
midte har mange av de samme manifestasjonene som andre
organisasjoner opplever. En ting er imidlertid sikkert; Gud arbeider ikke
i sin sanne menighet for å forvirre noen. Hvis vårt hjerte er rett og vår
åndelige innstilling er riktig, så kommer Gud til å arbeide blant oss for å
levendegjøre hvert eneste skriftsted for oss. Desto mer Han manifesterer
seg, desto mer kommer vi til å elske Hans ord, for bare når jeg ser Jesus
bli levendegjort i sitt ord kan jeg virkelig forstå hvor de vise
menneskene fra Matteus 25 befinner seg i dag. Det er sant at de kloke i
lignelsen i Matteus 25 dro i en annen retning mens de dårlige dro til
religionens markedsplass for å kjøpe det de manglet. De gikk inn. Inn i
hva? Et telt? Nei. Inn i hva da? En bygning? Nei. DE GIKK INN I EN
ÅPENBARING, FOR HERREN SOM ER BRUDGOMMEN KOM TIL
DEM SOM VAR REDE TIL Å TA IMOT HAM. De hadde allerede nok
olje (ÅND) til å ta imot åpenbaringen fra deres BRUDGOM. Vi er nødt
til å huske på at før du noensinne vil få se Ham i skyene når Han
kommer for å hente sin brud, så må du først se Ham i ORDET. Hvis du
ikke kan se Ham i Hans ord, og Han for deg ikke er levende slik at du
kan tale med Ham og ha samfunn med Ham, så er du ikke i den tilstand
at du vil få se Ham når Han kommer for å hente sin brudemenighet. La
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oss bare se dette faktum rett inn i øynene. Kloke jomfruer er ikke
dumme mennesker. De er ikke kloke fordi de har gjort seg fortjent til
det. De er kloke fordi de på en eller annen måte har overgitt seg til Gud
slik at Han kunne ta seg av dem, for å hjelpe dem å bli kloke. Den store
masse av religiøse mennesker i dag tror at Gud er der ute blant
konglomeratet av katolikker, lutheranere, presbyterianere, baptister,
metodister, eller uansett hva de kalles. Jeg må imidlertid si at jeg er redd
for at de har bommet på målet. Der ute finnes noen av de mest veltrente
skolerte teologer den religiøse verden noensinne har hatt. Med all deres
kunnskap om gresk og hebraisk, og deres teoretiske bakgrunn, så kunne
du kanskje tro at det sannelig i deres midte ville være minst én som var i
stand til å lese Bibelen og finne ut at Herren ikke kommer for å hente et
slikt rot. I dag har vi fremdeles mennesker hvis sinn er usikre. De ser alt
det som foregår og de sier, Bro. Jackson, er du sikker på at det ikke er
Gud over der? Hør på meg, hellige: Jeg bekymrer meg ikke for det som
Gud gjør over der i den andre leiren. Jeg er opptatt av det Han gjør rett
her i denne forsamlingen i dag. Slik som jeg ser det, så måtte Gud
egentlig begynne med elementet der ute først, for det var bestemt til å
sette dagsordenen og sette i gang endetidens klokke. Der borte gjør Han
to ting. Først binder Han denominasjonene sammen i bunter. Han gjør
det gjennom Kirkenes Verdensråd eller Det Økumeniske Konsil. De blir
alle bundet og knyttet sammen i et falskt fellesskap som har svært liten
Bibelsk struktur. De har tatt noen få grunnleggende skriftsted, satt dem
sammen for å presentere kjærlighetens og fredens Gud, og de har
fullstendig oversett de skriftsteder som virkelig er grunnstenene i en
sann Gudstro. Det de har fått tak i, det manipulerer de. Alt i Bibelen som
faller utenfor dette området er, ifølge dem, uviktig. Jeg er nødt til å si at
det ikke finnes én ting i Bibelen som er uviktig for ekte Guds barn i den
tid vi lever i. Det er viktig at vi ser hele Guds ord i dets rette perspektiv.
Du har aldri hørt en av disse menn ta en lignelse og forklare den i detalj.
De etterlater seg det inntrykk at så lenge du holder deg i din
organisasjon, uansett om du er baptist, katolikk eller hva som helst, så er
alt riktig. Gud gir oss sin vidunderlige nærhet fordi Han elsker oss,
Halleluja! Det er holdningen de har. Derfor sitter de der sammen uke
etter uke og bare ser på disse Åndens manifestasjoner, akkurat som om
det er det eneste en vandring med Gud dreier seg om. Ikke et eneste
øyeblikk tenker de på at det de ser burde lede sanne troende inn i noe
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annet, noe som kan øke deres åndelige vokst. Denne opplevelsen vil for
kloke troende, introdusere dem for den virkelighet det er å vandre med
Gud gjennom sidene av Hans hellige, skrevne ord. Jesus talte alt dette på
forhånd. Vi kan spørre oss selv dette spørsmålet: I lys av alt som er så
tydelig skrevet, hvordan er det mulig at enkelte mennesker blir så
blinde? Sannheten er at enkelte er forut bestemt til å motta åpenbaring,
og resten er det ikke. Hvorfor? Fordi Gud – ved sin suverene evne til å
se hele bildet fra begynnelse til slutt før Han skapte den første stjernen så alle de som kom til å elske Hans sannhet, og det er disse Han arbeider
med på denne måte. Evangeliet blir forkynt for alle mennesker, men
bare de som Gud – ved sin evne til å se dem fra begynnelsen – forut
kjente, vil få del i den guddommelige åpenbaring av hele den plan Han
har for tidsperiodene. Gud så (før Han i det hele tatt skapte noe som
helst) hva Satan kom til å bruke slangen til, og Han så de to ættelinjene
som kom til å befolke jorden. Likevel var Han nødt til å tillate det for at
mennesket skulle kunne ha en fri vilje. Ellers ville Han være nødt til å ha
fellesskap med en gjeng dukker som bare gjør det Han tillater. Nå er det
slik at de som virkelig har samfunn med Ham i sannhet, de gjør det fordi
de velger det, og ikke fordi de ikke har et valg i saken. Det kan kanskje
høres komplisert ut i begynnelsen, men det er et vakkert bilde når du
først ser det i det riktige lys. Husk nå på at alt sammen er styrt av og på
grunn av Guds forkunnskap, som gjorde det mulig for Ham å kjenne
slutten før begynnelsen. Han satte seg ikke bare ned og plukket ut dem
som skulle bli frelst, og lot resten gå fortapt. Avslutningen er kjent
allerede fra begynnelsen, rett og slett fordi Gud kunne se det valg i livet
som enhver av oss ville ta angående vår frelses evangelium. Akkurat her
hviler forutvelgelsen: på Guds forkunnskap.

Vi skal på dette tidspunkt gå inn i den andre lignelsen i Matteus 13. Vi
har allerede forkynt om disse lignelsene, så vi skal ikke gi en lang
forklaring av dem. Jeg ønsker imidlertid i lys av tiden vi lever i, å vise
deg hvordan vi skal se på oss selv. Jesus sier i Matteus 13, begynner i
vers 24, at himmelens rike vil være slik som lignelsen fremstiller det;
men når? og hva vil sluttresultatet bli? Vi skal se på alt dette litt senere.
Matteus var den eneste disippelen som skrev ned disse lignelsene i den
riktige kronologiske rekkefølge som de hører hjemme i. Dette var Jesu
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egen måte å fortelle – før Åpenbaringsboken og noen av brevene var
skrevet – at nådens tid, tidsdispensasjonen som er kalt himmelens rike,
ville gå gjennom syv dramatiske forandringer, og at Kristi legeme, som
hadde sin begynnelse på pinsefestens dag, ville være nødt til å gå
gjennom disse. Her beskrives syv forskjellige faser som menigheten
måtte gå gjennom. Det Nye Testamentets menighet består av mennesker
fra forskjellige generasjoner, men den var nødt til å gå gjennom syv
distinkte hovedforandringer, helt til den til slutt når avslutningen av
nådens tid for hedningene, da nåden blir kuttet av for dem. Slik blir alle
de syv lignelsene i Matteus 13 oppfylt. Likevel tror jeg ikke at du kan
slå opp i noen av teologenes skrifter og finne ut at de sier disse
lignelsene går parallelt med de syv menighetene i Lilleasia, slik du ser
dem i Åpenbaringsboken. Legg merke til det Jesus sa i den andre
lignelsen. Vi begynner i vers 24, hvor Han talte om ugresset blant den
gode avlingen.
En annen lignelse fremsatte han for dem og sa: Himlenes rike kan
lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. (Dette
peker selvfølgelig mot det rene Guds ord som ble forkynt på jord, først
av Jesus, og så av Hans apostler. Det produserte ekte Guds barn da det
slo rot) (25) Mens folkene sov, kom hans fiende og sådde ugress
blant hveten, og gikk så bort.
Dette er et bilde av ingen annen enn Herren Jesus Kristus da Han kom
første gang, og det som skjedde senere, da Satan begynte å så liksomtroende blant de sanne Guds barn. Først forkynte han i 3 ½ år. Ved
guddommelig åpenbaring bragte Han frem Guds plan, frelsens plan,
hentet fra Det Gamle Testamente, og oppfylte løftet i Jeremias 31:33,
som vi allerede har talt om. Dette gjaldt den nye pakt som Gud skulle
opprette med nasjonen Israel. Jesus var budbæreren for denne nye pakt
som skulle gis til Israel først (og til hedningene senere), etter at Lovens
tidsalder var over. Vi vet at Gud tilbød denne pakten til den jødiske
nasjon først, gjennom Herren Jesu Kristi evangelium og det som ble
forkynt av disiplene. De forkastet det til slutt, hovedsakelig av den grunn
som Paulus nevner i Romerbrevet 11:25.
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For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne
hemmelighet – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke:
FORHERDELSE ER FOR EN DEL KOMMET OVER ISRAEL,
INNTIL HEDNINGENES FYLDE ER KOMMET INN.
Nå vet vi selvfølgelig at deres åndelige blindhet var bestemt av Gud, slik
at dette vidunderlige evangeliet kunne bli forkynt for oss hedninger og
vi kunne bli tatt fra det ville oljetre og bli innpodet i det gode oljetre, og
få del i denne nye pakt. Når vi ser på denne lignelsen, så la oss huske på
at Jesus, ved slutten av sin tjeneste, overgav seg til å bli korsfestet på
Golgata. Da ble Han GUDS LAM, som skulle sette i gang denne NYE
PAKT. Så ble Han OPPREIST FRA DE DØDE av Guds kraft, og tatt
inn i herligheten for å bli Forbeder, yppersteprest i denne nye pakt som
vi alle tar del i ved tro. Dette ble ikke bare gjort for jødene, men for alle
hedninger som senere skulle bli introdusert for dette samme evangelium.
Jesus fortalte dem derfor forut at når evangeliet og dette himmelens rike
beveger seg fra den første generasjon, eller fra den første menighetstid
og inn i den andre, så ville de begynne å se noe annet oppstå. Hva var
det? Vers 25 sier, Mens folkene sov, og dette peker mot den første
generasjon av apostlene og tjenesten, som enten var blitt martyrer eller
bare hadde dødd ut og derfor ikke lenger var på scenen. Det refererer
også til eldre generasjon av kristne som hadde dødd og latt den neste
generasjon fortsette. Den andre generasjon, som ved omvendelse og ved
å motta de samme goder som den første skulle utgjøre den gruppe som
fremdeles skulle bli sett på som Kristi legeme, overlot styringen til en
helt annen type lederskap.
Mens folkene sov, kom hans fiende og gjorde noe. Vi vet at da Jesus
tyder denne lignelsen senere i samme kapittel, så forteller han rett ut
hvem denne fienden er. DET ER DJEVELEN. I en time som denne, når
vi kan se effekten av denne lignelsen ligge over den religiøse verden i
dag, så er det merkelig at hver eneste del av den blir sluppet ned i
menneskenes hjerter, og de reagerer på og oppfyller denne lignelsen
akkurat slik som den er skrevet. Likevel kan ikke den religiøse verden
rundt oss se det. De behandler det som om, Å, det var da bare en
lignelse. Det var sannelig en lignelse, men en lignelse så unik og enkel
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at det naturlige utdannede sinn bare ser på den og sier, Vel, kan det være
noe som helst i dette?
Da den første tidsalder var i ferd med å svinne hen, så begynte fienden
av Herrens plan å gjøre noe som fremdeles øver sin effekt på
menigheten i dag. Hva gjorde han? Han kom og sådde ugress blant
hveten (Med hveten menes det gode korn som Herren sådde).
( 26) Men da strået skjøt opp og satte aks, da kom også ugresset til
syne.
Dette betyr at da det originale kornet døde (du kjenner den naturlige
tidsprosess som korn går gjennom i sin reproduksjon: det dør fra sin
originale identitet og så kommer nytt liv ut av det), så kom det opp i dets
sted noe som ikke var det samme som det som i utgangspunktet ble
sådd. Det så veldig likt ut, men et veltrent øye ser forskjellen. Vi kan
kanskje si, Vel, hva er dette? Det ser ikke akkurat ut som det som ble
plantet. Vi forstår alle om planteliv (som Jesus brukte for å forklare
denne sannhet) at reproduksjonens naturlige lov har en syklus den går
gjennom. Den første menighet , den som ble født på pinsefestens dag i
kristendommens første generasjon, setter et mønster for hvordan type
menighet vi kan forvente at Herren Jesus kommer for å hente hjem. Hvis
den religiøse verdens teologer bare kunne forstått denne naturlige lov, så
ville de ha sett dette også.
Mange mennesker har sine egne ideer og de kan gå tilbake og peke på
ting som Den Hellige Ånd gjør, og så sier de, Vel, dette er akkurat slik
som det som hendte på pinsefestens dag. De kan riktignok si det, men se
hva som kom ut av det Den Hellige Ånd gjorde på den øvre sal på
pinsefestens dag. Hver eneste epistel i denne Bibel ble et nedskrevet
faktum som et resultat av det som skjedde der. Enn om disiplene på den
tid hadde behandlet salvelsen på den øvre sal med samme holdning som
dagens karismatikere gjør det? Det Nye Testamente ville ikke ha vært
skrevet. De ville ikke ha skrevet noe angående sannhetene i Kristi lære.
De ville ha skrevet artikler om hvor drukne de følte seg, og hvordan de
opplevde spesielle sensasjoner og så videre, men du ville ikke ha funnet
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en eneste uttalelse du kunne ha forankret din sjel i. Kristendommen ville
ha dødd fullstendig ut i det første århundre.
Det er meget klart at disse åndens manifestasjoner er de samme, men
med enkelte unntak som vi allerede har nevnt. Vi er bare nødt til å huske
på at det er visse karakteristikker som er akkurat de samme som det som
skjedde på pinsefestens dag. Derfor kan vi si at disse lignelsene er
Herrens enkle måte å illustrere hvordan tid og tilstander til slutt vil få
endetidens menighet til å reflektere tilbake til Gud akkurat det Han leter
etter. La meg lese ferdig her.
(Matteus 13:26-30) Men da strået skjøt opp og satte aks, da kom også
ugresset til syne. (27) Tjenerne gikk da til husbonden og sa: Herre,
var det ikke godt korn du sådde i åkeren din? Hvor har den da
ugresset fra? (28) Han sa til dem: Dette har en fiende gjort. Da
spurte tjenerne ham: Vil du at vi skal gå og sanke det sammen? (29)
Han sa: Nei, for da ville dere også komme til å rive opp hveten når
dere sanker ugresset sammen. (30) La dem begge vokse sammen til
høsten. Når det så er tid for innhøsting, vil jeg si til høstfolkene:
SANK FØRST UGRESSET SAMMEN OG BIND DET I BUNTER
FOR Å BRENNE DET. Men hveten skal dere samle i låven min.
Hellige, dette er Jesu egne ord. Jeg er ikke opphavet til dem. En ting er i
alle fall sikkert. Disse ord gjelder enkelte mennesker som lever rett her
ved avslutningen av tidsalderen. Det er grunnen til at Jesus talte denne
lignelsen. Han ville at ekte Guds barn skulle vite at de ikke personlig
trenger å gå rundt og kaste liksom-troende ut fra sine forsamlinger. Gud
vil ta seg av det etter at Han har brukt dem til å prøve oss. Husbondens
tjenere er den sanne tjeneste på den tid, og husbonden er ingen andre enn
Herren selv. Dette taler selvfølgelig om tjenesten i den andre
menighetstid. De begynte å legge merke til disse falske personer som
hadde ideer, åpenbaringer og meninger som gikk rett imot de originale
apostlers lære. Slik var det at tjenesten i den andre tid begynte å reise
seg opp og se på tilstandene. De ber, Herre, skal vi gå ut og grave dem
opp og kaste dem ut? Herren sier til dem, Nei, gjør ikke det. La dem
være i fred. La dem alle vokse sammen til høstens tid. Vel, vi nærmer
oss denne høstens tid, og det finnes på denne jord ikke én eneste teolog
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som kan forandre denne lignelsens betydning. Han er skyldig i å
oppfylle sin rolle, og han er så åndelig forblindet at han ikke engang
skjønner det selv. Uansett så sier Herren, La ugresset være i fred, for at
dere ikke skal skade den gode hveten. I det 28. verset referer Han
selvfølgelig til disse tjenerne.
Han sa til dem: Dette har en fiende gjort. Da spurte tjenerne ham:
Vil du at vi skal gå og sanke det sammen? (29) Han sa: Nei, for da
ville dere også komme til å rive opp hveten når dere sanker ugresset
sammen.
Jeg er nødt til å si dette en gang til. Hele den religiøse verden ville vært
en del av den karismatiske bevegelse hvis det ikke hadde kommet en
mann ved navn William Branham, som allerede var født og bodde i dette
området i 1940-årene og opp til 1960-årene, og hvis det ikke hadde vært
for at han ble salvet til å bringe alle disse ting ut av Bibelen. Vi ville alle
sprunget etter sensasjoner, og ikke i det hele tatt kjent vår vei gjennom
Guds ord. Vi ville ikke ha brydd oss om det heller. Det ville vært
endemålet i disse sirkler.
Jeg sa også i Canada at hvis du tviler på det jeg sier, så kan du bare gå
på en av møtene deres og prøv å reis deg og si at Gud har arbeidet på
deg de siste seks månedene angående dette å tro på treenigheten. Du vil
bare såvidt få det ut av din munn før eldstebrødrene kommer og tar tak i
armen din og sier, Hvis jeg var deg, så ville jeg sette meg ned. Ellers er
vi nødt til å be deg om å dra herfra. Alt dette indikerer at de ikke vil
tillate noe å rive ned det fundament eller den plattform som de bygger
sitt fellesskap på. Størstedelen av plattformen de har bygget på består av
gammel, verdiløs overgitt tradisjon som er dømt til å smuldre sammen til
støv en av disse dager, når Gud dømmer det hele. Når du ser på vers 30,
så ser du hva Herrens råd er.
La dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er tid for
innhøsting, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og
bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i
låven min.
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Han var ikke interessert i å rive opp djevelens lekeplass for tidlig. Dette
ugresset har nå fått lov til å holde på uforstyrret i 1900 år, og
innhøstingens tid er ennå ikke kommet. Den er imidlertid meget nær. De
forkynner sine budskap, de skriver sine trosartikler, de skriver
forskjellige artikler om det som foregår på forskjellige steder, men
åndelig sett befinner de seg millionvis av mil unna Gud, bare fordi de
ikke vet hvem eller hva Han er. Så lenge mennesker tror at Gud
manifesteres i TRE PERSONER, og at disse TRE PERSONER alle er
likestilt i autoritet, så kan de aldri forstå de dypere åndelige sannheter
som er skjult i Guds ord. Når du fornekter Guds enhet, utvelgelse og
forutvelgelse, og benekter vanndåpen i den Herre Jesu Kristi navn, så
bygger du på synkende sand. Ditt åndelige hus kan ikke bli stående.
Åpenbart sannhet er det eneste sikre fundament vi kan bygge på.

Når vi kommer til vers 37 i dette 13. kapittel i Matteus evangelium, så
finner du at Jesus tyder den andre lignelsen, og han etterlater seg ingen
spørsmål angående hva som skal skje med ugresset når den rette tiden
kommer. Vi skal bare lese rett gjennom det, og så skal jeg si noen få ord
om det. Disiplene kom til Ham og spurte Ham om å forklare den for
dem, og dette er det Han sa.
(Matteus 13:37-42) Han svarte og sa: Den som sår det gode kornet,
er MENNESKESØNNEN! (38) Åkeren er verden. Det gode kornet
er rikets barn. Ugresset er den ondes barn. (39) Fienden som sådde
det, er DJEVELEN. Høsten er enden på denne tidsalder.
Høstfolkene er engler. (40) Likesom ugresset blir sanket sammen og
oppbrent med ild, slik skal det gå ved enden på denne tidsalder. (41)
Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av
hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet. (42) Og
de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner.
Dette viser bare at uansett hva kristendommen i den andre menighetstid
produserte, så vil ånden bak det være det samme helt til vi kommer til
tidsalderens ende, som vi lever i nå. Vi nærmer oss raskt denne
tidsalders avslutning, tiden da denne lignelsen skal avsluttes. Betyr det at
vi skal se på det hele uten håp, forblindet og uvitende? Har vi ikke noe
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her som kan oppmuntre oss og vise oss hvordan vi skal se på oss selv
idet denne time nærmer seg? Jeg har i alle fall det, og jeg takker Gud for
det. Det er ikke fordi vi er smarte. Det er på grunn av Guds nåde. Ingen
av oss er smarte eller gode nok til å fortjene det Gud har gjort for oss.
Det hele går tilbake til det selvsamme skriftstedet som denne religiøse
verden forkaster. Jeg elsker det som apostelen Paulus skrev i
Romerbrevet 8:29-32.
For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å
bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han (Jesus) skulle være
den førstefødte blant mange brødre. (30) Og dem som han forut
bestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt,
dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har
rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. (31) Hva skal vi da si
til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? (32) han som ikke
sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han
kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?
Her ligger vårt håp, i Gud, som kjente oss før verdens grunnvoll ble lagt.
Ingen teolog kan benekte det faktum at Jesus ga denne lignelsen av en
spesiell hensikt. De ser bare ikke den virkelige oppfyllelsen av den. Jeg
skal ta opp tråden i vers 40 og si dette; Lignelsen sier ikke at ugresset
blir brent før de hellige blir opprykket. Den sier bare hva deres endemål
vil bli, når de skal stå foran den store hvite trone for å dømmes.
(40) Likesom ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik
skal det gå ved enden på denne tidsalder.
Dette er lønnen de skal motta for sine falske religiøse gjerninger. Det
betyr rett og slett at de blir bundet sammen i bunter og bevart til den
senere ild. De skal brennes når Herren er her og dommen blir utmålt
(Ordet verden, slik som det er brukt her, gjelder ikke planeten. Det betyr
enden av denne tidsalder, eller denne tidsalders menneskelige styresett.)
Det kan se ut til at mennesker som ikke bryr seg om å forstå
åpenbaringen av Guds ord, mottar flere velsignelser enn de som elsker
åpenbaringen, men jeg vil minne deg om at Guds lønningsdag kommer.
Du så i vers 41 og 42 hva som venter på de som har gjort seg skyldige i
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onde gjerninger, og jeg må også minne deg om at de som ondskap, ikke
bare er denne verdens skurker og kjeltringer. De er religiøse ledere, men
blinde veiledere for blinde mennesker. Dette er dem som befinner seg i
anerkjente posisjoner. Det er dem som er kjent for de store
utdanningsprogrammene og intellektualitet. Det er om denne type
mennesker at politikerne vil si, Bli med meg på innvielsesdagen min og
fremsi en bønn. De vil ikke ha mennesker som oss i nærheten når de
holder slike forurensede arrangement. De velger seg mennesker som
passer inn i deres egen klikk. Jeg forstår at når mennesker ser disse store
forkynnere, prestene og alle teologene, så er det vanskelig for dem å
forstå at det bak alle disse står en engel som er utsendt fra Gud for å
oppfylle Hans ord. Noen vil selvfølgelig si, Bro. Jackson, vil det ikke
være onde ånder som er med dem? Så absolutt ikke. De er rettferdige
engler, men de oppfyller Skriften fordi Gud vet at disse anerkjente
forkynnere ikke er interessert i sannheten, og at deres hjerter aldri vil
forandre seg. Derfor kan Gud sende sine engler og si, Gå og salve ham
til å gjøre det og det, og på samme tid blir alle disse mennesker bundet
sammen i bunter, uansett om de er kvinner eller menn.
Husk nå på hva Jesus sa i Matteus. På den dag når Han kommer, skal det
ikke da være enkelte som skal si til Ham, Herre, har ikke vi kastet ut
onde ånder i ditt navn, har vi ikke profetert i ditt navn og gjort mange
vidunderlige gjerninger? Dette er den selvsamme kategori av
mennesker. Det har aldri vært en tidsalder som denne, og du vet det.
Husk nå på at Gud villeder ikke de dårlige jomfruene. Han villeder
ugresset. De dårlige vil være fanget i denne ting helt til de når et bestemt
tidspunkt. Gud gir de dårlige jomfruene liv, men Han forblinder
ugresset. Han visste nemlig fra verdens begynnelse at de er individer
som aldri vil forandre sitt sinn og sin holdning til Guds ord. De bruker
religion som en pyntelig fasade for å finne frem i samfunnet, og for å
arbeide seg til toppen. Derfor kan Gud sende ut sine engler sammen med
dem, og englene kan salve disse menn og kvinner til å gjøre ting som
synes å være så vidunderlige. Lønnen deres blir imidlertid kun det de
mottar i hvert enkelt tilfelle, og Guds endelige dom er fastsatt. Nå kan
kanskje noen få den idé at jeg er glad for at disse mennesker vil få en
slik ende, men det er jeg ikke. Det som gjør meg glad, er det faktum at
sanne troende kan stole på Guds ord. Hans ord er sant og ikke et eneste
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ett av dem vil noensinne svikte. Derfor forteller jeg deg bare det Bibelen
sier om det som foregår i vår generasjon. Og jeg kan forsikre deg om at
jeg ikke får noen tilfredsstillelse av å vite at enkelte mennesker er
bestemt til å brennes når det hele når sitt klimaks. Dette er grunnen til at
du av og til ser på TV at en eller annen journalist intervjuer noen av
disse karakterene der ute. Noe av det ser ut til å være bra, men noen av
dem er sannelig fanget i et kaos, og intervjuerne merker ikke forskjellen.
Du ser aldri at disse nyhetsmannskapene kommer hit for å gi oss noen
pris for noe som helst. De bryr seg ikke noe om hvem vi er. De tror at vi
er en sekt, og at vi bare er opptatt av å finne nye måter å gjøre oss selv
annerledes på. De vil heller stenge vårt fellesskap enn å si noe godt om
oss. Vise mennesker leter ikke etter anledninger til å få sitt ansikt vist
frem på nyhetssendingene på TV. Vår himmelske Far vet hva vi trenger,
og han tilveiebringer det.
Uansett, Bibelen sier at Menneskesønnen skal sende ut sine engler. Når
gjør Han det? Når tidsalderen går mot en avslutning, den tid som vi lever
i.
(41) Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut
av hans rike alt som volder anstøt,
De skal med andre ord sanke ut alt det som ikke behager ham, fra den
gruppe som blir sett på som den sanne menighet. Han separerer alt, slik
at de to ikke lenger vandrer sammen, blander seg i sammen, eller har
fellesskap med hverandre. Først samler Han ugresset og binder det i
bunter. Det er det som har foregått i mange år nå.
og de som lever i lovløshet.
Husk på hva Jesus i Matteus’ skrifter svarte dem som sa, Har vi ikke
gjort dette og hint i ditt navn? Hans svar til dem var, VIK BORT FRA
MEG, DERE SOM GJORDE URETT. JEG KJENNER DERE IKKE.
Betyr dette at Han ikke visste hva de holdt på med? Nei, det betyr bare
at de aldri har hatt det nære forholdet til Ham. De har på annet vis klatret
seg opp til sin posisjon. Hva er urett (eng. iniquity – no. ondskap)? Det
er når noen gjør opprør mot den guddommelige autoritet, eller tar den
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ære som kun tilhører Gud, og liknende ting. Det er hva det er. Få aldri
den idé at det betyr å gå ut og drikke seg full, å rane en bank eller å
drepe noen. Nei, mine venner. Å gjøre urett vil si å forvrenge Guds ord,
og deretter bruke det til å forblinde menneskesjeler, noe som igjen vil si
å føre dem til ødeleggelse. Det er ikke noe rart at Han har retten til å
kalle dem uretts gjørere. De gjør opprør mot guddommelig autoritet,
guddommelig åpenbaring, alt det som er viktig i Guds plan og hensikt.
Hvordan kan en slik person reise nedover livets vei og tro at han holde
seg der hvor alt dette foregår, fryde seg over det, og fremdeles være en
klok kristen? Jeg er takknemlig til Gud for denne ene ting, at de dårlige
jomfruene i alle fall får sitt lys, selv om de ikke vil få ta del i
opprykkelsen. De kommer likevel til å få lov til å leve i Tusenårsriket
sammen med Jesus og bruden. De vil bli oppreist fra de døde etter at den
store trengsel er avsluttet.
Når vi leser lignelsen i Matteus 25:1-13, så forstår vi at de kloke
definitivt ikke går til de dårlige for å få noe. Det er akkurat det motsatte.
De dårlige kommer til de kloke og spør (i virkeligheten) om de ikke kan
forklare åpenbaringen i Guds ord til dem. De vise vet imidlertid at de
som ikke har mottatt Den Hellige Ånd, som skal lære dem alle ting, de
må først å dra til Den Hellige Ånds markedsplass og kjøpe det de
trenger. Det er der ute hvor menneskene har spesialisert seg (ifølge
Skriften) på å selge denne opplevelse. Det er nytteløst for noen og
enhver å prøve å forklare en ekte Guds åpenbaring for et menneske som
ikke har hatt denne opplevelse. Vel, bro. Jackson, jeg trodde at de
dårlige jomfruer allerede har Den Hellige Ånd. Nei, ikke i opplevelsens
sanne dybde. Hvis de hadde det, så ville de ikke være dårlige jomfruer.
Det som skiller disse to elementene, er den komplette NYE FØDSELS
OPPLEVELSE, Å MOTTA DEN HELLIGE ÅNDS DÅP. De har alle
mottatt en salvelse fra Ånden, og de tolker det dit hen at de har den
fullstendige opplevelsen. I virkeligheten har ikke det de mottok, ledet
dem inn i hele sannheten, slik som Jesus sa det i Johannes 16:13.
Men når han kommer, sannhetens Ånd, SKAL HAN VEILEDE
DERE TIL HELE SANNHETEN. For han skal ikke tale av seg selv,
men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han
forkynne dere.
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De dårlige jomfruene våknet først når ropet lød, det som vekket denne
tids mennesker. De forstod så at de ikke hadde det de trengte, så de
spurte de kloke, Hjelp oss, gi oss av deres olje. Vi ser rett og slett at de
kloke mennesker ikke kunne gjøre noe som helst for å hjelpe dem på
noen måte. Den andre tingen er at da de kom og spurte etter olje, så
ønsket de egentlig å være i den samme åpenbaring som du og jeg er i,
selv om Bibelen ikke forklarer lignelsen. De ønsker ikke å komme seg
inn i et telt, eller en bygning. Det er en åpenbaring som har samlet
hellige fra hele verden og fått dem til å se på det samme bildet i ånden.
Dette er det sanne Kristi legeme, de som blir fullkommengjort av Guds
ord og Hans Ånds bevegelse og arbeid. Han har fullkommengjort til ett
legeme alle de som virkelig har overgitt seg selv til Ham, de som er ført
sammen til ett i den Herre Jesus Kristus. Han er nemlig hode for dette
store legeme, og de vandrer i fellesskap med Ham. Vi vandrer og følger
ham, for vi ser Hans fotspor gjennom sidene i denne bok.
Den religiøse verden forstår ikke engang at de overtrer Guds ord i så og
si alt det de gjør. De samler seg i tusentall for å oppleve en av disse
mektige salvelsene, og hundrevis av dem faller i Ånden, og de ler. De
tenker imidlertid aldri på at dette burde føre dem til noe annet, noe som
kan forme Kristi sinn i dem. Jeg må si at det finnes virkelig noe slikt
som hellig latter for dem som er i den Herre Jesus Kristus. Dette er et
middel som Gud bruker for å sette brann i de sjeler som har mottatt Ham
gjennom alt det som Hans ord kan tilby dem, og på denne måte - og
andre måter - vil Han også ha all prisen og æren tilbake til seg selv. Det
ser dåraktig ut i verdens øyne, men Gud blir æret gjennom det, for Han
liker å le av disse utdannede idiotene, disse teologene som ikke vil ha
noe å gjøre med det de selv ikke har organisert. Dette minner meg om
noe jeg hørte en gang.
Tilbake på 50-tallet var det en broder fra Sør-Afrika som brukte å
komme hit. Han er død nå, men han fortalte om en hendelse der borte i
California. Han var sammen med noen som tilhørte Full Gospel
Business Men (no. Det Fullstendige Evangeliums Forretningsmenn), og
de hadde et friluftsmøte på bytorget. Jeg har glemt hva slags bygning det
var, om det var et byrettslokale eller en annen offentlig bygning av et
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eller annet slag, men den hadde en trapp som de brukte. Alle sangerne
var der, og de hadde spurt ham om å tale. En betydelig folkemengde
samlet seg rundt ham mens han preket. Da tiden kom for å avslutte, så la
noen merke til at det var en kjent bypredikant – fra en av de store
kirkene – der. Han var en av disse formelle, stive typene. Budskapet var
ferdig, og man hadde bedt for folket. Så var det tid for å avslutte møtet,
og en av disse forretningsmennene sa, Jeg ser at Pastor Det og Det har
kommet. Jeg skal spørre ham om å avslutte med bønn. Du kan
selvfølgelig se for deg noen av disse teologene. Her kommer han opp
trappetrinnene, går bort til mikrofonene, nå, la oss be. Han åpner
munnen sin; Himmelske faaaar... (du vet hvordan enkelte av dem
snakker). I samme øyeblikk fikk han et hardhudet insekt i munnen, og
begynte å hoste voldsomt. Derfor kunne han ikke avslutte bønnen. Jeg
forteller dette bare for å minne oss om at Gud kjenner ditt motiv og din
holdning i alt det du gjør. Noen mennesker har rett og slett bare et ønske
om å bli hørt. Vel, da denne personen åpnet sin munn, så sa Gud (ved å
sende dette insektet), Lukk munnen din! Han kan virkelig få oss til å tie
stille når Han ønsker det.
Dette er akkurat det samme som det jeg har lest i forskjellige bøker som
er skrevet om Azusa Streets tid. Tilbake på den tid kom mange
forskjellige personer for å se over situasjonen, men deres motiv var galt.
De kom med andre ord for å undersøke. Da de trodde de så en mulighet
til å si noe for å uttrykke sine meninger, med én gang de reiste seg opp...
BINGO, Guds kraft la dem i bakken. Jeg er nødt til å si dette. Fra nå av
og frem til menigheten forlater denne verden, kan vi forvente at Gud
skal arbeide i vår midte, i våre liv, ikke bare for å produsere et
fellesskap, men for å forme våre liv slik at de står i forhold til Skriftene.
Det vil ikke være slik at jeg bare kan gå nedover livets vei og velge, Jeg
vil gjøre dette, men bare etterligne dette og dette. Nei, vi vil ikke kunne
etterligne noe som helst når Han er ferdig med oss. Vi skal leve alt det vi
tror. Når vi så lever det ved Guds nåde, så kommer Han mange ganger
til å arbeide med oss på en slik måte at vi får se hva Han er i stand til å
gjøre. Vi vil også få se hva Han ikke vil gjøre for bare å behage enkelte
menneskers meninger. Noen ganger glemmer vi at Gud er en Ånd som
kan få jern til å flyte på vannet hvis det tjener Hans hensikt. Han gjorde
det for profeten i fordums dager. Det er sant at samfunnet forandrer seg,
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men Gud forandrer seg aldri. Vi lever i en tid hvor vår religiøse verden
er fylt med alle slags teoretiske vantroens læresetninger. Det finnes i dag
predikanter som vil lese fra førsteside artiklene i avisene, om det som
foregår i enkelte andre menigheter, og så gjøre narr av hele greia; Dere
forstår, brødre, vi trenger ikke dette i dag. Mirakler var for apostlenes
tid. Å tale i tunger var greit nok på deres tid, men vi trenger det ikke i
dag. Tidene har jo forandret seg. Ja, tidene har forandret seg, og de som
forkynner slik har forandret seg.
En mann fra Church of Christ (no. Kristi kirke) fortalte grunnen til at de
trengte å tale i tunger i den første tid. Gud skulle nemlig sende dem ut til
en primitiv hedensk verden, så tungetalen var for at de skulle være i
stand til å snakke med hedningene. De forkynte aldri for hedningene på
et ukjent tungemål. Historien forteller ikke om noe slikt tilfelle. På
pinsefestens dag forkynte de til sitt eget jødiske folk på andre språk, og
de var de eneste som noensinne hørte noe slikt. Det oppfylte selvfølgelig
profetien i Jesaja 28, som sier, Ja, ved folk med stammende lepper og
på et annet tungemål skal han tale til dette folket. Poenget mitt med
dette er imidlertid at det var nødvendig for Gud på et bestemt sted innen
den Laodikeiske tidsalder å sette noe fra Åndens verden, for å prøve det
som startet tilbake på Azusa Streets tid, og som nå ble representert av
Assemblies of God (no. Guds forsamlinger), Pentecostal Church of God
(no. Guds pinsekirke), Pentecostal Holiness (no. pinsehellighet), og
andre uavhengige pinsemenigheter som holdt seg til samme åpenbaring.
Da Gud testet det hele omkring 1915, og bragte tilbake vanndåp i den
Herre Jesu Kristi navn, og åpenbaringen om at Gud er EN, så brøt
mange ut og dannet sine oneness-grupper: United Pentecostal Church
(no. den forente pinsekirke), Apostolic Faith of the Lord Jesus Christ
(no. den Herre Jesu Kristi Apostoliske Tro), Pentecostal Adventist (no.
adventist-pinsevennene), de døpte alle på samme måte og forkynte én
Gud, men uten en fullstendig åpenbaring av Hans enhet. Både
treenighetssiden og oneness-siden av pinsevekkelsen har satt lokket over
strømmen av åpenbaring ved å organisere sine fellesskap og å
grunnlegge tungetaleopplevelsen og åndens dåp på et fundament av
menneskelig styre. Dette er helt i motsetning til Bibelen. De gjorde dette
fordi de på den tid var redd for hvordan de skulle behandle eventuelle
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falske åpenbaringer som måtte dukke opp i deres midte. I den første tid,
da menigheten hadde apostlenes originale lære og åpenbaring, så fantes
det til og med på den tid også menn som løp nedover veiene med falsk
lære. Dette hindret imidlertid ikke de sanne troende fra å motta
åpenbaring ved Guds Ånds ledelse. Skrev ikke Johannes om dette i ca.
år 90 e.Kr.? Skrev ikke Paulus – jeg tror det var i år 50 e.Kr. – i brevet
til Tessalonikerne at lovløshetens hemmelighet allerede var virksom?
Han talte ikke om underverdenen, og spritsmuglerne. Nei, han talte om
at Satans ånd sendte ut disse menn som liksom var omvendt til den
kristne tro. Med sin intellektuelle tale var de i stand til å vri på
betydningen av tanker og ord, og pervertere sannheten for å forføre
enkelte mennesker til å gå feil vei.
Derfor må jeg si deg dette. Hvis den første menighet måtte stride mot
dette, vil ikke da endetidens menighet også, til en viss grad, være nødt til
å stride mot den samme ting? Derfor talte Herren slik som Han gjorde til
Efesermenigheten i Åpenbaringen 2:1-2. Han formante dem om at de
hadde forlatt sin første kjærlighet. På grunn av sin kjærlighet og tro var
denne menighet et forbilde for alle de andre menighetene der i den første
menighetstid. Dette er det som ble sagt til dem:
(Åpenbaringen 2:1-2) Skriv til engelen for menigheten i Efesus: Dette
sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd, han som går
midt mellom de sju lysestaker av gull. (2) Jeg vet om dine gjerninger
og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du
har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har
funnet at de er løgnere.
Hellige, menigheten i Efesus hadde en åpenbaring, ja sannheten
åpenbart av Den Hellige Ånd, og det holdt dem sammen på en unik
måte. Hvis de ikke hadde hatt det, hvordan skulle de så ha visst hva som
var falsk lære og hva som ikke var det? Gud kunne ære dem fordi de
hadde vært i stand til å stå i mot da de så antikrists ånd inn i øynene,
avslørte den og forkastet den. Det eneste Herren måtte refse dem for, var
at de hadde vært så ivrige i sannheten og så fulle av entusiasme for
Guds gjerning at de hadde glemt hva det hele handlet om. Han sa til
dem, Du har glemt din første kjærlighet. Vi vet alle hva det er som sliter
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ned de helliges tålmodighet; det konstante bombardementet fra antikrists
ånd, som hele tiden prøver å komme seg inn og bryte i sønder
fellesskapet, enheten, og å forvrenge sannheten. Den holder folk så
opptatt med å forsvare det de har, at de noen ganger glemmer hvorfor de
har det.
Poenget mitt med å bringe ut disse forskjellige ting, er at den
karismatiske bevegelse i dag forstår ikke engang at de lever under
effekten av disse lignelsene. Det er ingen i deres midte som våger seg til
å åpne sin munn og si, Folkens, det er noe som foregår. Vi må være på
vakt. De kan si at Herren kommer, men lenger går de ikke.
Åpenbaringen deres strekker seg omtrent så langt. De leser i Skriften at
Han kommer igjen, men siden de ikke har åpenbaring, så har de ikke den
minste anelse om hvordan de troende skal se etter Ham.
En bror her i menigheten ga meg et papirark her i formiddag. Det var en
forsideartikkel fra en av avisene. Vi har talt om en gruppe menneskers
religiøse bakgrunn, og nå er det mange mennesker og forkynnere fra
samme kategori som begynner å komme frem med denne ideen: at læren
om menighetens bortrykkelse før trengselen, er feil. De sier den er falsk.
Jeg har lest samme ting flere ganger. Det har foregått blant disse
mennesker i flere år. Dette kommer ikke fra ulærde landsbypredikanter.
Dette er utdannede, lærde, skolerte menn med forskjellige Denominelle
bakgrunner. De dukker opp og sier, Jeg har utført historisk forskning om
dette. De skal liksom ha gått tilbake for å grave opp historien fra
tidligere århundrer og generasjoner, og så kommet til den konklusjon at
ideen om menighetens bortrykkelse før den store trengsel, er falsk. De
sier at menigheten kommer til å bli etterlatt her, for å gå gjennom
trengselen. Vel, hellige, vi trenger ikke å stole på deres ord angående
dette. Vi har Bibelen å se i, så gå med meg til Åpenbaringen 7:9-17. I de
tidligere versene leser du om hvor mange jøder som skal besegles med
Den Hellige Ånds dåp i den første halvdelen av den siste uken av
Daniels profeti. Når du kommer ned til vers 9, så ser du at alle de tolv
stammene er nevnt.
Så, i vers 9, finner vi at Johannes’ oppmerksomhet ble trukket mot en
annen scene.
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Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle
folkeslag og stammer og folk og tungemål (Vi forstår at Johannes ikke
bare ser på jødiske mennesker. Han ser på mennesker av alle nasjoner og
raser, hedninger). De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange
hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender. (10) Og de ropte
med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på
tronen, og Lammet.
La oss så gå til vers 13.
Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de
lange hvite kjortler – hvem er de? Og hvor er de kommet fra? (14)
Jeg sa til ham: Herre, du vet det! (Med andre ord, Min herre, jeg vet
ikke, men du vet det, så fortell meg det.) Og han sa til meg: Dette er de
som kommer ut av den store trengsel (Det er dette de ser på, de
mennesker som tror at denne store skare er nødt til å være hedningenes
menighet, brudemenigheten, som blir latt tilbake her for å gå gjennom
den store trengsel. Skriften forteller oss imidlertid noe annet), og de har
tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. (15) Derfor
er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han
som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem.
Jeg tror at alle dere som sitter her i denne forsamling – hvis dere har
vært her en stund – vet at denne gruppe av martyrer ikke er
brudemenigheten. Dette er de dårlige jomfruer, sammen med jødiske
troende, som faktisk er nødt til å besegle sin tro med martyrdøden i løpet
av denne mørke tidsperiode. Jesu Kristi lille brud er imidlertid sammen
med Ham i himmelen på dette tidspunkt. Uansett så er det slik dette
elementet av liksom-troende ser på hedningemenigheten. De tror at
opprykkelsen skjer like før Kristi komme, når Han kommer i egen
person ved slutten av trengselen. Ifølge deres teori blir hun i ett nu
rykket bort bare for å unnslippe den vrede som Han skal tømme ut når
Han kommer tilbake til jorden. Hvis de hadde lest sin Bibel riktig, så
hadde de sett at Hans brudemenighet kommer sammen med Ham på det
tidspunkt. Vi skal granske det videre i flere skriftsteder.
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Legg merke til at det her tales om at disse mennesker har hvite kjortler.
Det er ikke beskrivelsen av brudemenighetens kledning. Når du går til
kapittel 19 av Åpenbaringen, så viser det seg at bruden allerede er i
himmelen, og hun har ikke på seg bare hvite kjortler. Kjortlene deres er
laget av et materiale av en viss kvalitet. Jeg skal begynne i vers 7 i det
19. kapittel.
La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup
er kommet, og hans brud har gjort seg rede (Hun har gjort seg rede
her i dette liv, for ordet HAR betegner fortid). (8) Det er henne gitt å
kle seg i det rene og hvite fine lin (De er også hvite, men materialet er
av en annen kvalitet. Dette lar meg vite at du ikke kan sammenligne
menneskegruppen i det 7. kapittel med denne gruppen mennesker, og si
at det er samme gruppe. Det er det ikke. Dette er to forskjellige grupper
av troende mennesker.). Det fine lin er de helliges rettferdige
gjerninger. (9) Og han sier til meg: Skriv: Salige er de som er
innbudt til Lammets bryllupsmåltid!
Jeg må si at dette er grunnen til at lignelsen i Matteus 25 taler som den
gjør. De kloke kristne går inn til denne bryllupsfeiringen, men dette
bryllupet består av at hun (brudemenigheten) først kommer inn i en
forlovelsestid med Ham. Han åpenbarer seg for henne gjennom sitt ord,
ved Ånden, og det er dette som skaper separasjonen mellom de to
gruppene. Selv om den andre gruppen forkaster de vi tror om
menighetens bortrykkelse, så vil sanne hellige som virkelig vandrer med
Herren, faktisk fryde seg over det hele. De ser nemlig en fullkommen
Guds plan som går i oppfyllelse. Det er imidlertid et faktum at hvis noen
av oss hadde fått muligheten til å forkynne dette i USA’s høyesterett i
dag, så ville denne gjengen sitte der og se på deg med øyne som buler ut,
og de ville ha tenkt, Kjære, dere er den sprøeste gruppen av mennesker
som noen gang har vandret på denne jord. Vel, personlig er jeg glad for
å regnes som sprø for Jesu skyld. Grunnen til at denne andre gruppen
ikke kan forkynne disse ting slik som vi gjør det, er selvfølgelig at
åpenbaringens Ånd ikke er blant dem. De fryder seg over det faktum at
de har manifestasjoner som fører med seg fysiske følelser, latter,
tungetale, og til en viss grad også profetiske ytringer, som bare er knyttet
til det Gud gjør i deres egen midte. Gud gjør det på denne måte fordi
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Han gir liv til de dårlige jomfruene i deres midte. Hellige, husk nå på at
oppfyllelsen av denne lignelsen i Matteus 25 begynte for mange år
siden, og den kommer til å vare helt til den ferdiggjorte bruden blir
rykket bort herfra, og de dårlige jomfruene blir latt tilbake her på jord
for å gå gjennom Daniels-uken, det som vi kaller den store trengsel. Det
er grunnen til at du ser den store skaren av mennesker i Åpenbaringen 7,
skriftstedet vi leste først. De er nødt til å komme gjennom trengselstiden,
gå gjennom vanskelighetene, forfølgelsen og spotten og slikt, og så til
slutt møte martyrdøden på mange forskjellige steder. Det er grunnen til
at de er nødt til å vaske sine kjortler, og er nødt til å basere sitt
vitnesbyrd på det som Jesu Kristi blod har gjort for dem.
Når vi tenker på bruden, så er vi på den andre side nødt til å si at hun har
en åpenbaring som lar henne vite at hun ikke skal være her i denne
periode.
I det første brevet til Tessalonikerne, kapittel 4, finner vi hvordan vi skal
forholde oss til lignelsen i Matteus 25 og det som foregår. I Matteus 25
ser vi nemlig at det lød et rop ved midnatt; Se, brudgommen kommer. Gå
ham i møte! Alle jomfruene (de troende) begynte å våkne. Dette var
vekkelsen som begynte i slutten av 1940-årene. Innen denne vekkelsen
fantes det en mann som begynte å lære visse ting, deklarere visse ting
med Guds ords autoritet. Hovedtemaet hans var, La oss komme tilbake
til Guds ord, tilbake til den grunnvoll som ble lagt av apostlene da de
forkynte åpenbaringen av dette ordet. Alt sammen er nedtegnet her i
Bibelen. De hørte det alle sammen med sine naturlige ører, men bare de
kloke jomfruene hørte det med sine åndelige ører. I 1. Tessalonikerbrev
4 ser vi åpenbaringen som apostelen Paulus hadde. Jeg må igjen si at
disse brevene ville aldri blitt skrevet dersom apostlene – på den tid de
levde – hadde tatt opplevelsen på den øvre sal med samme motivasjon
og holdning som dagens karismatikere har. Ingen av brevene ville blitt
skrevet. De kan ikke si at disse brev bare var for den første menighet. De
var ment for alle tider.
Jeg går til Apostlenes Gjerninger, til det vitnesbyrd apostelen Paulus
gav, da Gud fortalte Ananias at han skulle gå til et spesielt hus, og at han
der ville finne en mann ved navn Saulus fra Tarsus. Ananias gikk til det
sted hvor Saulus befant seg, talte til ham, sa til ham at han skulle stå opp
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og bli døpt idet han påkalte Herrens navn. Så profeterte han til Paulus
om hvordan han var utvalgt til å være et lys for hedningene, og et
frelsens redskap like til jordens ender. Det inkluderer meg, her i 1995.
Ja, hellige, disse brev ble skrevet for de troende opp gjennom alle tider,
for at vi skal kunne ha Guds sinn angående disse omdiskuterte ting.
Jeg vil også si noe til kritikerne, de som ønsker å kaste ut sine ideer, og
som påstår at dette ikke er for vår tid. Det finnes sannheter, lært av disse
apostlene, som dere ikke tør å forkynne, av frykt for å miste den
økonomiske støtten. Dere vet at tilhengerne deres ikke ønsker å høre
sannheten, at de bare ønsker å høre noe som skal gi dem en god følelse,
uten at kjødet skal være nødt til å betale prisen for det. Alt dette viser oss
at Gud arbeider på denne måte, han sender villfarelse til noen, fordi Han
vet at de ikke vil ha sannhet. Han vet at de har bestemt seg i sine sinn, så
derfor beveger Han seg i deres midte slik som Han gjør, bare for å gi liv
til dem som er omtalt som de dårlige jomfruer. Det er en villfarelse,
tilsynelatende noe som er ekte, men minus selve nøkkelen som viser
dem hvor de befinner seg i tiden, og hva som skjer i Skriften.
Nå skal vi igjen lese åpenbaringen apostelen Paulus hadde angående hva
som skal skje med menigheten, Kristi brud, i endens tid. Paulus sier
dette i 1. Tessalonikerbrev 4:14.
For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus
også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. (15) For dette
sier vi dere med et ord av Herren: (Dette var den guddommelige
åpenbaring som han ble gitt) Vi som lever og blir tilbake (Vi er det
element som lever og er tilbake, og som oppfyller dette skriftstedet)
inntil Herren kommer (Jeg er nødt til å tro at Herrens komme er meget
nært), skal aldeles ikke komme i forveien for (eller hindre) dem som
er sovnet inn (Dette er dem som døde i går, for en måned siden, i fjor,
og videre ned gjennom årene som har gått siden apostlenes dager). (16)
For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop
(Han har allerede gjort det. Husk nå på at når Han nå kommer ned fra
himmelen, så kommer Han ikke i sitt herliggjorte, udødelige legeme og
synliggjøres slik at den religiøse verden kan se det. Ånden begynner å
prosjektere dette ved åndelig åpenbaring til dem som ser etter Hans
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gjenkomst. Det er grunnen til at denne tids budbærer – som var ropet i
Matteus 25 – også blir ropet som setter dette i gang. Ifølge dette
skriftstedet kommer Han først med et rop, så med overengelens (eng.
archangel – no. erkeengel) røst, som vil lyde når Åpenbaringen 10
oppfylles og tordnene dukker opp.), med overengels røst og med Guds
basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. (17) Deretter skal vi
som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i
skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være
sammen med Herren.
Der drar bruden, før den store trengsel inntreffer på jord. Dette er
opprykkelsen, den hemmelige tingen. Dette er mysteriet som den
religiøse verden ikke kan forstå. Videre, i kapittel 5, forklarer Paulus
grunnlaget for dette.
Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen
skriver til dere. (2) Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer
som en tyv om natten (Se på det. Hvem skal Han snike seg inn på? Ikke
bruden, for hun venter på ham på riktig vis. Det er på den religiøse
verden, som venter på ham uten en åpenbaring). (3) Når de sier: Fred
og ingen fare! (dette er den sekulære verden) – da kommer en brå
undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som
skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. (4) Men dere, brødre, er
ikke i mørket (Jeg liker dette, at Gud har gitt oss lys. Han sendte en
budbærer for å vise oss hvordan vi skal vandre i dette lyset), så dagen
skulle komme over dere som en tyv. (5) Dere er alle lysets barn og
dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til (Det er der de
befinner seg, ute i mørket). (6) La oss derfor ikke sove som de andre,
men la oss våke og være edrue. (7) De som sover, sover jo om natten.
Og de som drikker seg drukne, er drukne om natten. (8) Men vi som
hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og
kjærlighetens brynje med håpet om frelse som hjelm! (9) For Gud
bestemte oss ikke til vrede (til å gå gjennom trengselen), men til å
vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, (10) han som døde for oss,
for at vi – enten vi våker eller sover – skal leve sammen med ham.
(11) Forman derfor hverandre og oppbygg hverandre innbyrdes,
som dere også gjør.
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Jeg er nødt til å si følgende; Hvis de ønsker at disse teologene skal
forkynne for dem at menigheten skal gå gjennom trengselen, så er det
kun fordi de ikke har noen åpenbaring. De vet ikke hvordan de skal se
seg selv i Skriften. Jeg takker virkelig Herren for den nåde Han har rakt
meg. Jeg synes ikke det er nok å bli opprømt. Jeg ønsker å se meg selv i
Skriften, idet disse skriftstedene blir levende for min sjel. Priset være
Hans navn!
Når vi nå fortsetter med budskapet, så ber jeg om at Gud må hjelpe meg
med å vise dere – fra en bibelsk setting – hvor langt enkelte ting nådde
da det kom en forandring, som satte spesielle ting i gang. Her er
artikkelen fra Indianapolis-avisen, og her er fremsiden. Den handler om
pinseismens trosretning, som vokser hurtigst av alle trosretninger i
verden nå. Den har slått ned på de religiøse marker som en skogbrann.
Her er fortsettelsen av den samme artikkelen, og den gir deg noen
prosenttall for hvor mye pinseismen virker inn på ting i den religiøse
verden, sammenlignet med de fundamentale organisasjoner og deres
prosentandeler. Vi ber om at vi må være i stand til å mate dette inn i
budskapet, slik at du kan se hvordan trenden utvikler seg.
La meg igjen minne deg om at dette som foregår i den karismatiske
bevegelse, er ordinert av Gud. Hvis du tror at alt dette er skapt av
djevelen, så få det ut av ditt sinn. Få det ut av ditt sinn før du går for
langt med det du tror. Hvis du vil gå tilbake til bro. Branhams budskap
om De falske salvede i endetiden, så vil du se akkurat hvordan han la det
frem. Salvelsen er ikke falsk. De mennesker som salvelsen var på, var
ifølge hans budskap, falske. Slik er du nødt til å se på det: Hvem var
ugresset i lignelsen som vi leste tidligere? Det fortelles rett ut at det var
den ondes barn. Den onde er djevelen. Hvordan kom de seg inn i
menigheten? De kom inn ved evangeliets kall, Den Hellige Ånds
overbevisning. Deres naturlige person blir i sannhet påvirket av Guds
overbevisende kraft, men et eller annet sted på veien dukker det opp noe
i dem som gjør at de nekter å overgi seg til den levende Gud, slik at Han
kan forandre dem og gjøre dem til en ny skapning i den Herre Jesus
Kristus. Nå sitter de der i menigheten, men stort sett forblir de samme
som de var før de kom inn. Da denne type ånd først var kommet inn, så
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var den der for å vokse sammen med alle de andre. Nettopp derfor er vi
nødt til å innse at Gud lar det regne samtidig på både rettferdig og
urettferdig. Du må forstå at det er ved verdens ende – avslutningen av
dette almene menneskelige politiske system – at Gud setter i gang det
som skal separere de to kvalitetene på dem som sitter der sammen.
Derfor kan vi med sikkerhet si at salvelsen der ute er Guds Ånd, men
koblet sammen med Satans ånd, som fremdeles råder over sine egne
barns motivasjon og avgjørelser. Jeg ser ikke noen grunn til at dette
skulle være vanskelig for enkelte å forstå. Du er bare nødt til å se det i
dette lys; mange mennesker kan for mange år siden ha blitt overbevist
om sin synd, slikt som narkotika og alkoholisme, og Gud satte dem fri. I
tidens løp blir de så på et eller annet vis konfrontert med en bit av
sannhet, men de forstår ikke selve sannhetens viktighet, slik at Gud kan
lede dem videre, inn i mer sannhet. Fra dette øyeblikk av kan Gud gjøre
med mennesket akkurat slik som Han selv vil, for å oppfylle hvert eneste
aktuelt skriftsted i Bibelen. Det begynte ikke slik, men det kommer helt
sikkert til å ende slik.
Da menigheten startet, så fantes det ikke ugress i den. Det sies kort og
godt i Apostlenes Gjerninger at ingen av folket våget å holde seg nær
dem, for de fryktet for dem. Ingen mann eller kvinne med et galt motiv
våget å slutte seg til dem. Så begynte den første generasjon å forlate
scenen, og antikrists ånd gjorde sakte men sikkert sitt inntog. Den bragte
inn ”skuespillerne”, eller de liksom-troende, som vi ofte kaller dem. De
er faktisk falske troende, men menneskets naturlige ånd oppfatter dem
ikke slik, for de gjør akkurat det samme som det de ekte troende gjør.
Og Gud lar dem alle sitte sammen.
Opp gjennom årene har utallige generasjoner av kristne levd på denne
jord, og ofte bodde mennesker i et lokalt samfunn hvor alle sammen
gikk i samme menighet, uansett om det var en baptist-,
metodistmenighet eller hva som helst annet. Mange ganger var det
vanskelig for disse mennesker å godta det faktum at noen av deres egne
naboer – og noen ganger deres egne slektninger – var ugress, barn av
den onde. De sitter med selviske holdninger som nekter å la Guds nåde
forandre dem. Dette kommer imidlertid ikke som noen overraskelse for
Gud, for ved sin forkunnskap visste Han allerede før verdens grunnvoll
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ble lagt, at de ville bli slik. Dette er selve grunnen til at vi ikke kan håpe
på å forandre den religiøse verden, det katolske systemet eller noe annet
system. Nei. Underhold aldri tanken om at det finnes noe vi kan gjøre
for å forandre disse religiøse systemene, og gjøre dem til ekte troende.
Likevel kan Gud – da Han vet alt dette – bevege sin Ånd i deres midte
og legge velsignelser ned på enkelte, og de kan ikke benekte det faktum
at det var Gud som gjorde det. Dette er imidlertid til fordel for
enkeltindivider i systemet. Resten blir bundet sammen i bunter for å
brennes. Uansett hva Gud gjør i deres midte, så vil lederskapet aldri
forandre sitt syn på saken. Nei. Deres syn er, Dette beviser at Gud har
behag i oss.
Husk på at menneskene i denne karismatiske bevegelse – som nå har
spredt seg blant tusenvis av katolikker i hele verden – faktisk ser på seg
selv som en fornyelse av den gamle moderkirken. De kaller det en
fornyelsens ånd. De tror at Gud gir dem tilbake det samme som
menigheten hadde på pinsefestens dag. Dette er grunnen til at
lutheranerne og episkopalierne – og mange av de andre som har vært så
formelle og stive opp gjennom årene – nå begynner å gi etter for det som
finner sted i deres egen midte. Noen av artiklene som bro. Govender
sendte, beviser dette. I en stor episkopal-kirke i England samler de seg
og taler i tunger, synger i Ånden, ler i Ånden, og de faller sammen på
gulvet. En kirke som i mange generasjoner har vært så bundet av
formalisme, har nå åpnet dørene på vidt gap for denne fornyelsens ånd
(som de kaller det), og de sier akkurat det samme som katolikkene gjør;
nemlig at Gud gjenoppretter denne fylden for oss, denne fornyelsen av
det overnaturlige. Mennesker burde være i stand til å se at dette er den
villfarelse som apostelen Paulus talte om. En villfarelse (eng. delusion –
falskt inntrykk) er akkurat slik som vi beskrev den tidligere i budskapet;
en mann som har gått seg vill i ørkenen, begynner å lete etter vann. Han
kan bare gå en viss tid uten det. Uten stopp ser han etter et tegn på vann.
Når han begynner å nå det punkt hvor han nesten er i ferd med å gi etter,
så får han plutselig se en stor innsjø der fremme. Alle sammen vet at når
du stirrer bortover den Varme ørkensanden på en varm dag, så kan du
faktisk se hetebølgen stige opp, og de får sanden til å se ut som et speil.
Dette er på grunn av at solens glød treffer den på en spesiell måte. Dette
er en illusjon, eller et falskt inntrykk. Noen ganger har det hendt at
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mennesker har sprunget som om de så en innsjø som de kunne stupe ned
i, drikke av hjertens lyst og svale seg i. Vanligvis blir de funnet døde
noen få hundre meter bortenfor. Husk nå på at dette er en naturlig måte å
illustrere det på. Du og jeg vet imidlertid at det ikke foregår akkurat slik
når du taler om noe illusjonerende i den åndelige verden. Den er nødt til
å ligne på den ekte originalen, selv om den ikke er den samme. Og de
som satser på den, blir ikke nødvendigvis funnet døde like etterpå. Gud
har rett og slett en mye dypere hensikt med det hele.
Når du taler om åndelige illusjoner, så vil med andre ord de som ser
dem, faktisk se manifestasjoner av det ekte – det er bare sluttresultatet
som blir annerledes. Dette er grunnen til at dette er nødt til å ha visse
karakteristikker av Den Hellige Ånd. Det er på denne måte Gud sender
dem en bevegelse av sin Ånd, men de mottar ikke den nye fødsel av det.
Hovedhensikten er å forene menneskehetens systemer. Hensikt nummer
to er å gi den yngre generasjon som aldri har vokst opp i noen menighet
– de som kommer til å være de dårlige jomfruer - , en mulighet til å
motta det evige livs Ånd. Jeg vet ikke hvordan jeg kan gjøre det enklere
å forstå. Du er simpelthen nødt til å overlate sluttresultatet av alt dette i
Guds hender. Det er umulig for deg og meg å innpode i de dårlige
jomfruer nok åpenbaring av Guds ord til å gjøre brudesjeler av dem. Alt
dette er allerede bestemt i Skaperens sinn, og Han vet akkurat hvordan
Han skal ta seg av hver eneste individuelle sjel, slik at de kommer på det
sted de skal være her i avslutningen av tidsalderen. Han kommer ikke til
å miste én eneste av dem som forut er bestemt til å motta liv. De vil få
tillatelse til å leve sammen med Kong Jesus i Tusenårsriket, men de
kommer bare til å få andre funksjoner. Vi har forklart alt dette i andre
budskap, så jeg skal ikke prøve å dekke alle detaljene nå.
Alle forkynnere der ute i de forskjellige religiøse systemene som har
deltatt i dette som de kaller en åndelig fornyelse, de passer inn i den
kategori som Jesus talte om i Matteus 7:21-23. Vi skal lese det igjen.
Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i
himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. (22)
Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke
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profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort
mange kraftige gjerninger i ditt navn?
Ingen kan nekte for at noen av dem har gjort det som sies her, for Gud
vil alltid ære sitt eget ord. Det er det samme hvilken person som legger
frem skriften for en annen; så lenge denne personen tror Guds ord, så vil
Gud ære deres tro. Derfor ser du at helbredelser skjer blant mennesker
som egentlig ikke har noen tanke for mange av de verdifulle sannhetene
i Skriften. De håndterer Guds ord uten å være kalt av HAM til å gjøre
det. Dette er grunnen til at Jesus kunne svare dem slik som Han gjorde.
(23) Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik
bort fra meg, dere som gjorde urett!
Aldri i kristendommens historie har tilstanden vært slik som nå.
Kristendommen startet ikke ut med menn som gjorde mirakler, og det i
falskhetens ånd. Jesu ord lar oss vite at Han aldri hadde et intimt åndelig
forhold til de mennesker som Han er nødt til å gi dette svaret til ved
tidens ende.
Jeg ønsker å henvise til en lignelse som forklarer noe spesielt for dem
som kanskje setter spørsmålstegn ved dette budskapet. Før eller senere
vil enkelte mennesker der ute i verden være nødt til å begynne å bli
informert om at noe foregår blant brudefolket. For øyeblikket står vi
frem som en minoritet. Det ser ut til at vi er skjult bak forhenget. Det er
for en spesiell hensikt. Jeg tror Gud har latt det være slik. Han har latt
det komme ut ting om det som foregår i andre forsamlinger, og derfor
blir det skrevet visse artikler.
Nå holder de på med å feire rockemusikkens konge, Elvis Presley. Han
kom fra en pinsevenn-familie nede i Tennessee. Det er et kjent faktum at
han lærte mange av sine ideer fra å betrakte pinsevenner danse av glede,
og noen ble også slått i Ånden. Det er trist å tenke på at en slik gutt, i
stedet for å gi sitt hjerte til Gud, kunne la djevelen bruke sine følelser for
å få ham bort fra disse omgivelser og introdusere ham for datidens
ungdom, der ute i verden. Vår tids ungdom etterfølger fremdeles ånden
bak denne tingen. Han kom med en musikkform som er rett fra helvetes
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dyp. Jeg forakter den. Uansett hva enkelte av dere unge mener, så er
denne rockerytmen ikke musikk i det hele tatt. Enhver som vil gi seg
over til en ond ånd, kan lage slikt bråk. Alle og enhver kan ta opp en
bassgitar og slå på strengene. Det er nemlig alt de gjør, de slår på
strengene. For å få en brukbar lyd av disse instrument, så må du vite
hvordan du skal spille på strengene og få en distinkt forskjell mellom
toneartene G, C, D og E. Enhver kan slå på strengene og få støy, men
det må en musiker til for å kunne skape en distinksjon mellom
notelydene. Denne rockemusikken er – etter min mening – ikke stort
mer enn en hel del støy. Den har omtrent tre forskjellige noter. Den går
nedover skalaen, oppover skalaen, med det samme tempo og rytme.
Denne ånd har formert seg, og grepet tak i dagens ungdom. De er fanget
i denne ånd. Den har ledet dem inn i et miljø som har omprogrammert
deres sinn. Den har skilt dem fra mor og far, som i sin oppvekst ble gjort
kjent med andre musikkstiler. De har kastet fra seg all den klassiske
musikken som så mange mennesker har nytt opp gjennom tiden, og de
har ikke bruk for de profesjonelle musikerne som spilte disse vakre
symfonier. Bare tenk på det. De tidligere generasjoners komponister
skrev ikke slike diabolske, djevelske sanger som denne rockegjengen av
såkalte låtskrivere gjør i dag.
Når du forlater dette og går over til den halvklassiske stilen, så finner du
at sangene fra tidligere tider ikke var triste, perverterte budskap som ble
båret på lyden av en rytme som ikke er annet enn støy. Når du hører noe
av denne såkalte gospelmusikken i den karismatiske bevegelse i dag, så
forstår du at disse mennesker har blitt så fullstendig forblindet for sann
hellighet at de går ut i verden og bringer inn langhåret, rockete, hippielignende gospelartister som faktisk spotter det den sanne menighet står
for. Denne gjengen løper, hopper og danser til de samme rytmer som en
annen vill gjeng gjorde ved Woodstock. De har bare forandret teksten,
men de har fremdeles det samme tempoet. Derfor er det ikke noe annet
enn Satan i forkledning. Dette er ting som du med sikkerhet kan si at
Gud ikke er i. Det viser bare at de stakkars sjelene der ute ikke vet
hvordan de skal skille det ene fra det andre. Jeg er imidlertid nødt til å si
at det er ikke noe vi skal bekymre oss over. Vår hovedhensikt er å holde
oss selv borte fra denne ånds innflytelse og ransake oss selv, for å finne
ut hvordan vi passer inn i Guds plan her i endens tid. Hvis vi er ærlige

52

overfor oss selv, så tror jeg at vi kan se oss selv mellom permene på
denne velsignede gamle bok. DET ER INGEN ANDRE ENN DEN
HERRE JESUS KRISTUS SOM BLIR LEVENDEGJORT I OSS.
Bibelen sier da også at vi skal ta på oss Kristi sinn, så vi er nødt til å se i
Bibelen for å finne ut hva det betyr. Du ser selvfølgelig ikke Hans
fysiske skikkelse enda, men du kan se Ham ved åpenbaringen av det
som er skrevet på sidene i Hans bok.
Når jeg tenker på det Jesus fortalte sine disipler i Markus’ evangelium,
så lar det meg vite helt nøyaktig hva slags menighet Han kommer tilbake
for å ta med seg. La oss vende oss til det fjerde kapittel, og lese denne
lignelsen. Da Jesus talte den, så lød det så enkelt. Bare tenk, Han bruker
et korn som illustrasjon. La oss bare legge dette frem for den religiøse
verden, frem for dem som er utdannet i den mest populære, utdannede
tid i verdens historie, og finne ut hva de vil svare. De er i stand til å
utdanne menneskets intellekt like til menneskelig lærdoms høyeste topp.
Likevel er naturen nok til å fortelle dem at de kommer altfor høyt opp til
å forstå Gud, for Gud arbeider alltid i de enkle ting.
Da Jesus talte denne lignelsen, så burde det ha vært nok til at selv den
religiøse verden kunne forstå at de prøver å fremstille for Herren en
menighet som er annerledes enn den Bibelen sier Han kommer for å
hente. Han kommer ikke for å hente en gruppe ut fra massene der ute i
dag, for kristenheten så ikke slik ut da den startet på sin reise gjennom
denne nådens tid. Jesus sa her i Markus 4:26, Med Guds rike er det
som... Prøv nå å husk at vi talte tidligere om himlenes rike. Når vi taler
om himlenes rike, så behandler vi en tidsperiode, men her taler vi om
Guds rike, som omfatter noe som blir bygget innen denne tidsperiode.
Det refererer egentlig til selve menigheten, de mennesker som har Guds
åndelige rike på innsiden.
Og han sa: Med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i
jorden. (27) Han sover og står opp, natt og dag,
Han sier egentlig at bonden – over en tidsperiode – sår korn, hvete, ris
eller andre sorter, i jorden, og han vet hvordan det så ut da han sådde
det. Derfor vet han hva han skal se etter når såkornet reproduserer seg.
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Hvorfor sår han det i utgangspunktet? Han vet at det finnes en livskime i
det han sår, og han ønsker å få mye mer av det samme. Dette er
reproduksjonens lov. Vel, han kaster frøene i jorden, og hva skjer så?
Når bonden først har sådd kornet der, så vet han at han ikke kan gå
tilbake neste dag og grave det opp for å se etter om han har mer ris eller
hvete. Nei. Han vet at det først er nødt til å dø fra sin originale identitet,
før det noensinne vil bringe frem overskuddet som han forventer.
DETTE ER REPRODUKSJONENS LOV. Derfor sier Herren (ved å
bruke denne lignelsen) til mennesket at menigheten også vil være slik
som dette såkornet. Gud kommer til å høste inn fra det som blir sett på
som kristenheten, og han vil ta det som er helt lik den første menighet i
Apostlenes Gjerninger.
Han sover og står opp, natt og dag (det vil med andre ord være
nødvendig med en tidsprosess før kornet er klart til å høstes inn), og
kornet spirer og vokser seg høyt – hvordan det går til, vet han ikke.
Herren sier at Gud skal etablere menigheten på jorden og la den være
her inntil høstens tid. Den vil ha en spesiell, bestemt identitet, og Han
vet hvordan den kommer til å være. Dette betyr at hver eneste sannhet
som ble nedskrevet i kristendommens første århundre, ble gitt til
menigheten ved Den Hellige Ånds åpenbaring, gjennom menn som ble
inspirert av Den Hellige Ånd. Dette skulle selvfølgelig være selve livet i
menigheten før hun døde bort fra sin originale identitet. Jesus fortsetter
med å si at det vil spire og vokse seg høyt – og hvordan det går til, vet
han ikke. Dette betyr at bonden – mannen som utfører dette – ikke er
nødt til å forstå hvordan disse ting fungerer. Gud er den som har etablert
loven som regulerer funksjonene. Guds lov er akkurat slik som denne
lignelsen sier det: Av seg selv bærer jorden grøde. Dette betyr at det i
jorden finnes næringsstoffer som frøene vil leve på, og dette er selve
Guds livgivende kilde, og Han vil i rett tid sørge for at det vokser opp
igjen. Han vil våke over det og se til at livet i det originale kornet
begynner å reprodusere seg og vise seg frem, til å begynne med i en helt
annerledes fremstilling. Herren ligner det med dette; Av seg selv bærer
jorden grøde: først strå. Med dette menes stilken, eller planteveksten.
Hvis du ser på en risplante, så må du forstå hvordan denne risplanten
kommer til å se ut når den har kommet opp av jorden og har nådd en
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moden tilstand. Hvis det er mais, så er du nødt til å forstå hvordan den
planten ser ut. Det er strået som Han taler om. Først strå, så aks. Dette
betyr at planten på et bestemt tidspunkt vil ha et aks som viser seg. Her
er det at det du plantet begynner å danne seg selv i samme likhet.
Hvorfor hadde den første menighet visse bibelske karakteristikker?
Gjennom hele den første menighetstid ble apostlene drevet av Ånden –
den samme Ånd som Jesus talte om – til å skrive hver eneste epistel som
du og jeg er privilegerte å få lese. Likevel er den religiøse massen av
mennesker der ute i dag skyldige i å omfavne læresetningene til menn
som Satan har brukt til å strippe menigheten for hennes sannheter: slik
som forutvelgelsen, åpenbaringen om én Gud, vanndåp i den Herre Jesu
Kristi navn, sammen med visse andre fundamentale sannheter som den
første menighet hadde. Tiden har bevist at menneskene gjorde seg
skyldige i å gi seg selv over til djevelen og de strippet menigheten for
åpenbaringen av de sannheter som var skrevet og etablert av apostlene.
Når du hører dem forkynne i dag, så kan de gå inn i brevene, ta enkelte
skriftsted som behandler velsignelsessiden av evangeliet, eller de går til
løftessiden av evangeliet, hvor Gud har lovet å møte visse behov i våre
liv. Men disse kjødelige mennesker vil ikke ha de andre skriftstedene, de
som ble skrevet for at vi skulle lære hvordan vi skal behandle vårt kjød,
og hvordan vi skal korsfeste dette kjødet, for at vi virkelig skal kunne
leve hellig for Herren. Du vil finne ut at mange av disse ting har blitt tatt
bort og gjemt i bakgrunnen, og vårt moderne samfunn i dag behandler
det som om det var irrelevant.
For en uke siden ringte Jackie og spurte om vi hadde en viss Tv-kanal.
Vi satte på TV-en og der sendte de fra et sted i Canada, og det var
akkurat det samme som noen av disse artiklene handlet om. En hel
masse mennesker var samlet der. De viste akkurat hva som foregikk.
Menneskene var kledd som om de var kommet rett inn fra gaten. De så
akkurat ut som verdslige mennesker, men der holdt de på med å be
for hverandre, og mange ble bokstavelig talt slått i bakken av Guds kraft.
Noen av dem hadde ringer i ørene og alt du kan tenke deg. Unge
mennesker, dere trenger ringer i ørene like mye som jeg trenger
svømmeføtter for å gå på vannet med, hvis du skjønner poenget. Når jeg
i dag ser friske, kjekke unge menn i butikken, opptatt med å selge ting til
folk, så tenker jeg; Hva er hensikten med en ring i en manns øre? Jeg
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husker fra da jeg var en gutt, når jeg så bilder av slikt, så forbandt vi det
med øyene i Stillehavet. Jeg så nok av dem da jeg var med i 2.
verdenskrig. Eller du ville forbinde det med en eller annen fjern jungel i
Afrika, der de hadde pinner gjennom nesen og slikt. Det er en skam at
unge menn i dag har latt djevelen stjele det vettet de har, og nå har de
ringer i nesen, tungen og hvem vet hvor. Unge jenter har ringer i leppen
og tatoveringer over hele kroppen, og de føler ingen skam over det. Den
unge generasjonen i dag trenger noe å identifisere seg med, til og med de
som skal være Guds barn. De trenger noe. Derfor er jeg nødt til å takke
Gud for den salvelse Han har sendt, for den har motvirket denne onde
trenden. Unge mennesker, jeg sier til dere at dere må lære dere å nyte
den, og takke Gud for den. Han har gitt dere noe som resten der ute ikke
har. De kommer aldri til å få det, for de nekter å la sitt kjød bli korsfestet
sammen med Jesus Kristus. Det er det som bringer ned Guds kraft som
er i stand til å forandre og fornye dem, og forme dem til å bli lik den
Jesus som døde for oss.
Mens jeg så på det TV-programmet, så tenkte jeg; Ja, Gud arbeider på
denne mengden på en slik måte, og Han vil manifestere sin Ånd, og de
tror virkelig at de er fanget i århundrets største vekkelse. Når alt
imidlertid er over, så er de fremdeles like uvitende om Guds plan som
løshunden som ikke vet hvor den hører hjemme. De har ingen
åpenbaring. De nekter å putte nesene inn i denne boken, så de kan
umulig vite noe særlig om den Gud som bor der.
Da Jesus fortalte denne lignelsen, først strå, så aks, men hva kom
deretter?
(Markus 4:29)
Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten
er kommet.
Det betyr – om det er ris eller noe annet – at når du ser de små aksene
begynner å forme seg og ta plass på tuppen av planten, så venter du bare
på tiden når du skal høste det, den tiden det tar før veksten har blitt
fullmoden. Når grøden er moden – når den til slutt har nådd det rette
stadiet av modenhet – kommer bonden ut på marken for å høste den inn.
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Derfor er jeg nødt til å si dette; Den sanne menighet på jord skal nå sin
apostoliske modning her i endetiden, og hun skal ikke bare ha samme
kraft, men også den samme åndelige åpenbaring til å motivere seg, og til
å lede seg gjennom livet, slik at hun ikke snubler blindt fremover på
livets vei, uten å vite hvor hun er i tiden. Nei, den sanne menighet skal
være fullt våken og rede, og da kommer Herren for å hente henne. Det
kommer til å være Hans (Guds) forutbestemte tid for innhøsting. Når
hele brudemenigheten vet hvor og hvem hun er, da kommer tiden til å
stå for døren. Det er grunnen til at hun i Åpenbaringen er omtalt som
Bruden, og hun har de siste ordene til denne verdens mennesker; Ånden
og bruden sier: Kom og ta livets vann uforskyldt.
Hvis du var bonde og du hadde plantet mais i Mai, hva ville du forvente
å høste inn? Du ville forvente å høste mais akkurat slik som den du
plantet, men med stor forøkning. Er ikke det riktig? Vel, jeg vil snu
spørsmålet på hodet og legge det ut til de karismatiske og den type
mennesker; Hva leser dere i Bibelen som får dere til å tro at Gud vil
høste inn en avling som det dere produserer og kaller Kristi brud? Hva
slags menighet tror dere Herren Jesus kommer for å hente? Dere vil si at
Han kommer for å hente en menighet som er fylt med Den Hellige Ånd.
Det er sant, men hva annet enn det? En menighet som tror Hans ord. Ja,
men hvor mye av det? Det er spørsmålet, hvor mye av Hans ord? De
som har oversett og forkastet Ordets sanne åpenbaring har blitt frarøvet
det meste av det de hadde i utgangspunktet. Det er grunnen til at de ikke
engang vet sin egen identitet. Noen kan kanskje si at når vi taler på
denne måten, så vil de mennesker som nettopp har kommet ut av en
organisasjon, eller kanskje enda ikke kommet ut, begynne å lure på hva
slags mennesker vi er. Det høres ut som om vi kaller dem djevler. Nei,
vi kaller dem ikke djevler, men må Gud virkelig være nådig mot
mennesker som har større tro på et religiøst system enn det de har på
autoriteten i Guds ord. Det er et ynkelig bilde jeg ser der ute i dag. Å,
hvor blind denne verden er. Tenk bare litt på paven og alle
erkebiskopene der borte i Canterbury. Samme hvor mye de taler i
tunger, så står de stokk blinde foran de store menneskemassene de
kontrollerer og øver innflytelse på. I tillegg til det prøver de slettes ikke
å forandre kirken eller la seg selv forandre rent åpenbaringsmessig. De
ønsker bare å utøve autoritet over sine undersåtter. De er bare interessert
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i enkelte ting de føler er grunnleggende. De tror at bare fordi Den
Hellige Ånd arbeider blant dem, velsigner dem og helbreder noen få her
og der, så er det alt Gud er interessert i å gjøre.
Jeg har allerede sagt at det virkelig er Gud som manifesterer seg blant
dem, men med hvilken hensikt? Det er Gud selv som sender dem en
kraftig villfarelse, for at de skal tro at de er på rett vei. Hvorfor gjør Gud
dette? Paulus sier det er på grunn av at de ikke har kjærlighet til
sannheten. Det har du og jeg mottatt, og vi burde takke Gud for det hver
eneste dag; kjærligheten til sannheten. HVER ENESTE PERSON I
BRUDENS MENIGHET VIL HA KJÆRLIGHET TIL SANNHETEN:
IKKE NOE MINDRE ENN EN SANN ÅPENBARING AV GUDS
ORD VIL TILFREDSSTILLE DETTE UTVALGTE ELEMENT AV
MENNESKER I VERDEN I DAG. Derfor ser andre mennesker på oss
som en minoritet, fordi vi rett og slett er så få. Men jeg må si at selv om
vi er få, så skal vi bli majoriteten til slutt. Lite er mye når Gud står bak
det. Har du noensinne hørt det før? Hvis vi vil tillate Gud å ta våre liv og
forme dem, så kommer vi til å være de mennesker som den himmelske
brudgom kommer for å hente. Det er ikke fordi vi har fortjent det ved
vår egen godhet. Det er på grunn av at Guds nåde gjorde verket slik.
La oss nå gå tilbake til Matteus 13 og lese den andre lignelsen som også
taler om endetiden.
(Matteus 13:47)
Atter er himlenes rike likt en not som kastes i havet og samler fisk
av alle slag. (48) Når den er full, drar fiskerne den opp på stranden.
De setter seg ned og samler de gode fiskene i kar, men kaster ut de
dårlige. (49) Slik skal det skje ved verdens ende. Englene skal gå ut
og skille de onde fra de rettferdige, (50) og kaste dem i ildovnen. Der
skal de gråte og skjære tenner.
Den andre lignelsen taler om en separasjon i endens tid. Så taler den
syvende lignelsen igjen om endens tid fordi den beskriver hvilken
tilstand kristenheten i det store og hele vil være i ved enden. Dette
beviser at det vil være en atskillelse.
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Denne atskillelsen som begge lignelsene taler om, peker definitivt mot
avslutningen, og beviser uten skygge av tvil at Herren i endens tid ikke
kommer for å hente en menighet som er bygd på denominell tradisjon.
De mennesker Han kommer for å hente har – til en viss grad – vært
påvirket av disse religiøse Denominelle systemer. Men før Herren tar
dem med opp i herlighet, så er Han tvunget - av sitt ord og sin egen lov
om reproduksjon - til å skape en atskillelse som vil tillate den
forutbestemte brudeskare å bli lært av Den Hellige Ånd, og formet til en
akseptabel brud. Gud skal selv sørge for dette når tiden er inne. Matteus
13:43 kan aldri bli en realitet før bruden er fullstendig adskilt fra alt
annet. Legg nå merke til noe.
Da skal de rettferdige skinne som solen i deres Fars rike. La den
som har ører, høre.
Venner, når vi nå fortsetter å se på denne syvende lignelsen, så legg
merke til at Jesus spesifikt pekte frem mot endens tid og en atskillelse.
Dette skjer i avslutningen av Laodikea menighetstid. Slik kommer
Ånden til å arbeide.
Atter er himlenes rike likt en not. Jesus henviste til et fiskegarn. Han
snakket ikke om en slik hov. Han snakket om et garn som du kaster ut i
vannet og drar etter båten, eller mellom to båter, og som du så håper å
fange mengder med fisk i. Denne lignelsen har ingen applikasjon på noe
annet tidspunkt i historien enn i avslutningen av Laodikea menighetstid.
Vi leser om hvordan Ånden slo ned i Azusa Street i 1906 og fortsatte
like opp til 2. Verdenskrig, og om hvordan denne vekkelsen ble
manifestert i alle de forskjellige Denominelle strukturer. Dette beviser
uten tvil at den ekte menighet som Bibelen portretterer, enda ikke har
kommet i fokus. Gud har tillatt mennesker å ta denne vekkelsen og føre
den samme vei alle de andre lederne gikk, rett og slett fordi den var en
utvidelse av Reformasjonen. Det var en tid da Gud fremhevet det
overnaturlige.
Så kommer vi til midten av Laodikea, og krigsårene ble avsluttet. Her
skal vi fortsette med lignelsen fra Matteus 25, angående de kloke og
dårlige jomfruene. De falt alle i søvn mens de ventet på brudgommen,
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men bare de kloke våknet og var i besittelse av det som var nødvendig
for å gjøre seg rede til å ta i mot Ham. UPC, ”Apostolic Faith”,
”Pentecostal Adventist”, ”The Assemblies of God”, ”Pentecostal
Holiness”, de har alle skrevet sine egne lover, sine trosartikler. De har
satt sammen sine Denominelle styresett, og alt er låst fast slik. Dette tror
vi, dette tror vi ikke, dette liker vi, dette liker vi ikke. De er rede til å gå
inn i evigheten med det de har, men Gud kommer ikke til å godta dem
slik som de er.
De originale menneskene i Azusa Street-vekkelsen (da bevegelsen først
startet) ba til Herren;
Herre, du må aldri la dette bli til en organisasjon. Må dette bare være
en bevegelse og en flom av din Ånd inn i hjertene på de mennesker som
ønsker å forbli fri og følge Åndens ledelse. Da tre år var gått, var det
imidlertid klart at den tids mennesker ikke kunne leve uten et
menneskelig styresett. En etter en begynte de å forkaste det vi vil si var
frihet i Ånden, og de begynte å etablere en eller annen form for autoritet
over spesielle saker, slik at de ikke skulle gå lenger enn det de følte de
burde. Alt dette beviser bare én ting; Det er umulig for Gud å opprykke
hvilken som helst denominell menighet, rett og slett fordi ingen av dem
er et system som innbefatter hele åpenbaringen av Guds ord som ble gitt
den ekte menighet. Vi ser at det fremdeles var tid igjen, og at det fantes
et annet element av mennesker som Gud hadde til hensikt å dele med.
Når vi kommer til midten av Laodikea-tiden, så trer da denne lignelsen i
kraft. Her kommer dette store garnet. Begge historiebøkene jeg leste fra
viser at William Marrion Branham, sammen med Oral Roberts, var de to
hovedinstrumentene Gud brukte for å gjennomføre vekkelsen som startet
i årene 1947-48 og gikk like inn i 1950-årene og begynnelsen av 60tallet. Andre menn fra andre kristne rekker fanget opp en åpenbaring og
begynte også å ta del i den vekkelse vi kaller utfrielsesbevegelsen, og
denne lignelsen trådde i kraft. Atter er himlenes rike (Det er tiden vi
her har å gjøre med) likt en not som kastes i havet og samler fisk av
alle slag. Når vi går tilbake til disse årene, fra tiden da vekkelsen startet
og opp til den tid da Gud tydeligvis begynte å avslutte denne måte å
arbeide på menneskene, så ser vi tydelig at Guds overbevisende kraft
begynte å minske. Han helbredet ikke lenger på samme måte som Han
hadde gjort i de foregående måneder og år. Dette får oss til å ta en titt på
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denne lignelsen, hvordan denne noten blir kastet ut i havet og fisk av alle
slag blir samlet.
Oral Roberts kunne komme inn i en storby, og hundre- og tusenvis av
mennesker ville møte opp. Billy Graham kunne komme til den samme
byen seks måneder senere, og mange av de samme menneskene ville
komme og sitte i hans møter. Så ville noen annen dra dit, f. eks. Bro.
Branham, og de samme menneskene ville alltid bli dratt til disse store
møtene, hvor de kunne få se at Guds kraft manifesterte store mirakler,
samt kjenne at Guds overbevisende kraft rørte ved en synders liv.
Lignelsen illustrerer riktignok at noten bare ble kastet i havet én gang,
men vi bør heller se på det i et annet lys. Noten ble kastet i havet fra
omkring år 1947, gjennom hele 50-tallet og helt opp til ca. år 1962. Det
er tidsrommet hvor den delen av lignelsen var i effekt. Etter 1962 så vi
tydelig at Gud ikke lenger beveget seg i møtene deres slik som Han
hadde gjort i foregående år. På det tidspunktet var noten full. Tiden
bragte det hele til et klimaks. DE DRO DEN OPP PÅ STRANDEN
OG SATTE SEG NED. DETTE ER ET BILDE AV DISSE
EVANGELISTENE. Jeg kan navngi mange av dem som dere aldri har
hørt om.
Tilbake på slutten av 1940-tallet begynte Gordon Lindsay å
dokumentere visse ting, samt å skrive forskjellige artikler om disse
evangelistene, og han publiserte bro. Branham og hans møter og de
hendelser som fant sted i dem, miraklene og slikt. Dette tidsskriftet (Jeg
har fremdeles en stor bunke av dem) viser massene av mennesker, og
bærer vitnesbyrdene om hvordan Gud arbeidet på den tid. Da vekkelsen
var over, begynte disse evangelistene en etter en å gå tilbake til sine
gamle plikter som pastor. En av dem var mannen vi dro over til
Evansville, Indiana for å høre. Jeg har fortalt dette før, men i slutten av
1957 – like før vi dro til Cuba – dro vi for å høre ham. Hans navn var
Gail Jackson, og hans far drev et begravelsesbyrå. Han hadde studert
bransjen sammen med sin far, men før han gikk inn i bransjen selv, følte
han et kall fra Gud til å forkynne ordet. Gud fylte ham med sin Ånd, og
han begynte å forkynne guddommelig helbredelse, den Hellige Ånds dåp
og at Guds kraft kunne utfri mennesker som var besatt av demoner. I
Evansville hadde Church of Christ kommet med en fornærmende
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uttalelse om disse helbredelsesevangelister som kom til byen, så denne
mannen følte seg ledet til å ta for seg dette på den spesielle kvelden da vi
var der. Han gikk opp på plattformen den kvelden og sa; Folkens, jeg
kom ikke hit for å slåss med noen Denominelle mennesker, men for å
prøve å være en velsignelse for menneskene i de forskjellige
menighetene rundt omkring. Det er imidlertid én menighet som har
benyttet anledningen til å angripe oss: Jeg er nødt til å kalle dem for
antikrists menighet. Så forkynte han i ca. 15 minutter etter at han hadde
sagt det. Teltet var pakket fullt, og det var hundrevis av mennesker på
parkeringsplassen. Da han bød synderne å komme frem til alteret, så
kom de veltende inn mens de praktisk talt skrek og hylte. Du kunne
kjenne Guds kraft, for den berørte alle sammen. Du kjente hvordan
sensasjonene strømmet gjennom sjelen. Overbevisningen var der slik
som vi sjelden har sett den. Men som lignelsen sa, de satte seg ned. Jeg
hørte at han gikk tilbake til sin gamle jobb.
Thelmer Gardner (en annen stor evangelist) pakket sammen teltet sitt og
ble en stor mann innen Ramada Inn-selskapet. En etter en begynte de
alle å ty til andre ting, og de var ikke lenger der ute for å dra i garnet. En
etter en fant de sin plass, enten i en pastoral stilling eller innen en eller
annen form for industri. I tillegg til det var det umulig å legge merke til
at idet yngre menn dukket opp for å fylle tomrommet etter de som hadde
satt seg, så fanget de aldri opp den samme visjon som deres forløpere
hadde. De fortsatte akkurat der de andre avsluttet, men resultatene ble
aldri de samme. Det er grunnen til at du ser det du ser på TV i dag, og at
du hører det du hører når du slår på radioen. Det er rett og slett bare en
fortsettelse av hvordan utfrielsesvekkelsen opphørte, og fiskerne, disse
unge menns forløpere, satte seg ned.
I det naturlige vet du hvordan fiskere kan sitte der og bedømme hvilken
kvalitet markedet krever, for de har visse lover å forholde seg etter. Du
er nødt til å ta dette med i betraktningen idet du følger denne tanken.
Hva sier lignelsen så? ”og samler de gode fiskene i kar, men kaster ut
de dårlige. Dette lar deg vite hvordan det hele kommer til å ende. Bare
tenk på de utallige mengder av mennesker som har passert gjennom
kirkebygningenes dører, eller inn i teltene, og har frydet seg over disse
møtene og den Guds vekkelse som har foregått i tidligere dager. Noen
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av dem, hvis de fremdeles er i live, er veldig gamle i dag. Den triste
delen er at de ikke har noen bedre åpenbaring i dag enn det de hadde
tilbake på den tid da de var i full gang. Derfor er jeg så takknemlig for at
jeg fikk lov til å sitte og høre på denne tids profet da han kom inn på de
dype Bibelske sannheter som denne moderne tids predikanter nekter å
røre ved, fordi de er redde for å miste sin økonomiske støtte.
Jeg hørte om bro. Branham i 1952. Jeg vil si noe i lys av det som foregår
i den karismatiske verden i dag. Hvis hundre teologer fra disses rekker
hadde vært her i dag, og de hadde talt i tunger og fortalt hva de har
frydet seg over å være en del av, vet du hva mine ord ville ha blitt? Jeg
har opplevd noe som dere mennesker er helt blinde for. Da jeg enda var
i Metodistkirken, og ikke en gang visste hva Gud gjorde i den religiøse
verden, så åpnet Han opp en vei for meg, slik at jeg kunne lære om det
Han holdt på å gjøre. Jeg har aldri blitt den samme etter det. Jeg bodde i
Harrison county. Jeg hadde ingen kunnskap om hva Gud gjorde utenfor
Metodistkirken i Harrison county. Det er den samme tilstand flere tusen
mennesker befinner seg i dag, i de karismatiske bevegelsene. De vet
ikke engang hva Gud gjør i verden i det store og hele, de kjenner bare til
det de ser i sin egen lille ring av fellesskap.
Jeg kommer aldri til å glemme den februarmorgenen da jeg satte meg
ned på sofaen og åpnet Bibelen før jeg skulle ut og arbeide. Jeg åpnet
Bibelen, og kom rett inn i det 1. kapittelet i Lukas. Det er veldig
merkelig hvordan Gud vil vise dere de ting som skal skje. Disse
pinsegruppene har holdt fast på det faktum at du er nødt til å tale i tunger
som bevis på at du har mottatt Den Hellige Ånd. Hvis det skulle være en
Malakias 4:5-6 i vår tid, hvorfor gikk ikke Herren inn i deres rekker for
å vise en av dem det han viste meg den morgenen i 1952? Det er et løfte
fra Gud at de som omvender seg og døper seg i den Herre Jesu Kristi
navn skal motta Den Hellige Ånd, og at denne Ånden skal lære deg alle
ting og vise deg de kommende ting. Hvorfor tok Han ikke en av disse
pinsevennene og lot ham sette seg ned for å lese Lukas 1? Der var jeg,
bare en liten metodist, som bare hadde opplevd Guds nåde gjennom
rettferdiggjørelse, og at Han hadde frelst meg fra mine synder og min
stahet i livet. Allikevel satt jeg der og leste det første kapittelet i Lukas,
hvor engelen talte til Sakarias om at hans kone, Elisabeth, skulle bli
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fruktsommelig og føde en sønn, og hans navn skulle være Johannes. Så
siterte engelen den første delen av Malakias 4:5-6, og fortalte hvordan
dette skulle oppfylles gjennom Johannes. Han sa; Han skal gå foran
HAM (Jesus) i Elias’ ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn
(her avsluttet han sitatet) og ulydige til rettferdiges sinnelag. Han skal
berede for Herren et vel skikket folk. Dette fanget min
oppmerksomhet. Den delen talte ikke om endetiden. Det betyr at Guds
nåde arbeidet på den tid da Han oppfylte første del av Malakias, og de
som skulle bli rettferdiggjort ved å høre Johannes, de fikk av Gud
visdom og forståelse til å vite hva som foregikk i deres liv. Han kommer
til å gjøre det likedan her i avslutningen av tidsalderen. Det er Han
forpliktet til å gjøre, for ellers etterlater Han oss i mørket. Da jeg så at
engelen bare siterte den første delen, så var det nesten som om en
båndspiller inne i meg sa, Hvis vi lever i tiden rett før Kristi andre
komme, så må Herren igjen sende den Elias’ ånd for å oppfylle resten av
profetien.
Jeg bodde bare 29 miles unna den mannen som Gud skulle bruke til å
oppfylle resten av profetien, og jeg visste ikke engang på det tidspunkt
at mannen eksisterte. Jeg er også nødt til å si at jeg på det tidspunkt aldri
hadde hørt noen tale i tunger, og jeg visste ikke engang at noe slikt som
det hadde foregått siden apostlenes dager. Dette beviser bare at Gud ikke
var nødt til å gå tilbake i pinsevennenes rekker for å finne noen han
kunne bruke til å fortsette med det Han skulle manifestere for den lille
brudemenigheten. Bro. Branhams liv beviste at han var et instrument
Gud kunne bruke for å sette i gang denne lignelsen om noten. Da de
andre menn nådde det punkt at de pakket bort teltene, solgte bilene og
begynte en tjeneste på TV, eller gikk tilbake til pastorvirksomheten, da
gjorde ikke denne mannen noe av det. Fra hans lepper begynte det å
komme et åpenbaringsbudskap som satte hjerter i brann. Her kom
menighetstidene, så kom seglene. Alt dette begynte å la folket vite at
åpenbaringens ånd var i aksjon. Det var dette som skilte denne mannen
fra resten av disse fiskerne. La meg lese resten av lignelsen.
Slik skal det skje ved verdens ende. Englene (som vi sa tidligere) skal
gå ut og skille de onde fra de rettferdige.
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Hvem er disse onde? Det er ikke John Dillinger, Al Capone eller slike
gangstere. Nei, dette er alle disse Denominelle åndene som kontrollerer
selviske religiøse mennesker. Noen sier det slik at de er metodister, og
de skal dø som metodister. Andre sier de er baptister, og de skal dø som
baptister. Personer som sier slikt bør skamme seg, for de kjenner ikke
sannheten i Skriften. En katolikk kan si det samme, og det kan også en
som tilhører den episkopalske kirke. Når de sier slikt, så kan du være
sikker på at de ikke engang bryr seg om hvor eller hvordan de passer inn
i Guds plan. De tar bare alt sammen for gitt. Derfor sender Han ut
englene. Og skille de onde fra de rettferdige. Når vi ser alt dette i det
riktige lys, hvordan det gjelder mennesker i den karismatiske bevegelse,
så ser vi en stor mengde med mennesker som alle hevder at de er Kristi
brud. Likevel må vi fremdeles huske at det er enda to forskjellige
elementer av mennesker der ute. Det er bare et element i den sanne
åpenbaring, men det er fremdeles to andre elementer der ute: de dårlige
jomfruene og ugresset. Jeg håper du forstår poenget mitt. Ugresset er
mange flere enn de dårlige jomfruene, men Gud kjenner hjertet til hver
eneste en av dem, og Han vet hvordan han skal behandle dem. Han
kommer ikke til å gjøre noen feil. Her er igjen det som sier i vers 50. Og
kaste dem i ildovnen. (De blir egentlig ikke kastet i ildovnen før vi
kommer til dommen for den store hvite trone, som skjer etter Kristi og
brudens regjering i Tusenårsriket.) Der skal de gråte og skjære tenner.
Etter at Jesus talte denne lignelsen til sine disipler på den tid, så snudde
Han seg mot dem og spurte dem et spørsmål. Har dere forstått alt
dette? Hva om vi skulle spørre dagens religiøse verden om de forstår
hva denne lignelsen handler om, tror du de ville svare på samme måte
som disiplene gjorde den gang?
De sier til ham: Ja! (52) Da sa Han til dem: Derfor er hver
skriftlærd som er opplært for himlenes rike, lik en husbond (Her er
et løfte som peker rett opp til vår dag, for disiplene som svarte ja, de er
alle døde. Derfor peker dette løftet fremover i tid, rett på denne tid.) som
bærer fram av sitt forråd, nytt og gammelt.
Jesus talte ikke om middelalderens prester da han nevnte en skriftlærd
som er opplært for himlenes rike. Han talte ikke om Martin Luther og
begynnelsen av Reformasjonen, eller Calvin, Knox, John Wesley eller
65

noen av disse menn. Han talte heller ikke om Wigglesworth, Charles
Price eller noen av de menn. Han talte om en spesiell mann som skulle
være aktiv i arbeidet med å kaste ut denne store evangeliets not. Når
dette spesielle tidspunktet var nådd, så ville han sannelig være lik en
skriftlærd som passet denne beskrivelsen. Derfor er hver skriftlærd
som er opplært (det betyr at han definitivt kommer til å være opplært
på en guddommelig måte av Den Hellige Ånd, i hver eneste
grunnleggende sannhet i Bibelen.) for himlenes rike, lik en husbond.
Vi kan illustrere dette på en naturlig måte.
Da Jesus talte denne lignelsen, så snakket han ikke om en mann som
bodde ute i ødemarken i en tømmerhytte, med bare en no. 3 vask og en
gammel Maytag vaskemaskin som ikke virket halvparten av tiden, og en
gammel T-Ford som såvidt ville gå. Det var ikke slike ting han snakket
om da han nevnte gamle ting. Han taler ikke bare om en mann som har
eiendom, men som også har noen verdifulle eiendeler. Når du så blir
invitert inn i hjemmet hans, så vil han kanskje si, Jeg ønsker å vise deg
noe. Så viser han deg kanskje noen verdifulle antikviteter i tillegg til
andre nye verdifulle gjenstander. Det finnes mennesker som kommer fra
familier som har vært rike i generasjoner, og de har arvet mange
verdifulle antikviteter. Når du besøker dem, så liker de å vise frem det
de har. Nede ved elven i Laconia, Indiana, er det et sted som heter Cedar
Farms. De originale eierne var familien Withers. Jeg kjente en av
guttene som bodde der, og jeg ble også kjent med moren deres. Vi dro
ned dit en gang, og der stod dette enorme huset 30 km fra Louisville. Du
kan kanskje lure på hva en slik gigantisk ting gjør der ute. Hun fortalte
historien om hvordan hennes foreldre krysset elven for mange år siden,
og hvordan huset ble bygget på dette spesielle stedet. Familien var
meget rik da de bygget huset. De hadde et europeisk piano og
soveromsinnredninger fra forskjellige steder. I et rom hadde de en
boksamling som hadde tilhørt en mann som studerte jus, og som i sin tid
hadde reist med hest og vogn helt fra Pennsylvania til Corydon, Indiana,
for å studere. Her var denne bokhyllen, fremdeles full av bøker om jus, i
dette store huset.
Venner, grunnen til at jeg bringer dette inn i budskapet, er at jeg ønsker
å illustrere noe av det Jesus nevnte i lignelsen sin da han sa dette:
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Derfor er hver skriftlærd som er opplært for himlenes rike, lik en
husbond som bærer fram av sitt forråd, nytt og gammelt. Han
forteller deg faktisk at når denne lignelsen går i oppfyllelse i endetiden,
så vil det komme en mann. Han sammenligner denne mannen med en
husbond som bærer fram av sitt forråd. Halleluja! Han har mye mer
enn et antikk piano. Han har mer enn en bokhylle som kom fra
Pennsylvania og ble fraktet til Corydon på en hesteslede. Han bærer
frem nye ting fra sitt forråd. Halleluja! Kom igjen, dere karismatikere,
hvor er deres nye åpenbaring? Hvor er de gamle sannheter som deres
forfedre frydet seg over? Deres forfedre ble berørt av Ånden og kom ut
av de religiøse systemene. Nå sier dere at Gud fornyer dem alle. Jeg kan
rett og slett ikke tro på det. Disse systemene kan aldri bli oppvakte igjen.
De kjemper mot mange av de grunnleggende sannheter i Bibelen,
isteden for å søke etter en åpenbaring av dem.
Da jeg var så privilegert å få høre bro. Branham forkynne, så satte han
Bibelens Jesus foran alt annet. Han kunne få sannheten om forutvelgelse
til å høres så vakker ut. Jeg vet at disse religiøse, karismatiske, såkalte
troende mennesker kjemper mot forutvelgelse like hardt som djevelen
kjemper mot all sannhet. Jeg må imidlertid i lys av sannheten si dette;
De gamle apostlene kastet ikke bort tiden sin med å skrive om en
åpenbaring eller sannhet som kom til å være skadelig for den apostoliske
tro som var i den første menighet og alle de som ville komme etter dem.
Nei, venner, alt det som apostlene lærte gjelder for menigheten i dag.
Den sanne lære om forutvelgelsen er like bibelsk som læren om
helliggjørelsen. Problemet har oppstått som følge av en feil forståelse og
tolkning av selve ordet. Den sanne lære og forståelse av forutvelgelse er
like essensiell for din tro som det er å bli fylt med Den Hellige Ånd. Det
er selve grunnen til at Paulus skrev det han skrev om læren i brevet til
romerne, kolosserne, filipperne og efeserne. Så finner du at også Peter
tar opp tråden i sine brev, simpelthen fordi den riktige forståelse av
denne sannhet tilhører den sanne menighet. De som er forutbestemt er
forutvalgt. Begge ordene peker mot samme ting. Priset være Gud! På
grunn av at Gud forutkjente oss, så er vi forutbestemt til å bli likedannet
med Hans eneste Sønn Jesus’ billede. Av en eller annen grunn har
mennesker som kjemper mot forutvelgelsen, svært vanskelig for å forstå
hvordan menneskets frie vilje og Guds forkunnskap passer sammen. Det
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er grunnen til at de behandler ting på en slik måte. De tror at Gud er mer
opptatt av å oppfylle menneskets drømmer enn av å utføre sin egen
suverene, allvitende hensikt. Han kjente oss før vi ble født, han visste
hva som kom til å bli vårt valg og alt annet om enhver av oss. Det er
grunnen til at ditt navn ble skrevet i Boken da Han skrev den før
verdens grunnvoll ble lagt. Han visste hva som kom til å bli ditt valg i
forhold til sin gjenløsningsplan. Da du så ble født, så visste Han allerede
den nøyaktige tiden, han visste hvilken generasjon, hvilket århundre og
så videre. Før du ble født visste han om det kom til å være på den tid da
de kjørte med hest og vogn eller i bilens tidlige dager, eller i denne
selvsamme tid vi lever i. Derfor bestemte Han vårt liv i henhold til dette.
Ja, det gjorde Han.
Han visste at vi kom til å leve i en ond tid. Se bare på ungdommen i
verden i dag, hvor sterkt de er blindet av Satans kraft. Jeg er nødt til å
takke Gud for at Han har noe spesielt for de ungdommer som har et
ønske om å tjene Ham i denne tid. Å bli fylt med Hans Ånd er det mest
verdifulle noen av oss kan motta fra den suverene Skaper, som også er
vår himmelske Far. Der ute i verden rocker de og holder på i sine
degraderte huler, og helvete venter på alle dem som holder seg til en slik
livsstil. Gud har imidlertid et høyere rike og en høyere atmosfære for
sine ekte barn, og himmelen venter på dem. Hvis de ønsker å kalle oss
”hellige rullere” (US holy rollers), så er det deres privilegium. De bruker
det som et degraderende begrep, for de ønsker å provosere oss til vrede,
men vårt mål i livet er for høyt til å bli fornærmet og støtt av noens
uvitenhet. Hadde det i tillegg ikke vært for Guds nåde i våre liv, så ville
vi ha vært der ute sammen med dem og gjøre de selvsamme ting som de
gjør. Vi har ikke gjort oss fortjent til de ting Gud har gitt oss, vi har
mottatt det ved Hans nåde. Vi har mottatt det ved den tro som vi utøvde
da vi ble klar over hva Han lovet oss i sitt Ord at Han ville gi oss. Ja,
venner, det vi har fått av Gud, det har vi mottatt ved tro på Hans skrevne
Ord. Det er nemlig slik vi lærer om det Jesus gjorde for oss på Golgata.
Det er slik vi finner ut hva Gud har gjort for alle dem som vil tro Hans
ord og følge Ham. Da Jesus gikk opp til korset og døde, så betalte han
en full pris for våre synder og våre sykdommer, slik at våre liv skulle bli
løst fra Satans bånd. Vi mottar bare denne gunst når vi utøver vår
personlige tro, at dette virkelig gjelder oss. Skrev ikke apostelen Paulus
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at vi alle har syndet og gått glipp av Guds herlighet? La oss lese noen
vers fra Romerne 3, når vi nå har kommet til dette punkt.
(Romerne 3:22-26)
Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over
alle som tror. – For det er ingen forskjell, (23) alle har syndet og står
uten ære for Gud. (24) Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans
nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. (25) Ham stilte Gud til skue i
hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet,
fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som
før var gjort. (26) Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid
som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som
har troen på Jesus.
Som jeg tidligere sa, så er Guds barn i stort mindretall i forhold til den
ondes barn i denne tid. Det skal imidlertid komme en dag da hele bildet
skal snus opp ned. Guds barn skal leve evig og resten skal kastes i
ildsjøen. Derfor sier Bibelen at de allerede har fått sin lønn. Det de har i
dette nåværende liv er deres eneste lønn. Vel, la meg gå tilbake til det
instrument Gud brukte i denne Laodikea menighetstid.
Bro. Branham var det instrument som Gud brukte til å sette i gang
evangeliets garn. De som satt i møtene hans på den tid trodde at
helbredelsesgaven og åpenbaringsånden var alt Gud hadde til hensikt å
gjøre gjennom ham i denne tid. På grunn av at han var uten utdannelse,
så trodde de at Gud umulig kunne bruke en slik mann til å lære de store
sannheter fra Bibelen. Han brukte hillbilly-språk, slang og så videre, og
disse kritiske mennesker forstod som regel ikke hva han snakket om.
Derfor kunne de si, Jeg forstår ikke hva denne mannen snakker om.
Derfor talte Gud gjennom ham på en slik enkel måte at du var nødt til å
kjenne mannen for å egentlig kunne forstå hva han sa og hva han mente.
Han kunne ta spesielle ting fra Bibelen og få dem til å tale til deg på en
vidunderlig måte dersom du hadde en lengsel etter å lære, og ikke var
der bare for å finne feil ved måten han talte på.
Det var virkelig et privilegium å sitte der den kvelden da han begynte sin
forkynnelse over de syv segl i Åpenbaringsboken, og bragte virkelig ut
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deres sanne betydning. Bare tenk på en liten ting. Det finnes ikke en
eneste karismatisk menighet noe sted som vil våge å gå inn i en av disse
bøkene og lære bort noe som helst. Da det første seglet ble brutt, så dro
antikrists ånd ut. Du ser det nå, for det ligger der i fortiden. Dette første
seglet ble en realitet for mer enn 1900 år siden. Det er grunnen til at
apostelen Paulus sa det han sa til tessalonikerne i år 54 e.kr. For
lovløshetens hemmelighet er alt virksom. Rytteren på den hvite hesten
red i full fart, men han representerte antikrists ånd, som dro ut for å
forføre den andre generasjonen av kristne.
Da han kom til rytteren på den røde hesten, så den svarte hesten og til
slutt den grå (eng. gray) hesten, som rir omkring nå, så var det så enkelt
at enhver skulle kunne forstå det. Men nei, det var for enkelt for de
utdannede sinn. De trengte noe som kunne forklares med en masse
teologiske ord. Å, hvis de bare kunne forstå seglene, så ville de forvisset
skjønne at de er under påvirkning av budskapet som rytteren på den grå
hesten bringer ut. Denne hesten er verken hvit eller sort, men en
blanding av begge deler. Det er imidlertid bare de kloke mennesker som
er i stand til å forstå hvem rytteren egentlig er. Billy Graham skrev sin
egen verson om de fire hesterytterne, og han har plassert dem der i
fremtiden et eller annet sted. Billy Branham forkynte at alle seglene lå i
fortiden, unntatt det syvende seglet, som enda ikke har blitt åpnet. Gud
skal tale til et element av mennesker der ute før Han avslutter denne
plan, og jeg tror vi alle vet hvorfor: lignelsen i Matteus 25 er nødt til å
bli oppfylt. Gud arbeider på sitt folk for å gjøre dem rede til å møte sin
brudgom, og jeg tror at timen kommer da Han skal reversere bildet. Noe
kommer til å skje der ute, slik at de dårlige jomfruene stopper opp og
sier med seg selv, Det er noe som skjer her, og vi har det ikke. Når dette
begynner å gå opp for dem, så vil tiden imidlertid ha gått for langt til at
de kan ikle seg brudens åpenbaring. Tiden har gått så langt at de ikke
kan gjøre noe som helst for å unngå å møte den store trengsel. De
kommer til å oppsøke det sted der de kloke jomfruene holder til, men de
kommer ikke til å forstå det som forkynnes.
La meg derfor si noe til dere unge mennesker. Dette kan skje neste år, to
år fra nå, eller tre år fra nå, men husk at når det virkelig begynner å
oppfylles på forskjellige måter, så kommer du og jeg til å vite at Jesu’
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bortrykkelse av sin brud ligger like foran oss. For øyeblikket opplever de
at Den Hellige Ånd virker i deres midte på forskjellige måter, og mange
av dem har ingen anelse av hva som egentlig foregår. Menneskemassene
sier det er Gud, men fra et annet synspunkt blir det likevel sett på med
meget skeptiske øyne av forskjellige teologer, skribenter og andre.
Jeg leste litt av en artikkel for dere her en kveld, men jeg sparte en del
av den til nå. Jeg har ingen tvil til det mine øyne har fått se foregå i
denne forsamling i det siste. Jeg er overbevist med hele mitt hjerte at det
er Guds Ånd som arbeider blant oss for å gjøre noe spesielt. Dette er
grunnen til at jeg ser slik på det.
Det foregikk allerede der ute. Han hadde ikke trengt å gjøre det samme
her hos oss, men når Han valgte å gjøre det, så gjorde Han sin
introduksjon på en suveren måte. Han spurte ikke om vår tillatelse til å
gjøre dette. Med ett begynte disse unge menneskene – som hadde sittet
der og skrevet lapper til hverandre – å bli fanget inn i Ånden som om en
kjempemagnet hadde sveipt over dem og sugd dem fast. Jeg er nødt til å
prise Gud for det og si, Takk skal du ha, Far. Du er en suveren Gud. Jeg
vil si med en gang at de ting jeg har vært vitne til, de gjør meg ikke
skamfull eller noe slikt. Jeg er nødt til å si dette til Herren; Herre, vi er
ditt folk. Kom blant oss og gjør med oss som du selv vil. Hvis mitt hjerte
ikke er rett for deg, så hjelp meg, Herre, å få det på rett plass. Jeg
ønsker at enhver negativ og selvunnfanget idé skal renses ut av meg. Jeg
vil ha all den hjelp jeg trenger for å komme meg dit du vil ha meg,
Herre. Jeg ønsker at Herren skal hjelpe meg til å bli slik som Han vil jeg
skal være, og ikke slik som jeg selv ønsker å være. Jeg ønsker å forstå
ting slik Han ønsker jeg skal forstå dem, isteden for den måte jeg synes
jeg bør forstå dem. Jeg er rett og slett nødt til å innse at all min kunnskap
er åpenbart av Ham. Mine gamle holdninger fra min tid i metodistkirken
er fullstendig verdiløse for meg. Det er ved Guds nåde at jeg er her. Han
kunne etterlatt meg der ute som blind, sta og egenrådig, men her er jeg i
dag, kun med et ønske om å få de ting som Han har for meg. Jeg
forkynner ikke fordi jeg er smart, men fordi Han har gitt meg noe å
forkynne. Hvis Han ikke hadde gitt meg nåde til å stå her, så ville
historien ha vært helt annerledes. For mange år siden var jeg altfor
sjenert til å stå foran en forsamling av mennesker. Jeg kunne ikke
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engang spørre den lille jenta – som kom til å bli min kone – om å gå ut
med meg første gang. Søsteren min måtte spørre for meg. Derfor tror jeg
du vil være enig med meg at noe var nødt til å skje inne i meg for å få
meg til det sted hvor jeg er i dag.
Jeg skammer meg ikke over det Gud har gjort blant disse unge
mennesker, og jeg skammer meg heller ikke over det Han har gjort for
de eldre. I tillegg er jeg overbevist om at Han enda ikke er ferdig. Du
kan kanskje tro det, men bare bli værende her en stund og du kommer til
å se at Han nettopp har begynt å arbeide på oss. Det ligger meget og
venter på oss. Uansett hvor mye du tviler på det som foregår akkurat nå,
så kan du ikke regne med å få sitte her uten at Gud før eller senere gjør
noe akkurat for deg. Enten kommer det til å rette opp ditt liv i forhold til
det Han gjør, ellers kommer det til å sende deg ut gjennom døren. Nå
skal jeg lese den siste delen av den artikkelen jeg begynte på. Jeg skal
vise dere at et eller annet har fratatt disse menneskene muligheten til å
forstå hva som egentlig skjer i deres egen midte.
Sandy miller, prest i Holy Trinity Brompton, skriver: Manifestasjonene
er ganske enestående (Legg nå merke til at dette er en mann som
henviser til hva noen andre har sagt) og ville uten tvil vært alarmerende
om vi da ikke hadde lest om dem fra tidligere tiders historie (Han
refererer til de forskjellige manifestasjoner de har hatt, og vi skriver
dette akkurat slik som skribenten la det frem i sin artikkel). Så siterer
han hendelser fra tidligere vekkelser, men hans uttalelser bekrefter ikke
at slike manifestasjoner har funnet sted tidligere (Hvor har denne
mannen vært?) En leder av en av bevegelsene som har blitt påvirket av
denne vekkelsen, medgikk faktisk at mange av dem (manifestasjonene)
ikke passer fullstendig med det som har skjedd tidligere. (Alt jeg har lest
gjør det)
Mange av dem som opplever dette nåværende fenomen, peker til
Apostlenes Gjerninger 2, hvor disiplene ble beskyldt for å være fulle (I
Apg. 2 kom disiplene ned fra den øvre sal og de talte alle med andre
tungemål, slik som Ånden gav dem å tale. Det var den Hellige Ånd som
ga dem evnen til å tale slik da de kom ned på gaten. I Jerusalem var det
samlet en mengde jøder, gudfryktige menn, fra alle folkeslag under
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himmelen, seksten forskjellige nasjoner i og rundt Middelhavsområdet,
og de talte alle forskjellige morsmål. De hørte disiplene tale deres egne
morsmål. På grunnlag av dette skriver denne mannen at disiplene var
fulle.) Som en konsekvens rettferdiggjør de alle de forskjellige
fenomener assosiert med fullhet som har foregått i deres møter. La meg
sitere noe fra et dokument som Vineyard Fellowship i Toronto har gitt
ut: De (disiplene) (Det tales her om disiplene i Bibelen) ville ikke blitt
beskyldt for å være fulle fordi de talte på forskjellige språk. De ville bli
beskyldt for noe slikt på grunn av at de oppførte seg som om de var fulle,
for eksempel at de lo, falt (Nå taler han om dagens hendelser som skjer i
deres midte) stotring av noen, frimodighet på grunn av mangel på
hemninger osv. (Det menes mangel på selvkontroll). Dette er rene
antagelser! Det finnes intet bevis for å komme med en slik uttalelse,
heller det motsatte, for de menneskene rundt omkring disiplene kunne
høre dem tale på sitt eget språk om Guds store gjerninger. De hørte det
klart og tydelig – ikke noe bevis for at de stotret. Det var spottere som sa
de var fulle, og de utgjør ikke akkurat en pålitelig kilde for å kunne si
noe slikt. Tidligere, før disse manifestasjonene begynte, så har
evangelistiske predikanter ment at det var disiplenes frimodighet som
bragte frem beskyldningen om at de hadde drukket. Dette ser ut til å
passe mye bedre med beretningen i Apg. 2.
Når jeg leser dette, så forstår jeg at denne mannen selv ikke vet hva han
snakker om. La oss vende oss til Joel 1:5, for jeg ønsker å vise dere en
Bibel-profeti. Joel kommer her med to linjer profetisk tale. Den ene
gjelder den naturlige nasjonen, Israelsfolket. Den andre profetien taler
om en bevegelse og en vekkelse ved Guds Ånd. Våkne opp, dere
drukne, og gråt! Jamre dere, alle vin drikkere, fordi mosten er revet
bort fra munnen deres! Så faller profetien tilbake til det naturlige, og
taler om en nasjon Gud skal bruke. Når vi går videre til det andre
kapittel, så taler han om hvordan han skal godtgjøre for dem de år da
skadedyrene åt opp alt, og så sier han noe i Joel 3:1. Og deretter skal
det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og
døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer
og deres unge menn skal se syner. (2) Ja, også over treller og
trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager. Når vi tar dette med
inn i det andre kapittel i Apostlenes Gjerninger, så er jeg nødt til å si noe

73

til hvilken som helst teolog. Du kan ha på veggen et diplom som
bekrefter det faktum at du har studert gresk og hebraisk i så og så mange
år, men du er fremdeles like blind som det er mulig å bli. I Apostlenes
Gjerninger, da de kom ned i gatene, så talte de ikke bare på forskjellige
språk, de gjorde også noe annet i tillegg til det. Jeg ønsker å forklare
noe. Disiplene på den øvre sal talte alle på andre språk. Jeg ønsker å se
hvor mange som forstår dette. De talte alle på en annen dialekt, fordi de
ble alle fylt med den Hellige Ånd der på den øvre sal. Så begynte de å
tale i andre dialekter, som var forskjellige språk, alt etter som Ånden gav
dem å tale. Det betyr at Ånden hadde et spesielt tungemål den skulle
bruke til å tale gjennom dem. Hvis Gud ved Babels tårn kom ned og
forvirret menneskets språk, er Han da ikke skaperen av dem alle? Kan
han da ikke reversere det hele og gjøre det samme for å manifestere et
overnaturlig nærvær av sitt eget vesen?
Der kom de, ned på gatene, og talte fremdeles på disse forskjellige
språk. Profetien vi nettopp leste i Joel 1:5, pekte frem mot den tid da
denne nye vin skulle utøses på en opplevelsesmåte, og akkurat dette
skjedde på pinsefestens dag. De kom ned fra den øvre sal og talte ikke
bare med forskjellige tungemål alt etter som Ånden talte gjennom dem,
men de oppførte seg på mange vis akkurat slik som menn som er drukne
i det naturlige. Jeg bryr meg ikke om hva noen teolog måtte si for å
prøve å rette på dette. Hvorfor står denne profetien i Joel 1:5? Hvem
advarer han? Han advarer ikke drukkenboltene nede på puben. Nei! Han
bruker dette bildet for å illustrere hvordan du kommer til å oppføre deg
når Han kommer med den nye vin som Han har bestemt seg for å gi sitt
folk. Derfor kommer du til å se manifestasjoner som minner mye om det
du ser nede på puben. Da disiplene kom ned fra den øvre sal og ut i
Jerusalems gater, så oppførte de seg som om de var drukne på naturlig
vin. Jeg bryr meg mindre om de ting en slik mann måtte skrive. Hva vet
vel slike mennesker? Gud fylte meg med den Hellige Ånd tilbake på 50tallet, etter at jeg hørte bro. Branham si at vi metodister også trengte
dette. Jeg talte ikke med tunger umiddelbart etter dette. Jeg lå bare der
på gulvet i en skolebygning i Louisville, og det var den gang at hele
bygningen virket som den snurret rundt og rundt. Jeg tenkte med meg
selv, Hva i all verden gjør jeg her? Jeg skal reise meg med en gang. Jeg
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prøvde å komme meg opp, men desto hardere jeg prøvde, desto mer
virket det som om jeg var limt fast til gulvet.
Jeg vil dere skal vite, venner, at Guds kraft kan frata deg all kraft i alle
dine muskler, og etterlate deg fullstendig hjelpeløs. Ja, det kan Han
gjøre, for å la deg vite at Han er en suveren Gud. Du – i din beste form –
kan ikke forandre et eneste molekyl av din eksistens hvis Gud ønsker å
vise deg sin kraft. Fra den tid i april og like til høsten, så ba jeg til
Herren ute i skogen, i maisåkeren, eller hvor enn jeg var. Herre, hvis du
bare vil la meg tale i tunger, så skal jeg aldri forkynne at tungetale er
beviset på at man har Den Hellige Ånd, for det vet jeg det ikke er. Etter
den første gangen jeg fikk denne opplevelsen, så var det andre ganger da
jeg var så full som det går an å bli, og jeg har aldri vært drukken på
naturlig brennevin i mitt liv. Jeg ønsket aldri å bli fanget av noe slikt.
Det er et faktum at Guds ånd kan påvirke ditt nervesystem, ditt
følelsesliv, og faktisk får deg til å sjangle og føle deg svimmel, like mye
som en hvilken som helst mann som var drukken på alkohol. Jeg vet
ikke hvorfor disse teologene – med sin utdannelse – tror de er de eneste
mennesker Gud har her på jorden for å tolke Skriften og lære mennesker
om rett og galt. Den vin jeg har blitt drukken av, gir også
åpenbaringskunnskap om Guds ord. Det er oljen og vinen som er omtalt
i Åpenbaringen, da den sorte hesterytteren var aktiv, og det står, Men
oljen og vinen skal du ikke skade. Du kan ikke selge den Hellige Ånds
dåp slik som den katolske kirke gjør med alt. Dette lar oss vite at det er
enkelte ting i Åndens rike som ingen teolog, intet religiøst system, vil
klare å manipulere og bruke for å oppnå sine egne personlige mål.
Når vi kommer til Apostlenes Gjerninger, og disiplene står der og taler
på andre tungemål, så er jeg nødt til å forklare noe angående dette.
Mange mennesker har nemlig en spesiell oppfatning av det som skjedde.
Her har vi 120 galileere, som i det naturlige bare kunne snakke hebraisk
eller arameisk. Det var språket som ble brukt på den tid da Jesus levde.
De andre menneskene på den øvre sal var judeiske jøder, som bare var
familiær med sitt eget innfødte språk, som enten var hebraisk eller det
gamle arameiske tungemål. I ånden har imidlertid Gud tatt kontroll over
deres tale, og de befinner seg ute i Jerusalems gater i ferd med å oppleve
noe som er fullstendig ukjent for dem. Guds Ånd taler gjennom dem på

75

andre språk. Her har vi en jøde fra Rom. Hvilket språk tales i Rom?
Latin. Forstår dere det? Han hører en galileisk jøde som på latin taler om
Kristi undergjerninger. Tilstede var jøder fra omkring seksten
forskjellige nasjoner, og alle disse språk ble hørt talt fra minst en av
disiplene den dagen. De sa til hverandre, Hvordan kan det gå til at vi
hører vårt eget språk bli talt?
(Apg. 2:5-11)
Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle
folkeslag under himmelen. (6) Da denne lyden hørtes, samlet det seg
en stor folkemengde. Og de ble forvirret fordi de hørte dem tale
enhver på sitt eget språk. (7) De ble helt ute av seg av undring og sa:
Er ikke alle disse som taler, galileere? (8) Hvordan kan det da gå til
at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i, (9) vi
partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og
Kappadokia, Pontus og Asia, (10) Frygia og Pamfylia, Egypt og
områdene i Libya mot Kyréne, og vi tilreisende fra Rom, (11) både
jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere – vi hører
dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!
Dette burde la oss forstå at Gud kan gjøre alt det som skal til for å oppnå
sin plan og hensikt. Ingenting er umulig for Ham. Bare omkring seksten
forskjellige områder ble nevnt, og det var 120 disipler som talte, så det
er tydelig at det var mer enn en eller to som talte alle disse forskjellige
språk. De var alle representert. Ingen ble utelatt. Hvor mange ganger har
du allikevel ikke hørt enkelte si noe slikt. Disse disiplene talte egentlig
ikke på alle de forskjellige språk. Det var de andre som fikk nåde til å
høre det de sa, som om det var på deres eget morsmål. Hvorfor vil
enkelte mennesker tro at Gud kunne salve ørene på de som hører, men
nekte å tro på det faktum at Han kunne salve mennesker til å tale disse
forskjellige språk? Hvis de alle hadde talt det samme språk, hvorfor ville
da de lokale jødene tro de hørtes ut som drukne menn? Jeg tror svaret er
tydelig. De hørte disiplene mumle ord som de selv ikke kunne forstå, så
deres første inntrykk var at disse menn måtte være drukne.
Det som skjedde med bro. Branham en lørdagskveld i El Paso, Texas,
var akkurat det motsatte av det som skjedde på pinsefestens dag. Det var
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visselig en opplevelse hvor Gud ga en overnaturlig hørsel slik at
mennesker forstod et språk de normalt ikke forstod. Jeg husker ikke i
hvilket budskap du finner det, men jeg tror det skjedde i de
spansktalende områder, sannsynligvis i Mexico. Jeg tror han holdt på
med å be for noen, eller noe slikt. Så ble det senere sagt noe slikt til
noen, Jeg trodde du sa at han ikke kunne vårt språk? Uansett hva han sa,
de forstod hvert eneste ord av det på sitt eget språk. Husk nå på at det
var det motsatte av det som skjedde på pinsefestens dag. Jeg er nødt til å
si at vi lever i en tid hvor Gud – hvis vi vil vandre videre med Ham –
kommer til å bringe ut mange ting fra sitt overnaturlige forråd, og vise
det frem i vår midte. Dette kommer til å gjøre den kloke og mektige til
skamme. Det er også grunnen til at Han gjør det. Han trenger ikke å
bevise noe for sine ekte barn, for de er allerede troende.
La oss nå se på det de omtaler som slurvete tale. Jeg vet hvordan fulle
mennesker kan bable. Jeg vet også at mennesker som er fulle av Den
Hellige Ånd kan ha den samme manifestasjon. Å, bro. Jackson, det
stemmer ikke. Jo, det gjør det! Apostelen Paulus fremstilte i 1.
Korintierbrev 13, en guddommelig orden i menigheten, og talte han ikke
da om den rette orden for tungetale, tydning, profeti og slikt? I Jesaja 28
står det følgende, Ja, ved folk med stammende lepper og på et annet
tungemål skal Han tale til dette folket. Det var dette som skjedde på
pinsefestens dag. For ved folk med stammende lepper, slurvete tale og
på et annet tungemål skal jeg tale til dette folket. Allikevel vil de ikke
høre. Du kan lese resten av Jesajas profeti i kapittel 28. Gud oppfylte
Joels profeti, og Han oppfylte Jesaja 28. Dette er grunnen til at apostelen
Paulus kunne nevne det på en slik måte. Når disse kritikerne imidlertid
hører mennesker som bare babler uforståelige ord, så kunne det
naturligvis høres ut som at de er drukne. Den Hellige Ånd kan så
absolutt manifestere slike situasjoner. Mange mennesker har opplevd å
bli drukne på en slik måte, og jeg vil du skal vite at det ikke plager meg i
det hele tatt. Jeg ser det nemlig i Guds ord. Det betyr ikke at slurvete tale
burde være overordnet over det som skal tydes, men vi burde ikke gå
imot det, slik at vi finner oss stridende mot noe Gud gjør av sin egen
hensikt. Husk på at Gud kommer til å legge inn såpass mye her inne for
å holde de intelligente hjerner på sine tær. Gud gjør ikke noe av den
hensikt å forvirre sine ekte barn, for de har en ærlig holdning og innser
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at Gud velger de enkleste ting for å gjøre den vise og mektige til
skamme. De ting som verden ville le av, de bruker Gud med en hensikt.
Det var på en måte dette forfatteren av artikkelen refererte til. Han
nevnte blant annet slangehåndtering og slikt, hvor ubibelsk det virker.
Vel, du kan visselig ikke se at slangehåndtering er apostolisk. Det er det
ikke. Det bare tegner et bilde av mennesker som har blitt villedet av
Satans ånd. De har gått glipp av den sanne vei. La oss være takknemlig
til Gud fordi vi elsker Hans ord og søker å forstå den sanne åpenbaring
av alt det som står skrevet i hans bok.
Jeg skal avslutte budskapet mitt nå. Jeg tror vi har dekket det grundig
nok. Der ute i den karismatiske bevegelse ser jeg det samme som startet
i Azusa Street, og jeg finner ingen feil ved manifestasjonene. Men jeg
blir brakt til en realisasjon av at de fullstendig mangler en dypere
åpenbaring i det de har. Ja, de har velsignelser, og de har forskjellige
manifestasjoner, og disse manifestasjonene gjør en unik jobb. Men de
som er fanget i en slik oppstemthet og ikke har noe ønske om å gå videre
med Gud, er ikke brudesjeler. Alt dette oppfyller Skriften, men disse
menneskene lærer ikke hvordan de skal gjøre seg selv rede til
opprykkelse. Det er grunnen til at teologene, de skolerte sinn, skriver
sine artikler gjennomsyret med vantro, det finnes ingen opprykkelse og
så videre. Gud har fratatt dem enhver åpenbaring de kunne ha hatt. Sa
ikke Jesus at hvis en blind leder en blind, så havner de begge i grøfta? Vi
er ikke nattens barn. Vi er ikke blinde mennesker. Vi er lysets barn og vi
elsker dette lyset. Det får meg rett og slett til å takke Gud! Jeg fortjener
det ikke, men jeg setter virkelig pris på det. Min bønn er, Herre, uansett
hva du ønsker å gjøre med dette lille budskapet, og uansett hva du
ønsker å gjøre med enhver av oss, må vi alle bare være følsomme
overfor din ledelse, og må du fortsette å virke i vår midte for å rense
bort fra oss alle det som er i opposisjon til din ekte rettferdighet. AMEN.
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