
EKTESKAP OG SKILSMISSE

 La oss bøye våre hoder nå for et øyeblikk i bønn. Høyst
Nådige Far, vi takker Deg denne morgenen for dette

privilegiet å være her i dette auditoriet, i møte med en ny dag.
Men vi vet ikke hva dagen inneholder, men vi vet Hvem som
holder dagen. Så vi ber om at Han som holder i dag og i morgen
og hele Evigheten, vil velsigne oss i dag, idet vi har samlet oss
sammen i Hans Navn, slik at vi kan vite bedre hvordan leve for å
tjene Ham. Dette er hele vår hensikt, Far. Gud, som kjenner våre
hjerter, vet at dette er sant. Vi overgir oss selv til Deg, med den—
den forestående delen av dagen, til Din tjeneste, i Jesu Kristi
Navn. Amen.

2 Vær så god og sitt. (Takk. Her er det en til her.)

3 God morgen, synlige forsamling og også usynlige forsamling
over hele landet, hvor vi er tilkoblet denne morgenen. Dette gir
meg et stort privilegium å komme hit og tale denne morgenen
over dette livsviktige emnet. For den synlige forsamlingen er
det virkelig litt forvirrende, fordi det er bare gardiner rett
foran meg, så jeg må tale til høyre og til venstre. Og for den
usynlige forsamlingen, har jeg auditoriet til høyre for meg og
også gymnaset til venstre for meg; og jeg står på gulvet med
gardinene åpne mellom dem, altså på venstre og høyre side.
Det er overfylt denne morgenen i auditoriet og gymnaset og
også menighetslokalet, menighetslokalet nede i Eighth and Penn
Street. Og til disse overfylte stedene, sender telefonsystemet det
ned, til ulike steder.

4 Vi har hatt en fantastisk tid i Herren, og vi har stor
forventning til dette møtet denne morgenen. Og nå i kveld som
er avslutningen på denne fire dager lange kampanjen, ja, så
inviterer vi absolutt alle som kan til å være her. Vi stoler på at
Herren vil gi oss et stort klimaks i kveld, ved å gjøre noe ekstremt
ekstraordinært, så at Han ville helbrede alle de syke og gjøre de
store tingene som Han vanligvis gjør. Og vi har stor forventning
til kvelden. Publikum er hjertelig invitert, alle sammen, hver
eneste menighet fra hver eneste denominasjon. Du trenger ikke
engang å være en kristen; vi inviterer absolutt syndere til å
komme inn å sitte iblant oss. Og vi gjør vårt aller beste for å lære
dem hva som er Herrens vei, slik at vi kan leve.

5 Nå håper jeg at forsamlingen ikke vil være nervøs. Og jeg
har tillit til Gud at jeg ikke vil være nervøs, for jeg har hatt
en forferdelig natt, mye nervøs spenning. For jeg er klar over
at de tingene jeg sier denne morgenen vil bli holdt imot meg på
Dommens Dag, og jeg—jeg klarte ikke å sove, og jeg vet at hvis
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jeg ikke sier dem vil det bli holdt imot meg på Dommens Dag. Så
det gjør det vanskelig, du kan ikke forklare det.
6 Og nå denne morgenen, er det store emnet vi skal ta for
oss Ekteskap og skilsmisse. Og grunnen til at jeg gjorde det til
søndagsskole, slik at vi kunne snakke om det og bruke tiden, i
stedet for å holde en preken om det. Det er en undervisning fra
Skriften.
7 Og jeg—jeg ønsker å si at, dersom en forkynner eller
forkynnere noe sted, skulle dette lydbåndet noen gang komme
i deres hender, hvis vi gir ut dette lydbåndet… Jeg vet ikke hva
menigheten vil gjøre med det. Jeg ber broder Fred om å møte
menighetsstyret før han gir ut dette lydbåndet. Og til dere ut over
landet, som har båndopptakere i gang, vær så snill å ikke gi ut
lydbåndet før dere hører fra broder Sothmann om det.
8 Nå, og hvis det blir sluppet ut, og noen av mine
forkynnerbrødre eller en hvilken som helst kristen, noe sted, ikke
er enig i de tingene som jeg sier om dette emnet, stoler jeg—jeg
på at dere ikke vil kritisere Det. Hvis du ikke forstår Det slik jeg
lærer Det, vel, så har du en rett til det som en forkynner, som en
hyrde. Og jeg respekterer hva enn du tror.
9 Og det er to store hovedretninger i dette. Og hvis det er to
spørsmål, så må enten ett av dem være rett, eller så er ingen av
dem rett. Så vi skal prøve å se på Guds Ord denne morgenen, for
å avklare dette. For meg, hvis det er et Bibel-spørsmål, så har
uten tvil Bibelen svaret på det.
10 Og nå, rett før vi har disse, begynner på dette emnet, rettere
sagt, før jeg ber over Ordet, vil jeg gjerne uttrykke for hver enkelt
av dere, at jeg … dere kristne spesielt, at jeg ønsker … Jeg—
jeg ønsker at dere skal be for meg denne morgenen. Og alle ute i
den usynlige forsamlingen som hører på denne morgenen, be for
meg, for jeg ønsker å være ærlig og sannferdig.
11 Nå er vi klar over, at ved å komme med disse uttalelsene, vil
noen, hvis det bare er én person, holde fast ved Det som om Det
gjaldt liv og død. Det er mange av dere her som vil gå herfra og
tro. Selvsagt vil mange av dere kanskje ikke gjøre det. Men jeg
vet, i min tjeneste, er det mennesker som kommer for å høre på
meg og høre på hva jeg har å si; fra, vel, de sitter rett her denne
morgenen, internasjonalt, fra mange steder i De forente stater,
Canada og utenlands. Og dere kan tenke dere hva slags press det
legger på deg, å vite at det menneskets Evige bestemmelsessted
ligger i dine hender, for han kommer til å holde fast på det du
sier. Så Gud vil la meg svare for det, og jeg ønsker å nærme meg
dette så oppriktig som jeg bare kan.
12 Nå ber jeg—jeg våre søstre. Og jeg har endret noen av ordene
mine slik at jeg kunne tale det fremfor dem. Billy har i lommen
sin denne morgenen, der ute, noen ting som ikke kunne bli sagt
foran en—en blandet forsamling. Og noe vil jeg sannsynligvis si,
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dere må forstå. Ta det som fra—fra deres broder, ut fra så langt
jeg vet. Omdu satt på legekontoret og hørte på ham,måtte han ha
brukt veldig klare ordelag for deg. Og noen av dere unge damer
og unge menn, jeg vil ikke at dere skal få et galt inntrykk. Jeg vil
at dere skal tro og bare sitte stille. Husk, Sannheten må slås fast
som Sannheten.
13 Og, nå, uten tvil vil mange av dere være uenige i det som
vil bli sagt, men jeg vil bevise det for dere ved Bibelen. Og så
tror jeg, dersom dere bare vil være ærbødige og lytte, så vil dere
få en bedre forståelse og oppfatning av hva jeg har kritisert så
kraftig hele tiden. Jeg tror dette vil forklare det, og jeg stoler på
at det vil det.
14 Nå bruker vi kanskje litt lang tid, en og en halv time eller
kanskje lenger, på dette. Jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta.
15 Og nå igjen ønsker jeg å si at, på dette tidspunktet, at, vel
vitende om at folk holder fast på ordene dine; de gjør det, til
pastoren sin. Og, naturligvis har jeg vært en pastor.
16 Og de holder fast på pastorens ord, akkurat som om det
gjaldt død og liv. De holder fast på prestens ord, akkurat som
om det gjaldt død eller liv. Og selvfølgelig, pastoren, kanskje
med alt han kan, underviser han folket sitt akkurat slik han ble
opplært på presteskolen; uten tvil gjør presten det også, i de ulike
religionene som har prester. Selvfølgelig er pastoren egentlig en
prest; det er en forbeder. Så, hvis presten, i alt som han har lært
på sin, på presteskolen og klostrene, så forteller mannenmed dyp
oppriktighet akkurat det han har lært.
17 Vel, så, jeg har ikke noen seminarerfaring eller
klostererfaring og ikke noe imot det i det hele tatt, men jeg
har et veldig underlig liv.
18 Jeg ble kalt da jeg bare var en liten gutt. Og i dette ble
et synlig, hørbart tegn gitt meg, en—en Ildstøtte som svevde i
en busk, som syv år gammel, rett her i Utica Pike. Faren min
jobbet for herr O.H. Wathen som døde helt nylig. Og dere har
lest boken, dere kjenner historien. Og fra den gangen… Nede
ved elven viste Den seg klart fremfor folket. Og nå har Den
blitt tatt bilde av mange ganger, og den henger i Washington,
DC, som en copyright i Religious Hall of Art, som det eneste
overnaturlige Vesenet som noensinne ble vitenskapelig bevist
fotografert; samme Ildstøtten, nøyaktig det samme utseende og
den samme på alle måter, som førte Israel ut av Egypt. Jeg tror
Det er Jesus Kristus i Ånds form, i Guds Sønneskap.
19 For Han ble kalt “Menneskesønn” da Han kom første gang,
nå blir Han kalt “Guds Sønn”, i Tusenårsriket vil Han være
“Davids Sønn”. Han kom somMenneskesønn, en Profet, etter det
som var talt om Ham; nå er Han Guds Sønn i det overnaturlige;
i det store Tusenårsriket som skal komme, vil Han være Davids
Sønn, som sitter på Davids trone. Som alle Bibellesere vet, at det
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er et Guddommelig løfte fra Gud til David, Han ville reise opp
hans Sønn til å sitte på hans trone.
20 Og nå i en uvanlig, underlig tjeneste, har jeg blitt kalt alt fra
“Gud” til “en djevel”. Og det bare, det er alltid på denmåten.
21 Det var det denne erkebiskopen fra Den katolske kirken sa
til meg her om kvelden der nede hvor debatten var, at han sa:
“Broder Branham, Døperen Johannes identifiserte seg tydelig i
Skriften, som var talt av profeten Jesaja.” Han sa: “Din tjeneste
er tydelig identifisert i Menigheten.” Han sa: “Lutheranerne er
i Bibelen.” Han sa: “Lutheranerne kjente Luther. Wesleyanere
kjente Wesley. Men hva med pinsevennene?” Sa: “De vandrer. De
vet ikke hvor de skal gå.”

Og jeg sa: “Sir, jeg setter pris på det.”
22 Og det var det tidspunktet at Ånden falt over damen, hadde
aldri sett meg, hans kone… og talte og identifiserte de samme
tingene.
23 Nå, for å være ærlig, før dette Budskapet jeg taler denne
morgenen, jeg vet ikke. Jeg sa til ham, jeg sa: “Sir, jeg kunne ikke
si det. Det er en veldig sterk uttalelse. Det ser slik ut.”
24 Én ting vet jeg, at det er noe som har skjedd, uten tvil. Alle
disse tingene, bare, det er vitenskapelig bevist, og bevist om og
om igjen over hele verden, det kan ikke bare være oppspinn. Det
er Sannheten. Hva er det? La meg tilstå, før jeg taler til dere
denne morgenen, jeg vet ikke. Og jeg våger ikke å foreta meg
noe før jeg hører fra Ham som har talt til meg tidligere og fortalt
meg disse tingene.
25 Husk, vår Herre Jesus Kristus identifiserte Seg aldri som
Guds Sønn. Han sa: “Du sa Jeg var det; til dette ble Jeg født”, og
så videre, men Han identifiserte Seg aldri Selv.
26 Og, nå, det var Ildstøtten som ledet Israels barn, var Herren
Jesus Kristus i Ånds form, (tror dere det?), Logos som gikk ut
fra Gud.
27 Og så da Han var på jorden, sa Han: “Jeg kom fra Gud, og Jeg
går til Gud.” Vi vet det alle sammen.
28 Og etter Hans død, begravelse og oppstandelse: Saulus fra
Tarsus var på vei ned til Damaskus for å forfølge de—de kristne,
fordi de lærte ting som var imotsetning til det de hadde blitt lært.
Og han var en stor kriger, under Gamaliel, en av de fremragende
lærerne på den tiden, på deres skole, deres kloster; og en stor
mann og en tjenestemann i kirken. Og det var der at et stort
Lys, Ildstøtten igjen, slo ham ned midt på dagen. Og en Røst sa:
“Saulus, Saulus, hvorfor forfølger duMeg?”
29 Nå, hvis dere legger merke til da Paulus, Saulus, reiste seg,
sa han: “Herre, Hvem er Du?” Nå, denne gutten, som var en
jøde, han ville absolutt ikke ha kalt noe som helst, hvis det ikke
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hadde vært noe som representerte Gud, ville han ikke ha kalt det
“Herre”. Så, Det var den samme Ildstøtten.
30 Som Jesus sa: “Jeg går til Gud. Jeg kom fra Gud, og Jeg
vender tilbake til Gud.”
31 Der var Han, tilbake i form av en Ildstøtte igjen; Han sa: “Jeg
er Jesus, Han som du forfølger; og det blir hardt for deg å stampe
mot broddene.”
32 Og vi er klar over at da Apostelen Peter, han som hadde fått
nøklene til å bygge Menigheten, vi finner ut at han var i fengsel,
og denne samme Ildstøtten komgjennomgitrene, åpnet dørene til
fengselet og ledet Peter ut på mystisk vis, uten engang å forstyrre
vakten. For meg er Det Jesus Kristus den samme i går, i dag og
for evig.
33 Og så vil du alltid kjenne alle ting ved dets natur. Alt kjennes
ved sin natur, frukten det bærer. Og jeg ber dere om å følge med
på hva slags frukt Det bærer, dette Lyset som er Gud, fordi Det
går alltid tilbake til Guds Ord og stadfester Guds Ord, forkynner
Guds Ord, og Gud stadfester Ordet fysisk slik foran dere. Det må
være noe bak Det.
34 Folk har kalt meg en profet. Jeg kaller ikke meg selv for
noen profet, fordi jeg ville ikke våge å si det, men jeg har …
Si, jeg kan si dette, at Herren har latt meg forutse ting, fortelle
ting som har skjedd, vil skje, som skjer, og ikke én gang har
det slått feil på de ti tusenvis av gangene. Alt som Han sa ville
skje, skjedde. Vi vet det alle sammen. Hvis det er en person i
denne synlige forsamlingen denne morgenen, eller noe sted, som
kan fortelle én gang det slo feil, så er du fri til å reise deg og si
det. Men hvis alle vet at hver gang, av de tusenvis av gangene,
har det vært fullkomment riktig, si, “amen”. [Forsamlingen sier:
“Amen!”—Red.] Skjønner? Så det ville være det samme overalt
i verden.
35 Det er like før noe vil skje. Gud sender aldri disse tingene
uten at det er en hensikt bak det.
36 Jeg kom nettopp på noe. Jeg la det her, en av notatene mine.
At jeg har på meg et par mansjettknapper denne morgenen…
Og mange av dere har hørt om denne filmstjernen, Jane
Russell, og moren hennes er en pinsevenn; og Danny Henry er
søskenbarnet hennes, fetteren hennes, barnet til hennes mors
søster. Han var baptist. Han var i møtet, et Business Mens møte
i Los Angeles, California, for to år siden.
37 Og jeg hadde nettopp talt over mektige, kraftige, sterke
utsagn, at selv tilsynsmannen, en av hovedtilsynsmennene for
Assemblies of God, gikk ned til plattformen oppe fra balkongen
hvor han satt, og han sa: “Jeg tror ikke broder Branham
mente det.”
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38 Jeg sa: “Jeg må mene det, sir. Det er SÅ SIER HERREN.” Og,
så, det var ommenigheten i denne tidsalderen.
39 Og omtrent på det tidspunktet kom denne unge mannen som
er en forretningsmann…Broren hans er over…han filmet for
TV denmorgenen, den andre broren hans er—er en oppsynsmann
for statsveiene i California. Og Danny Henry gikk frem etter at
møtet var slutt, på plattformen, slik som dette, der alle mennene
satt, gikk ned for å legge armene rundt meg. Og han sa disse
ordene: “Broder Branham, jeg håper ikke dette høres vanhellig
ut, men”, sa, “det kunne vært det 23. kapitlet av Åpenbaringen”.
Hvilket, det er bare tjueto kapitler i Åpenbaringen. Han sa: “Jeg
håper ikke dette høres vanhellig ut.” Han hadde ikke mer enn
sagt det…Nå, gutten var en baptist og visste ingenting om det
overnaturlige. Med armene rundt meg begynte han å snakke på
et ukjent språk.
40 Og da han var ferdig med å tale på et ukjent språk, var det
en—en kraftig, mørkhudet kvinne som satt rett foran meg, hun
reiste seg opp, sa: “Det trenger ingen tydning.” Hun sa: “Jeg er
fra Shreveport, Louisianna, eller, Baton Rouge, Louisiana.” Sa:
“Det er rent fransk.”
41 Victor Le Doux, som var en franskmann, som også satt der
oppe, sa: “Ja visst, jeg er en franskmann, og det var perfekt
fransk.”
42 Jeg sa: “Vent et øyeblikk. Skriv du ned hva han sa, og skriv
du ned hva han sa, før dere sier noe. Skriv ned det dere sier, og
la oss se notatene deres.” Og så skrev den ene ned, og den andre
skrev ned, selv tegnsettingen var den samme.
43 Og omtrent på det tidspunktet da de tok notatene med opp,
kom en kjekk, ung, lyshåret gutt gående bakfra. Siden det ikke
var nok plass for ham til å sitte ned; stod han oppreist bakerst.
Han kom gående fram, sa: “Vent et øyeblikk, jeg ønsker å komme
med et notat også.” Han sa: “Jeg er den franske oversetteren
for F.N., Forente Nasjoner.” Han sa: “Jeg ønsker å gi fra meg
notatet mitt.”
44 Og, her, alle tre notater nøyaktig like på fransk. Og her er
slik det lyder. Dette er de originale notatene som ble skrevet,
notatet skrevet rett ned. Dette er Danny’s eget notat, som han
hadde i lommen sin. Selvfølgelig ble det publisert i the Christian
Business Men og så videre.

Fordi du har valgt den smale vei, den vanskeligere vei,
du har gått etter ditt eget valg. Du har tatt den korrekte og
riktige avgjørelsen, og det er MIN VEI.

På grunn av denne betydningsfulle avgjørelsen, venter
en kolossal del av Himmelen deg. Hvilken fantastisk
avgjørelse du har tatt!



EKTESKAP OG SKILSMISSE 7

Dette, i seg selv, er det som vil skape, og bringe frem, den
enorme seieren i Guddommelig Kjærlighet.

45 Nå, mannen signerte med navnet sitt her: “Uttalelsene
overfor ble oversatt av… av Danny Henry som profeterte over
broder Branham, gitt av tre vitner i kafeteriaen i Los Angeles,
California.”
46 Nå, denne samme unge mannen som ga denne profetien, uten
å vite hva han sa, var i Jerusalem for omtrent en måned siden.
Han hadde privilegiet av å dra ut og—og ligge i graven der Jesus
hadde dødd og ble begravet. Og så mens han lå der, sa han at
jeg kom i tankene hans virkelig sterkt, og han begynte å gråte.
Sa: “Hvor vanskelig det har vært for broder Branham å stå imot
verden og disse tingene og alle menighetene!”
47 Somdet—det en gang ble sagt av en avBillyGrahams gruppe,
sa: “Vi kan forstå Billy Graham, for alle menighetene er forent
sammen for ham. Vi forstår Oral Roberts, pinsevennene. Men
hvordan kan vi oppnå noe, når Det er i motsetning til hva folk
har blitt lært?” Det er Gud.
48 Og, Danny, hans hobby er å lage små steiner. Han gikk ut
der hvor Korset hadde blitt satt ned, der de sier at Korset stod i
steinen. Ingen var i nærheten, så han brøt av en liten steinbit, og
han la den ned i lommen sin som en suvenir, kom hjem og lagde
et par mansjettknapper til meg ut av det. Og, det underlige var
at da han lagde dem, så de ut til å være flekket av blod. Og rett
gjennom hver enkelt av dem, sammenhengende, går en rett, smal
vei rett gjennom begge to. Nå, det kan bare være en…Ser dere,
noen andre legger kanskje ikkemerke til det, men formeg henger
det nøye sammen med de tingene jeg tror på. Jeg tror at alt har
en mening med seg.
49 Og nå i denne tiden, hva enn Herren har…Hvis ikke dette
er det Han profeterte om, om Malakias 4 og også om Lukas
17 og mange andre Skriftsteder som skal skje i denne siste tid,
må jeg få si dette i avslutningen, så har det lagt grunnlaget for
mannen når han kommer. Så jeg er veldig takknemlig for at
Gud Allmektig, om det er slik, har latt meg gjøre en liten ting
i min uutdannede stilling, for å vise min takknemlighet for Hans
kjærlighet til meg, min kjærlighet til Ham og vår kjærlighet
til folket.
50 Så i all oppriktighet, nærmer jeg meg dette emnet om
Ekteskap og skilsmisse. MåGudha barmhjertighetmed oss alle.
51 Og lytt nøye nå. Og søstre, ikke reis dere og gå ut; sitt stille
bare en liten stund. Brødre, gjør det samme. Ikke slå av anleggene
deres der ute, som er på denne overføringen. Ikke gjør det. Bare
sitt stille en liten stund, inntil det er over. Lytt nøye. Hvis du er
uenig, skriv ned Skriftstedene som jeg bruker og studér Dem så
under mye bønn før du tar din avgjørelse.

Gud, hjelp oss idet vi prøver å nærme oss dette emnet.
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52 Nå, det kan bli litt i lengste laget. Jeg ønsker ikke at
dere skal ha det travelt. Og la oss bare ta det med ro, alle
sammen, og studere Guds Ord så oppriktig og grundig som vi
kan studere Det.
53 La oss begynne med Matteus det 19. kapitlet. Og begynner,
tror jeg, med det 8. verset av det 19. kapitlet, ønsker jeg å
begynne. Jeg kan også begynne med det 1. og lese nedover til det
8. verset av det 19. kapitlet.
54 Nå, husk, disse tingene som jeg sier må komme fra Guds Ord.
Det kan ikke være min egen mening, for min mening er akkurat
som alle andres. Men det må være i kontinuitet med Guds Ord.
Husk, Gud holder alt i kontinuitet. Han forandres aldri. Han
er den samme i går, i dag og for evig. Tror dere det? Han er
den samme.
55 Nå skal jeg lese fra det 19. kapitlet.

Nå skjedde det da Jesus hadde endt denne talen, at
han dro fraGalilea og kom til Judea-områdene bortenfor
Jordan.
Og store folkeskarer fulgte ham, og han helbredet

dem…
Fariseerne kom også til ham for å prøve ham…

56 Jeg tar en pause der, for å fremheve for dere hvem det var
som prøvde Ham.

… sa til ham: Er det tillatt for en mann å skille seg
fra sin kone av hvilken som helst grunn?
Han svarte og sa til dem: Har dere ikke lest at han

som gjorde dem i begynnelsen, gjorde dem til mann og
kvinne,
Og sa: Derfor skal mannen forlate sin far … mor og

være knyttet til sin kone, og de to skal være ett legeme?
Derfor er de ikke lenger to, men ett legeme. Derfor, det

Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille.
De sa til ham: Hvorfor ga da Moses befaling om å gi

kona et skilsmissebrev, for… sende henne bort?
Og Han sa til dem: På grunn av deres harde hjerte

tillot Moses dere å skille dere fra deres koner, men fra
begynnelsen var det ikke slik.
Nå, Gud, hjelp oss.

57 Dette Skriftstedet, dette spørsmålet ble Jesus konfrontert
med helt i begynnelsen av Sin tjeneste. Og Moses ble konfrontert
med det helt i begynnelsen av sin tjeneste. Det er et spørsmål
av primær betydning i de troendes hjerter. Synderen bryr seg
ikke. Men det er for troende, fordi den troende prøver å gjøre
sitt aller ytterste på å leve rett fremfor Gud. Derfor det, når
et hvilket som helst spørsmål om religion oppstår, så dukker
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Ekteskap og skilsmisse saken fram.Hvorfor? Fordi det er årsaken
til den originale synd. Det var der synden begynte. Og det er
grunnen til at det blir tatt opp hver gang, fordi det er selve
syndens begynnelse.
58 Nå, jeg vil ikke få tid til å forklare alle disse tingene, men jeg
vil gjerne svare på brevet ditt eller hva enn jeg kan. Eller, vi har
bøkene som er skrevet om det, og mange spørsmål, og til og med
utklipp fra aviser og slikt her, for å bevise dette, vi vet at det var
Eva (Eplet som hun skulle ha spist, det er ikke engang Bibelsk,
nå hevder de at det var en aprikos; det var ingen av delene.),
hun begikk hor, som brakte fram det første barnet som var Kain,
satans egen sønn, for i ham lå det onde. Det kom ikke gjennom
Abel. Satans sønn var Kain.
59 Jeg vet spørsmålet ditt nå: “Eva sa: ‘Jeg her fått en mann fra
Herren.’” Det er helt riktig.
60 Du kunne ta den simpleste kvinnen i byen, den verste
mannen; hvis de fikk en baby, måtte den komme fra Herren,
fordi Gud har satt sammen lover. Og disse lovene, som solens
oppgang; setter du et ugress i en god åker, vil det vokse. Og det
må vokse, fordi det er Guds lov. Når frø blir plantet, må det
vokse. Og ingenting kan få liv til å vokse utenom Gud, fordi det
virker under Hans lover. Derfor da den onde sæden ble plantet
i morslivet til—til Eva, måtte det bringe fram, fordi det er Guds
produksjonslov. Og det kunne ikke gjøre noe annet enn å bringe
det fram, og det måtte komme fra Gud.
61 Det er grunnen til at folk sier: “Små babyer”, noen ganger,
“som ikke er født av kristne foreldre, går fortapt”.
62 Jesu Kristi Blod forsoner for barnet, jeg bryr meg ikke om
hvor mye det ble født og hvor ondt det ble født. Han er Guds Lam
som tar bort verdens synd. Det lille barnet kan ikke omvende seg,
fordi det har ikke noe å omvende seg fra, og det var verdens synd
somble tatt bort vedKristi Blod. Babyer går til Himmelen.
63 Det var originalsynden, og det er grunnen til at det er—det
er omstridt. Når et stort fenomen kommer fra Gud, er en av de
første tingene: “Hvamed ekteskap og skilsmisse?”Nå, som alltid,
er det fremdeles et spørsmål blant folket. Som det var på Jesu tid,
som det var på Moses’ tid, har det alltid vært og er til denne dag,
et spørsmål blant folket, fordi folket ønsker å vite hva som er
Sannheten.
64 Men der det er et spørsmål, må det også finnes et svar. Og
nå, for å være et svar, som jeg har sagt før denne uken, så må det
være et korrekt svar. Og hvis vi får et svar på noe, og det—det ikke
er riktig, så vet vi at det var galt. Men det er, du ville fortsette å
spørre inntil det riktige spørsmålet blir besvart, hvis du ønsker
å kjenne Sannheten. Og siden dette er et Bibelsk spørsmål, bør
det finnes et Bibelsk svar.
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65 Det er som jeg har sagt, hvis jeg ønsket å gå østover denne
morgenen, og for best å kunne vite dette, måtte jeg finne noe
bestemt på marken, og som var rett mot øst, og jeg gikk mot øst.
Noen sa: “Broder Branham, dette er øst.” Det er øst, potensielt,
men det er nordøst. Jeg ville gå forbi selve det objektet som jeg
så etter; jeg ville komme tilbake og vite at det var feil. Og så hvis
noen sa: “Broder Branham, gå denne veien, til høyre for deg.”
Nå, det er potensielt øst også, men det er sørøst. Jeg ville miste
objektet som jeg så etter, fordi jeg gikk utenfor grensene til den
perfekte og direkte veien.
66 Nå, hvis det er slik, har vi to tankeretninger om Ekteskap og
skilsmisse. Og det er, den ene sier at: “En mann bare kan gifte
seg én gang, med mindre kona hans er død.” Og det er ett av
spørsmålene, men, følger du det, vil du komme på villspor. Og
så sier den neste: “Åh, dersom kona eller mannen, den ene eller
andre, har begått hor, kan begge to skille seg og gifte seg på nytt.”
Du vil havne på villspor med det.
67 Så, ser dere, det er verken sørøst eller nordøst; vi vil ha
direkte mot øst. Du vil gå tom for Skriftsteder når du går denne
veien, du vil gå tom for Skriftsteder når du går den veien. Vi
ønsker å vite hvor Skriftsted møter Skriftsted og vite hva som
er Sannheten i det. Begge to tar en ulik retning og klarer ikke
å bringe fram det korrekte svaret, men det må likevel finnes
et svar.
68 Det er akkurat som, i dag er det to store hoveddoktriner
i menigheten; den ene er kalvinisme, den andre er armin- …
arminianisme. Den ene er lovisk, den andre er nåde. Og vi
oppdager at de menneskene som tror på nåde, kalvinistene, de
sier: “Ære være Gud, det skader ikke meg å røyke. Det skader
ikke meg å drikke. Jeg kan gjøre disse tingene, jeg har Evig
sikkerhet.” Så finner vi den andre siden, hos de loviske, sier: “Åh,
jeg skulle gjerne skjelle ham ut, jeg skulle gjerne ha sagt ham et
par sannhetsord, men jeg er en kristen, så jeg bør være stille.”
Ser dere, du befinner deg på to ulike veier, og ingen av dem er
rette. Nå, det er vanskelig å si det, men det er sannheten.
69 Vi befinner oss på to ulike veier; én, går en vei; én, en annen.
La oss nå se hva Sannheten er.
70 Lytt nå, og se om dette høres fornuftig ut for deg. For
eksempel, hvis jeg forbereder meg på å dra utenlands, og jeg
tar min egen familie, jeg kaller min kone bort til meg, og jeg
sier: “Vi rei- … Jeg reiser til utlandet, kjære.” Nå her er den
loviske siden: “Nå, min kone, jeg vil legge loven fremfor deg!
Hvis du flørter med noen mann mens jeg er borte, så er du en
skilt kvinne når jeg kommer tilbake. Og jeg vil ikke at du skal
blunke med øynene, vil ikke at du skal flørte! Forstår du det? Jeg
er din ektemann! Hvis du gjør det, vil jeg skille meg fra deg når
jeg kommer tilbake.”



EKTESKAP OG SKILSMISSE 11

71 Så strekker hun seg ut og griper meg i slipset og sier: “Min
godemann, jeg vil si deg noe, ser dere, ser dere, at hvis du blunker
til noen kvinne, eller går ut med noen kvinne, eller flørter med
noen kvinne, vil du bli en skiltmann når du kommer tilbake.”Nå,
ville ikke det være et lykkelig hjem?Det er de loviske. Ja vel.

72 Nå, den andre siden er, at hvis jeg drar utenlands og jeg gjør
en feil…Drar over og sier: “Hør nå her, jeg ber denne kvinnen
med ut. Åh, det er helt i orden for min kone, hun bryr seg ikke.”
Min kone sier: “Jeg vil gå ut med denne mannen. Det er helt i
orden for Bill, han bryr seg ikke.” Hvis jeg ikke bryr meg, så er
det noe galt med meg; jeg elsker ikke den kvinnen på rett måte.
Og hvis hun ikke bryr seg, så er det noe galt med henne. Hun
er min kone; jeg vil ikke at andre menn skal henge rundt henne.
Hun ermin kone.

73 Nå, den riktige måten i dette er, at begge to har noe sannhet,
men ikke hele Sannheten.

74 Nå, når jeg drar utenlands, for å gjøre det riktig, samler den
lille familien min seg rundt, og vi ber sammen. Og jeg overgir
dem til Gud, og de overgir meg til Gud. Og når vi gjør det, drar
vi utenlands … drar jeg utenlands. Nå, jeg vet at hun elsker
meg; jeg har tillit til henne. Hu-…og jeg elsker henne; hun har
tillit til meg. Så lenge jeg elsker henne på den måten, trenger
hun ikke bekymre seg for at jeg skal gå ut med en annen kvinne.
Så lenge hun elsker meg rett, ja, så trenger ikke jeg tenke på at
noen annen mann går ut med henne, fordi hun er min kone, og
jeg tror henne.

75 Jeg tror, hvis jeg faktisk hadde gjort noe galt, gjort en feil og
gått ut med en eller annen kvinne og kommet tilbake og tilstått
det for henne og sagt til henne: “Meda, jeg mente ikke å gjøre
det. Jeg ble bare fanget i en snare; denne kvinnen bare løp bort
til meg og—og grep meg i armen og begynte så-og-så”, så tror jeg
hun ville vært forståelsesfull. Jeg tror hun ville tilgitt meg for
det. Men jeg ville ikke gjort det for alt i verden, fordi jeg elsker
henne. Selv om hun ville tilgi meg, ville jeg ikke gjøre det. Jeg
ville ikke såre henne for alt i verden. Selv om jeg vet at hun ville
tilgi meg for det, så vil jeg ikke såre henne.

76 Og det er slik det er med Gud. Hvis jeg … hvis en
phileokjærlighet, som er menneskelig kjærlighet, fellesskaps-
kjærlighet, kan få en mann til å føle det for sin kone; hva med
agapekjærlighet, det greske ordet som betyr “Guds kjærlighet”,
hva ville det få meg til å gjøre med Jesus Kristus? Jeg, så lenge jeg
ønsker å gjøre det, er det i mitt hjerte å gjøre det! Enten… Jeg
sier, så lenge det er i mitt hjerte å gjøre det, så går jeg og gjør det.
Loviskhet vil ikke la meg gjøre det, er fordi jeg vet at jeg ville bli
straffet for å gjøre det. Men den virkelige Sannheten i det er, er
når Guds kjærlighet kommer inn i ditt hjerte slik at du ønsker å
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gjøre Det. Det er Sannheten i det. Der er de to retningene. Ikke
loviskhet eller andre, eller kalvinismen, det er begge.
77 Nå, vi finner ut i dag, også, at det er mange ulike
denominasjoner. Det er Den katolske kirke, Den protestantiske
kirke. Hver og en av dem sier at de er Veien, ser dere: “Vi har
Veien, vi er Sannheten.” Der er metodistene som sier: “Vi har
Sannheten.” Baptistene sier: “Vi har Sannheten.”
78 Vel, for meg, så lenge de føler det på den måten, er det ikke
slik, fordi Jesus sa: “Jeg er Sannheten.” Skjønner?
79 Derfor, som prekenenmin i går kveld var, at Han er stedet der
Gud satte Sitt Navn, det eneste stedet for tilbedelse. Du er ikke
en kristen fordi du er en protestant. Du er ikke en kristen fordi
du er en katolikk. Du er ikke en kristen fordi du er en metodist,
baptist, eller pinsevenn. Du er en kristen fordi du er blitt døpt inn
i Jesus Kristus, ved Den Hellige Ånd, ikke ved vann. “Det er én
Tro; én Herre; én dåp”, det er Den Hellige Ånds dåp. Vanndåpen
innsetter deg i et fellesskap. Den Hellige Ånds dåp innsetter deg
i Kristus. Der er Sannheten.
80 Vi har også to tanker om dette Ekteskap og skilsmisse. Nå,
som vår Herre har åpnet Sitt Ords Syv-Segl mysterium for oss
i disse siste dager. Nå, mange av dere, dette kan være gresk for
dere, men menigheten min forstår. Ved hva? Og dere har hørt om
visjonene og hva somhar funnet sted. Og spørsmålet er et Bibelsk
spørsmål, vi blir invitert her til å tro at det må være et korrekt
svar på hele den skjulte hemmeligheten somhar vært skjult siden
verdens grunnleggelse. Og Bibelen profeterer og sier at i denne
tid ville disse hemmelighetene bli gjort kjent. Åpenbaringen 10:
“Og når den syvende engel lyder, Laodikea-budbæreren, ville
Guds mysterier bli gjort kjent.” Og dette er den siste tidsalderen,
som er Laodikea.
81 Se på all denne vekkelsen som har pågått i femten år
eller mer, og ikke én denominasjon har kommet ut av den.
Luther hadde en vekkelse, det ble en denominasjon; Wesley,
det ble en denominasjon; Alexander Campbell, det ble en
denominasjon; alle disse andre store…John Smith og så videre,
denominasjoner, Moody, hele veien. Men det har vært én …
Vanligvis varer en vekkelse bare omtrent tre år. Men denne har
pågått i over femten år, og ikke én denominasjon har sprunget ut
av den, for dette er Frøets tid. Det er ikke noe mer agn; etter at
den ene agnen er borte, er det Frø.
82 Gud er klar, hvis Han ikke gjør det nå, vil Han kalle en
Menighet til fullkommenhet ved Sitt Ord, Jesus Kristus. Legg
merke til, det må være et svar et sted, og siden Guds Syv Segl
mysterium, Syv Segl…
83 Hvor mange forstår det, løft opp din hånd. La oss se. Jeg tror
de fleste av dem er fra forsamlingen vår i nærheten, lytt. Hvis
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ikke, vil bøkene være ute ganske snart om emnet. Vi har bøker,
noen bøker om Det nå.
84 Jesus, i teksten vår, inviterer oss til å gå tilbake til
begynnelsen for det sanne Bibelske svaret.
85 Nå, da Han ble konfrontert med dette, var det to aktuelle
ting. Prestene sa til Ham: “Kan en mann skille seg fra sin kone,
gifte segmed en annen, for en hvilken som helst grunn?”

Og Jesus sa: “Det var ikke slik fra begynnelsen.”
Da sa de: “Moses lot oss få skrive et skilsmissebrev og skille

oss fra henne av hvilken som helst grunn.”
86 Han sa: “Det, Moses gjorde det på grunn av”, jeg lar det
henge i luften litt, “på grunn av deres harde hjerter; men fra, eller
i begynnelsen, var det ikke slik”. Spørsmålet!
87 Spørsmålet i dag, som for eksempel om verdensfreden:
“Kommer den ved politikk, ved forening av nasjoner, at de
forenes?” Jeg sier dere, nei. Det har alltid mislyktes, og det vil
det igjen. Men det gjenstår et sant svar på spørsmålet: “Vil det
bli fred på jorden?” Ja, når synden er fjernet fra jorden, vil det
bli fred. Men inntil det tidspunktet, vil det ikke bli noen fred;
“nasjon vil reise seg mot nasjon, og rike mot rike”. Gud ga et
botemiddel for synd. Lytt nøye nå. Gud ga botemiddelet for å bli
kvitt synden på jorden, men menneskene på jorden vil ikke ta
imot Guds botemiddel.
88 Gud ga oss et botemiddel og en måte å ekte våre koner og
leve med dem, men mennesket vil ikke ta imot Guds botemiddel,
vil ikke ta imot Hans Ord om det. Jesus har sagt dette. Og dette
minner oss på—på Hans Ord, da vi vet at Han sa: “Himler og jord
vil forgå, svinne bort, menMine vil ikke.”
89 Spørsmålet, det sanne svaret som Jesus ønsker at vi skal gå
tilbake til, er å gå tilbake til begynnelsen. Altså ordet Genesis,
som er 1. Mosebok, er frøkapitlet til ethvert spørsmål i Bibelen.
Og du må alltid gå tilbake til frøet for å se hva slags frø som
er i åkeren, for å finne ut hva slags avling du vil få. Nå, hva
slags frø er sådd? Siden 1. Mosebok er frøkapitlet, går vi tilbake
til 1. Mosebok. Jesus introduserer oss for det Skriftstedet, “i
begynnelsen”. Nå, husk, det var da tiden begynte. Før det var
det Evighet. Nå, spørsmålet vårt der var, legg merke til det, hvis
vi går tilbake til begynnelsen.
90 Nå, ikke gå glipp av dette! Og det er grunnen til at jeg ønsker
å snakke sakte, slik at de som er ute på linjene, og at lydbåndet
vil si det klart.
91 Hvis Jesus sa: “Gå tilbake til begynnelsen”, var det bare ett
par av alt på jorden. Det var én Adam, én Eva, de var forent av
Gud alene. Én hunnhest, én hann; én hunnpapegøye, én hann. “I
begynnelsen”, somHan sa vi skulle gå tilbake til, var det bare ett
par av alt. Er det sant? Deretter finner vi ut at alt “i begynnelsen”
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fungerte i fullkommen orden og harmoni medGud, ingenting var
ute av likevekt.
92 Alt i himmelen er fremdeles i orden; alle stjernene,
galaksene, solsystemet, alt er fullkomment i orden. Hadde en
flyttet på seg, ville det ødelegge hele programmet.
93 Lytt nå. Ser dere? Én forstyrrelse ødelegger hele
programmet! Nå, da menneskene levde i kontinuitet med Gud,
med en mann og en kvinne, syndet denne kvinnen og det brakte
hele det jordiske programmet ut av kontinuitet med Gud. Derfor,
ett ord lagt til denne Boken, eller ett Ord tatt fra Den, bringer
en kristen ut av kontinuitet med Gud, bringer en menighet ut av
kontinuitet med Gud, bringer en familie ut av kontinuitet med
Gud. Enhver troende kan bli kastet ut, ved å ikke ta imot ethvert
Guds Ord.
94 Altså var det kvinnen som forårsaket atskillelsen fra det
nydelige hjemmet. Det var ikke en Kjerub som forstyrret jorden.
Det var ikke Adam som vraket hjemmet. Det var ikke noe annet
som vraket hjemmet og brakte alt sammen ut av kontinuitet,
enn en kvinne, Eva. Og det er her at “begynnelsen”, som Jesus
talte om, ble brutt. Jesus sa: “I begynnelsen skapte Gud en
hann, en hunn, av hvert slag.” Og nå da denne kvinnen …
ikke hunnhesten, ikke hunnbikkja; men kvinnen, hun brøt hele
kontinuiteten i Guds virke på jorden og brakte alt sammen inn
i døden. Kvinnen, ikke mannen, hun brøt pakten. Hun brøt
pakten, fordi (hvorfor?) hun trådte over grensene i Guds Ord. Nå,
hvis hun brøt sin pakt med sin ektemann, brøt hun sin pakt med
Gud; så, fordi hun brøt pakten med Gud, brøt hun den med sin
ektemann.
95 Og når dere bryter deres løfte og deres pakt med Guds Ord,
så er det dette som forårsaker så mange uekte kirkemedlemmer,
fordi en gruppe menn kommer sammen og sier: “Vel, Det betyr
ikke det”, og det bringer hele organisasjonen ut av kontinuitet
med Ordet. “Vi tror ikke på Det. Doktor Jones sa Det ikke
var så.” Men så lenge Gud sa Det var så, Han sa: “La ethvert
menneskes ord være løgn, og Mine være Sannheten!” Der brytes
kontinuiteten.
96 Nå ser vi, siden kontinuiteten er brutt, så ble Livslinjen brutt,
tidslinjen ble også brutt, pakten ble brutt, alt ble knust! Hva
forårsaket det? En kvinne. Det var det som brøt pakten. Nå, hvis
dere ønsker å lese det, kan dere lese det, 1. Mosebok 3.
97 Nå, det var da mannen ble satt til å råde over kvinnen,
ved Guds Ord. Hun var ikke lenger likestilt med ham. Hun var
likestilt i natur, vet dere; men, da hun brøt Guds Ord, satte
Gud en mann til å være herre over henne. 1. Mosebok 3,16, hvis
dere ønsker å skrive det ned. Hun var ikke lenger likestilt med
mannen. Hun var den som brøt Guds Ord.
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98 Ser dere ikke, “hun”, hun, menigheten her nede? Den som
brøt Guds Ord, som brakte henne fullstendig ut av kontinuitet.
Og det er det menigheten har gjort, og brakt åndelig død over
alt sammen. Nå vil dere forstå hvorfor jeg hamrer løs på disse
tingene som jeg gjør. Det er Sannheten!Dette er Bibel-fakta.
99 Legg merke til, hvorfor gjorde hun en slik ting som dette?
Hvordan kunne den nydelige, vakre, fullkomne kvinnen…?
100 Jeg så et bilde en gang, jeg tror det var i Hellas, av en
kunstner sommalte et bilde av Eva. Hun var denmest avskyelige
skapningen du noen gang har sett. Det viser hva et kjødelig sinn
kan se på. Men hun var ikke det; hun var vakker, for hun var
fullkomment kvinne, helt kvinne.
101 Merk dere, hvorfor gjorde hun noe slikt, til tross for at hun
var i den høye stillingen? Hun var rett ved siden av mannen,
likestilt med ham. Men alle vet vi nå at hunmistet sin likestilling
med mannen da hun syndet, og Gud sa: “Mannen skal råde over
deg fra denne dag.” Nå, det er Skriften. Hvis dere ønsker, kunne
vi lese det.
102 Jeg gir dere Skriftstedene for å spare tid for denne store
overføringen utover landet, slik at dere kan lese det selv.
103 Merk dere grunnen til at hun gjorde det. Hvordan kom satan
i det hele tatt til henne?
104 Visste du at satan var likestilt med Gud en dag? Ja visst,
alt utenom en skaper; han var alt, stod ved Guds høyre hånd i
Himlene, den store, ledende Kjeruben.
105 Merk dere grunnen til at hun gjorde dette, var fordi hun
ikke var i den originale skapelsen. Hun er ikke i Guds originale
skapelse; hun er et biprodukt. Derfor, “i begynnelsen”, som Jesus
henviste til, var hun ikke et vesen som opprinnelig ble skapt
av Gud. Hun er et biprodukt av en mann, da Jesus henviste til
“begynnelsen”.
106 Husk, Adam var både maskulin og feminin i den originale
skapelsen, én, men så ble han atskilt ved et ribben.
107 Legg merke til, men et biprodukt, og, merk dere, den eneste
av hele Guds skapning av ethvert dyr og alt annet, var hun den
eneste som var designet på denne måten. Alle andre hunner var
i den originale skapelsen. Alle andre hunner var i den originale
skapelsen, men Eva var ikke i den originale skapelsen. Ser dere,
det måtte bli gjort på den måten. Vi skal komme til det etter en
stund. Legg merke til, i denne skapelsen som hun var i, ikke i den
originale, men et biprodukt. Og i denne skapelsen er det…
108 Nå, jeg ønsker ikke å såre følelsene deres, men jeg ønsker å
fortelle dere Sannheten. Og bare sitt stille; dere tar det fint.
109 Det er ingenting som er designet for å være så forførerisk,
som en kvinne som er forførerisk. Det kan ikke være noe annet;
det er ingenting som er skapt for å være på denmåten.
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110 Dessuten er det ikke noe som kan bli så lett forført som en
kvinne. Nå, fallet beviser at denne uttalelsen er sant, fallet i
begynnelsen.
111 Hun var ikke i den originale, opprinnelige skapelsen. Hun
var i Adam, men ikke i et hunnkjønn, selv, i begynnelsen. Hun
var biproduktet som ble dannet.
112 Nå, det er ikke noe som er designet som kan forføre og bli
forført så lett som en kvinne. Det er ingenting som er designet
eller kan nedverdige seg så lavt som en kvinne kan. Tenk nå. Det
er ingenting som er designet i hele skapelsen, somkan nedverdige
seg så lavt som en kvinne kan. Hun kan knuse en manns hjerte
lettere enn noe annet i verden, er hans kone. La den fine, lille
kona begynne å løpe rundt med en eller annen mann; se på
den karen som sitter der med barna sine, tårene som renner fra
øynene hans. Hun er designet på den måten. Hun er designet for
å gjøre dette. Det er ingen gris, ingen hund, eller noe annet dyr,
som er designet som henne eller kan falle så dypt som hun kan.
Nå, det er sant.

Med hensyn til mine søstre, jeg ønsker bare at dere skal
følge med.
113 Intet dyr kan være umoralsk. Man kaller hunden en “tispe”,
hunn-hunden, man kaller hann … grisen en “purke”, men
moralen hennes er en million miles over mang en Hollywood-
stjerne. Det er så lavt hun er designet til å falle. Hun kan ikke…
Bare tenk på dette nå. Det er ingenting i verden, skapt i Guds
skapelse, som kan være umoralsk, falle så dypt.
114 Du sier: “Vent nå litt, ‘mann’!” Vi skal komme til det.
Kvinnen må si “ja”.
115 Merk dere at ingenting er designet til å falle så dypt, eller
være så skitten, som en kvinne. En hund kan ikke gjøre det, en
gris kan ikke gjøre det, en fugl kan ikke gjøre det. Ingen dyr er
umoralske, kan heller ikke være det, for det er ikke designet slik
at det kan være det. En hunngris kan ikke være umoralsk, en
hunn-hund kan ikke være umoralsk, en hunnfugl kan ikke være
umoralsk. En kvinne er det eneste som kan gjøre det.
116 Ser dere nå hvor satan gikk? Skjønner? Men hun har
fremdeles, det er hun som har rett til å si “ja” eller “nei”. Ser
dere, kommer an på hvor hun ønsker å stå. Skjønner? Nå, her
kan vi tydelig se slangens sæd, hvor den kom inn. Det er bare
ett sted han kunne gå til. Hvis ikke det vil slå det fast, så er noen
blinde. Skjønner? Ser dere, denmåtte gå til det.
117 Merk dere, at grunnen til at dyrene ikke kunne gjøre det, et
hunndyr, fordi de var i den originale skapelsen. Men kvinnen var
ikke i den originale skapelsen. Nå skal vi gå tilbake for å grave
dette opp, så føre dere rett ned til moderne tid, i Testamentet.
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118 Hun er den eneste som er designet for urenhet og et
uanstendig liv. En hund kan ikke, og ingen andre hunner kan
det. Det er bare kvinnen som kan det. En hund eller et hvilket
som helst annet dyr, én gang i året, og det er for hennes babyer;
ikke for seksuell nytelse, men for hennes babyer. Den gamle
purka, den gamle tispa, én gang i året, ett øyeblikk, det er for
hennes babyer. Men en kvinne er designet for når som helst hun
ønsker. Jeg har strøket ut en del ting her nå; dere kan tenke
dere til resten. En hund kan ikke; en kvinne kan. Jeg håper at
Den Hellige Ånd åpenbarer for dere resten av dette som jeg har
utelatt her.
119 Hun er den eneste arten, hunnarten, som er dannet vakrere
enn hannen. Det finnes ikke noen annen art av alle som finnes.
I alle andre Guds skapninger er det vakre hanner, slik som hos
dyr, fugler og så videre, er alltid hannen vakker.
120 Se på den store hjortebukken, store, fine horn, imponerende
dyr; og det lille, beskjedne dådyret. Se på den store hanen med
alle sine vakre fjær; og den lille, brune høna. Se på fuglene,
hannfuglen og hunnfuglen. Hvorfor? Hvorfor var det slik hos alle
Guds skapninger? Hos enhver skapning er hannen den vakreste.
Blant sauene, blant grisene, blant hestene, blant alt annet er det
alltid den store hannen som er vakker og hos fuglene.
121 Men i menneskeslekten er det kvinnen som er vakker, ikke
mannen; hvis han er det, er det noe galt, det er kryssede frø et
sted. Opprinnelig var det på den måten. Hvorfor? Hvorfor ble
det gjort? For å forføre ved. Hennes designer, satan, arbeider
fremdeles på henne også, i disse siste dager.
122 La meg stoppe her bare et øyeblikk. “Vakker!” Visste
du at den første ødeleggelsen, internasjonalt, av verden, eller
verdensomspennende, var på grunn av vakre kvinner? “Da Guds
sønner så at menneskenes døtre var vakre, tok de til seg kvinner.”
Er det riktig?
123 Har du lagt merke til økningen av skjønnhet hos kvinner
i denne tid? Jeg har sett bildet av Pearl O’Brien, som gikk for
å være den peneste kvinnen i landet en gang. Det er ikke en
tenåring på denne skolen som ikke ville overskygge henne når
det kommer til skjønnhet.
124 Økningen av skjønnheten hos kvinner vitner om forførelsens
tid. Når så kirken penere ut enn den gjør i dag? Alt fokuserer på
flotte, store, fine bygninger, og millioner av dette og millioner av
det. Ser dere ikke, “henne”, forførelsen!
125 Nå, det er ingenting som kan falle så dypt som henne, og
hun er designet slik at hun kan være forførende. Og satan
arbeider virkelig på henne i dag, i disse siste dager, fordi han
er hennes designer. Jeg kan bevise det nå. For å gå rett tilbake
til begynnelsen, hvem begynte å arbeide på henne, Adam eller
satan, Gud eller satan? Ser dere, det er hennes designer. Det
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er hennes hovedvåpen å trekke mannen til sin urenhet, ved å
være en pen kvinne, kan hun bøye en mann akkurat dit hun vil.
Broder, det er ikke baren her nede som fanger mannen; det er
den pene kvinnen som går nedover gaten og vrikker på seg, halvt
påkledd. Det er det som tar…Det er forføreren rett der. Og hun
er livsfarlig med det, absolutt livsfarlig. Du spør meg kanskje om
dette at satan er hennes designer, men det er Sannheten. Satan
designet henne. Han gjør det fremdeles.
126 La meg vise dere noe i Skriften. Jeg må ta dere tilbake til
Skriften, og så kan dere danne dere en mening når dere ser på
det i dag.
127 Det er satan som fremstiller den slags skjønnhet. Om vi
legger merke til det, var han den vakreste av alle Englene i
Himmelen. Er det riktig? Og han ønsket å gjøre Himmelen til
et vakrere sted enn Mikaels rike. Er det riktig? Også, for å vise
at Kain var hans sønn, ofret han en vakrere tilbedelse, pyntet
altrene sine med frukt og blomster, og så videre. Er det riktig?
Vakker! Synden er vakker, det vi kaller skjønnhet i dag. Og
synden er forførende ved skjønnhet. Du kunne aldri se på en
kvinne som går nedover gaten og vite hva som er i hennes hjerte.
Skjønner? Men jeg ønsket å si disse tingene slik at dere kunne
se hvorfor satan er hennes designer. Det er helt riktig, hans egen
sønn beviste det, Kain. Nå, hun er vakker slik at hun kan forføre.
128 Verden er vakker slik at den kan forføre. Jeg mener kosmos,
verdensordenen. Den er vakker slik at den kan forføre, store, fine
plasser og luksus.
129 Husk profeten, Amos, da han klatret opp og kikket ned på
byen, og så den som etmoderneHollywood, da smalnet hans små,
gamle øyne, under det grå håret som hang nedover ansiktet hans.
Og han gikk ned der med et Budskap, og ropte Det ut på det
stedet. Han sa: “Nettopp den Gud som dere hevder at dere tjener,
vil ødelegge dere!” Det er riktig.
130 Synden, den er vakker. De fremstiller Judas som en gammel
fyllik her ute på gaten et sted, og leppen hengende med fluer på
og så videre, som Judas. Judas var kjekk, sterk, en forfører. Det
er ikke den karen du må holde øye med, det er ikke den karen
(den gamle bonden) som kommer inn med arbeidsklærne på seg,
du bør holde øye med rundt din kone; det er den sleipe ålen, han
er kjeltringen.
131 Synden er vakker for verdens øyne, men Gud viser Seg ikke
i den slags skjønnhet. Visste dere det? Gud viser Seg i karakter,
vakker karakter.
132 I Bibelen, Jesaja 53, hvis dere ønsker å skrive ned
Skriftstedet. Det står en hel rekke Skriftsteder på siden her om
det. Jesaja 53, Bibelen sier om vår Herre Jesus, at: “Det var ingen
skjønnhet så vi kunne glede oss over Ham. Og vi skjulte våre
ansikter for Ham.” Er det riktig? Vi ønsket Ham ikke, fordi Han
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ikke var pen. Han var sannsynligvis en liten kar, lutende skuldre,
rødmusset, og Han var ikke foretrukket som en leder. Han så ikke
ut som en leder. Brukte det vanlige gatespråket, og så videre, som
folk bruker, vanlige folk, så derfor så Han ikke ut til å være en
stor lærd, utdannet, fin, velkledd og slikt. Han var bare en vanlig
Mann. “Han hadde ingen skjønnhet, så vi kunne glede oss over
Ham.” Han gikk inn og ut blant menneskene, rundt omkring, de
visste ikke engang Hvem Han var. Han så ikke ut som en gud
som gikk omkring, det vi ville tenke var en gud. Men, like fullt
var Han det!
133 La dere merke til da Herren Gud sa til—til Samuel: “Gå
opp til Isais hus og salv en av hans sønner til konge, for å ta
Sauls plass”?
134 Nå, folket valgte Saul, når Samuel innstendig ba dem om å
ikke gjøre det. Han sa: “Gud vil ikke at dere skal ha en konge;
Han er deres Konge.” Og sa: “Har jeg noen gang sagt dere noe
i Herrens Navn som ikke har skjedd? Har jeg noen gang tryglet
dere om penger eller noe annet, til mitt levebrød?”
135 De sa: “Nei, du har aldri tryglet oss om penger. Og hva enn du
sa i Herrens Navn, det skjedde. Men vi vil ha kongen, likevel”, så
de valgte Saul. Se hva verden valgte! Se hva Israel valgte! Israel,
Guds salvede, de valgte en mann som var hode og skuldre over
alle menn i landet; flott, stor, fin, kjekk kar, og han ble stadig en
årsak til sorg.
136 Men Gud sa: “Jeg vil velge en konge til dere etter Mitt valg.”
Derfor sa Han: “Samuel, Jeg skal ikke fortelle deg hvem han er,
men gå du opp der. Han er en av Isais sønner.”
137 Og Isai, hans kone og alle sammen så seg rundt, sa: “Ja, den
eldste sønnen vår, han er en flott, høy, kjekk mann, han vil se helt
perfekt ut med kongens krone. Han er smart. Han er utdannet.
Han er en fin mann. Jeg vet at han vil være helt perfekt. Han
snakker korrekt.”
138 Da de hentet ham ut, tok Samuel oljekrukken og gikk mot
ham. Han sa: “Nei, Herren har forkastet ham.” Så gikk han ned
til alle de seks sønnene, og Herren forkastet alle sammen. Han
sa: “Er det ikke flere?”
139 “Åh”, sa han, “jo, det er en, han er der ute og gjeter sauer.
Han sitter bare avsides og spiller sanger, og synger og roper og
holder på. Men, han er en liten, lutrygget, rødmusset kar, han
kommer aldri til å bli konge.”
140 Han sa: “Gå og hent ham.” Og da David kom til syne for
profeten, løp profeten med oljen og helte den på hodet hans, sa:
“Dette er Guds utvalgte.” Ikke pen; men karakter. Gud ser på
karakter.
141 Mennesker ser på naturlig skjønnhet. Den er forførende. Og
det var derfor kvinnen ble gitt den skjønnheten, for forførelse, for
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å forføre. En vakker kvinne, hvis hun ikke bruker den på riktig
måte, er den en forbannelse for henne; som vil sende henne til
helvete raskere enn noe annet jeg vet om. Hvis hun bare…Om
hun kan være pen, ja visst, så lenge hun holder seg til mannen
sin og gjør det som er rett, og det—det er vel og bra. Men hun kan
ta den samme tingen og, du store, hvor hun kan forføre med den,
for den ble gitt henne til å gjøre det.
142 Legg merke til nå, men Gud viser Seg i karakter. “Det var
ingen skjønnhet så vi kunne ha vår glede i Jesus”, men det var
aldri en karakter somHam på jorden.
143 Nå ser vi i dag, at kirkekarakteren, satan og gruppen hans,
ser etter store, vakre kirker, vakre ting. Det er det verden ser på
i dag. “Åh, det er pastoren, nåtidens store så-og-så, så-og-så, så
prestelig og gudelig går de ut med disse store kappene og slikt
som det.” De kaller det skjønnhet.
144 Men de sanne Guds hellige ser etter det stadfestede Ordets
karakter.
145 Det var det de hellige gjorde på den tiden da de så Jesus. Han
var ikke noe å se på, men de så at Gud var i Ham. De så at Gud
var med Ham.
146 Det var slik de gjorde, Joab og personene som varmedDavid,
en liten kar, men de hadde sett mannen han hadde i seg. De hadde
sett at Gud var i ham, og de visste at han kom til makten en dag.
De … En drepte de andre fem brødrene til Goliat, helt alene.
En drepte tre hundre menn; mens noen kvinner plukket bønner
til middag, og hæren hadde dratt av sted, og han tok et spyd og
drepte tre hundre menn, filistere. Karakter! Hvorfor? De holdt
seg rett med David. De visste at salvelsen var over ham, og de
visste at han ville komme til makten.
147 Et klart bilde på Menigheten i dag som vil stå ved Ordet! Vi
vet Det kommer til å bli stadfestet. Vi at Det kommer til makten
en dag. Selv om Saul…Og han flyktet for de andre nasjonene,
men de visste at han kom til makten. Vi vet at Han kommer til
makten, også, så vi tar det Ordet og står rett der, uansett hva det
koster. Hvis vi må slå ned filistere eller hoppe ned i en grøft og
drepe en løve, som en gjorde, så går vi like fullt, for det er…det
var slikGud planla at det skulle være. Vi ser etter karakter.
148 Du spør meg kanskje nå: “Hvorfor tillot Han at hun ble
designet på denne måten?” Jeg vil ikke bruke for mye tid, for
jeg har mye mer å si her. “Hvorfor”, spørsmålet kommer kanskje
opp da, “hvorfor gjorde Gud kvinnen på denne måten? Hvorfor
tillot Han henne å være på den måten?” Det var etter Hans Eget
velbehag. Ja visst.
149 Nå, hvis dere vil slå opp i Biblene deres bare et øyeblikk,
la oss slå opp i Romerne 9, bare et øyeblikk, og vise dere
noe, hvordan Gud gjør disse tingene, hvis dere ønsker å—å lese
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det. Og vi kan se her hva Gud gjør etter Sitt Eget velbehag.
Romerne 9,14.

Så hva skal vi da si?
Er det urettferdighet fremfor Gud?…

150 Da Han valgte Esau, eller valgte Jakob og forkastet Esau,
før noen av guttene kunne ha en rett til å gjøre et valg selv, ingen
av dem; før de ble født, fremdeles i morens morsliv, sa Gud: “Jeg
hater Esau, og Jeg elsker Jakob.” Skjønner? Hvorfor?

For han sa til Moses: Jeg skal miskunne meg over den
jeg miskunner meg over, og jeg skal være barmhjertig
mot den jeg er barmhjertig mot.
Så kommer det da ikke an … den som vil, heller

ikke … den som løper, men det er Gud som viser
miskunn.
For skriften sier til Farao: Nettopp til dette har jeg reist

deg opp, at jeg kan få vise min kraft på deg, og for at mitt
navn skal bli forkynt over hele jorden.
Derfor … han (Følg nå med her.) …-for … han

miskunnhet mot den han vil vise miskunn, og den han
vil forherder han.
Du vil…si til meg: Hva er det… han klager over?

For hvem kan stå imot hans vilje?
Men sannelig menneske, hvem er du som går imot

Gud? Kan det som er formet si til ham som former det:
Hvorfor har du lagd meg slik?
Har ikke pottemakeren makt over leiren, slik at han

av samme leirklump kan lage et kar til ære og et annet
til vanære?
Selv om Gud ønsket å vise sin vrede, og gjøre sin makt

kjent, har han likevel… slik tålmodighet holdt ut med
de vredens kar som var gjort ferdige til ødeleggelse.
… for at hans herlighets rikdom skulle bli kunngjort

over miskunnhetens kar, som han på forhånd hadde
gjort i stand til herlighet.

151 Nå, argumentér med Det en stund. Gud gjorde det! Han
måtte gjøre det på denne måten. Det måtte være der. Lytt nå.
Nå, i rundt fem minutter vil jeg rette oppmerksomheten deres
mot noe.
152 Hva er Gud? Gud er den store Evige. I begynnelsen, langt
tilbake før det var en begynnelse, var Han ikke engang Gud.
Visste dere det? Gud er en “gjenstand for tilbedelse”, og det var
ikke noe som kunne tilbe Ham. Han levde alene.
153 Og i Ham var attributter. Hva er en attributt? En tanke. Nå
skal dere få noe som berører kveldens leksjon. Legg merke til,
Han var Sine attributter som var i Ham. Nå, det var i Ham å
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være Far, det var i Ham å være Gud, det var i Ham å være Sønn,
det var i Ham å være Frelser, det var i Ham å være Helbreder.
Og alle disse tingene her bare fremviser Hans attributter. Det
er ingenting som er i uorden. Tror du ikke at Gud så enden fra
begynnelsen? Selvsagt, gjordeHan det. Det er ingenting i uorden,
det bare fremviser Hans attributter.
154 Nå, Han kunne ikke være rettferdig og få et menneske til å
falle. Hanmåtte sette det på lik linje, med fri vilje til å ta sitt eget
valg, men visste at han ville falle.
155 Nå, Han kan ikke være en Frelser uten at noe er fortapt. Han
kan ikke være en Helbreder uten at noe er sykt. Disse tingene
måtte være på den måten. Gud gjorde dem slik for at Hans store
attributter kunne bli fremvist. Hvis det ikke hadde vært slik, ville
Han aldri vært en Frelser. Men vi vet at Han var det, selv før det
var en tid, var Han en Frelser. Han var en Frelser, så det må være
noe som er fortapt. Hvordan skal det kunne skje?
156 Hvis Han tar og mister det, bare for å kunne frelse det, så
er det ingen rettferdighet i Hans dom. Han kunne ikke sende et
menneske til helvete, og være rettferdig. Han er vennlig, mild,
trofast, ærlig, og Han er en stor Dommer. Ser dere, Han ville
motarbeide Seg Selv.
157 Så Han måtte sette en mann her ute og gi ham fri vilje,
slik at han ville, vel vitende om at han ville falle; og mannen,
i Hans Eget bilde, hvordan kunne han falle? Ser dere nå dagens
Lys? Så, Han måtte danne et biprodukt, noe på utsiden av den
opprinnelige skapelsen. Nå ser dere det. Skjønner? Der forsto
dere. Skjønner? Så, det var det som falt. Han skapte det, vel
vitende om at det ville falle. Og det er lagt over i satans hender,
som et vanærens kar. Hva er til ære i dag? Tenk på det. Følg nøye
med nå.
158 På den andre siden, hvorfor ble hun designet på denne måten
og ikke som andre hunner, hvorfor ble kvinnen designet slik og
ikke andre hunner? Ingen av de andre hunnene ble designet på
den måten. De er ikke det, i dag. De kan ikke. Når hun ikke er
skapt på den måten, kan hun ikke gjøre det. Hvorfor skapte Han
ikke denne hunnen da, en kvinne, akkurat som andre hunner, så
at hun kunne være på akkurat samme måte, bare kunne få sine
babyer? Da ville hun ha sin ektemann og leve; og når tiden kom
for hennes baby, ville hun få sin baby. Hvorfor—hvorfor skapte
Han henne på denne måten?
159 Jeg kan ikke si disse ordene. Og dere forstår hva jeg
snakker om, gjør dere ikke? Hvis dere kan forstå, si “amen”.
[Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] Ja. Skjønner? Det sitter unge
jenter her og unge gutter, ser dere. Men dere vet, dyrene må
komme til et bestemt tidspunkt på året, så hennes make, så er
det alt. Men, en kvinne, er det når som helst. Og hvorfor gjorde
Han henne på denne måten?
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160 Følg nå med på Hans store program utfolde seg, idet vi går
videre her nå, så perfekt som det kan få blitt. Jeg visste ikke dette
før her om dagen.
161 Hvorfor gjorde Han henne ikke slik i begynnelsen, slik som
resten av hunnene Sine? Fordi det ville være upassende for Ham.
Han er Kilden til all renhet. Det er grunnen til at Han måtte
la satan få tak i henne, som han gjorde i fordervelsen. En slik
skapning ville være, ville ikke være passende for Ham, som
opprinnelig er designet slik.
162 Alle Hans verk som Han designet opprinnelig, er i
kontinuitet. Alle Hans opprinnelige verk var i kontinuitet.
Hunnhunden, hannhunden; ser dere, hunnkua, hannkua; alt i
kontinuitet. Hele naturen er i kontinuitet. Frøet dør, går ned
i jorden; akkurat som død, begravelse, oppstandelse. Sevjen
synker ned i treet, mister bladene sine, kommer tilbake neste
året med oppstandelsen av et nytt blad. Ser dere hva jeg mener?
Alt, selv naturen til Gud, er alt sammen i kontinuitet, i enhet;
og her er en som er designet utenfor Guds kontinuitet. Naturen
er designet slik at den ikke kan synde. Tenk! Den opprinnelige
skapelsen til Gud kunne ikke synde.
163 Åh, ser dere det ikke nå fra denne synsvinkelen her,
fordervelsen av menigheten? Det opprinnelige er Guds Ord! Det
er ingen synd i Gud. Ser dere hva jeg mener? Her er en skapning
som kom til eksistens ved en fordreielse. Gud kommer til å ha en
Menighet, men se på denne fordreide tingen de har her ute.
164 Gud har hann og hunn. Men, denne kvinnen, ser dere, selve
symptomene viser hva som var i Guds sinn. Vi kunne ta en time,
eller to, og analysere det. Hun… Skapte denne skapningen for
den hensikten, Han skapte skapningen og overlot henne til satan
slik at han kunne få tak i henne, og det gjorde han. Han har henne
fremdeles. Hun bør flykte til Korset, ogmannen også.
165 Legg merke til at hele naturen er i kontinuitet. Dersom
Han hadde skapt kvinnen i den samme opprinnelige skapelsen,
ville det ikke vært noen synd, fordi hun kunne ikke ha gjort
det, hun kunne ikke ha gjort det. Hun er en fordreielse av den
opprinnelige skapelsen.
166 På sammemåte er all synd en fordreielse av den opprinnelige
Sannheten! Hva er en løgn? Er Sannheten fordreid. Hva er
utroskap? Er den rette handlingen fordreid. Så der er den
fordreide skapningen, der er det hele fordreid. Og det hele staves
s-y-n-d, ligger rett der. Det er derfor spørsmålet er så stort.
167 Bare en del, et fragment dannet av en mann for å forføre ham
ved; Gud skapte det, har bevist det rett her. Det var det hun var
skapt for.
168 En umoralsk kvinne er det laveste du kan tenke deg på
jorden. Unnskyld dette, unge damer. Hun er ikke annet enn
en menneskelig søppeldunk, en sexdunk. Det er alt hun er, en
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umoralsk kvinne er en menneskelig, seksuell søppeldunk, en
forurensning, der sjofel, uren, skammelig, simpel skitt kommer
fra henne. Hvorfor er hun dannet slik? For forførelse. Enhver
synd som noen gang har vært på jorden ble forårsaket av
en kvinne.
169 Og en analytiker fra Chicago, en—en kvinne skrev denne
artikkelen, politiet, at de hadde oppsporet i De forente stater,
storbyene i De forente stater, at: “Nittiåtte prosent av alle
kriminelle handlinger som noen gang ble begått i noen form, i De
forente stater, så var det enten en kvinne i det eller bak det.”
170 Nå, jeg sier alt dette, for å komme til én ting i avslutningen,
slik at dere kan se hva som er i veien.
171 Hun ble skapt for å forføre, slik hun gjorde med Adam i
begynnelsen, fortalte ham at frukten var behagelig og så videre,
for å forføre ham og føre ham bort fra Ordet. Det er slik
menigheten gjør i dag, samme tingen.

Men så, etter det, ble han hennes herre for å råde over henne.
172 Nå, hvilken forskjell på denne tid, i denne forførelsens tid. I
stedet for at han er hennes herre, har hun blitt hans gud. Ja visst,
hun råder over ham. Nå kan dere sikkert godt forstå hva jeg har
siktet til. Ved sin skjønnhet og sin sex-kontroll, hennes form som
ble gitt henne av satan, biproduktet som satan gjorde, er hun
sendt for å forføre Guds sønner. Og hun kan sende flere av dem
til helvete enn noe annet redskap satan har. Det er helt riktig.
173 Jeg snakker om de umoralske nå, ikke dere søstre. Vi skal gi
dere deres plass, rette plass om en liten stund i Guds Ord her. Det
var i Guds plan fra begyn—begynnelsen.
174 Nå, for å gjøre dette i dag, hva er De forente staters gud?
Husker dere i tabernaklet for mange år siden, da jeg talte om det?
Denne moderne tids gud, er en liten flapper som sitter der med
sin sminke på seg og kjolen sin trukket opp over knærne og slikt
som det. Jeg sa: “Se deres gud!” Og det er riktig, hun er på hver
eneste reklame, halvnaken. Hun er på gaten på sammemåte.
175 Det er et redskap for satan, “fra begynnelsen”, sa Jesus.
Skjønner? Vi ser at det er slik nå, og “fra begynnelsen”, og hva
Han snakker om.
176 Nå, hedningene brukte å gjøre henne til en gud, (visste
dere det?) en gudinne. Ja visst. De gjorde henne til en gudinne,
for de hadde sexhandlinger i tilbedelsen sin. De hevdet at:
“Hun var skaperen. I morslivet sitt bar hun sæden og skapte.”
Det er en løgn. Det er bare én Skaper, det er Gud. Men
husker dere Paulus der? “Diana av Efesus”, en steinskulptur,
sa, “Himmelens gudinne kastet ned”. Ser dere ikke hvordan
hedensk tilbedelse er?
177 Og vi, uten å vite det, vender oss rett tilbake til hedensk
tilbedelse igjen, til kvinner, den aller laveste skapningen på
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jorden, kvinne-tilbedelse! Hun vil bøye mannen akkurat dit hun
vil. Og vet ikke at bak all den skjønnheten på utsiden, er helvete
på innsiden. Salomo sa: “Hennes, hennes porter er portene til
helvete.”
178 Nå ser vi tydelig her hva Jesus talte om i Åpenbaringen det 2.
kapitlet og det 15. verset, omden nikolaittiske lære, denne kirken
som kom og trakk seg bort fra Ordet.
179 Vi kan også tydelig se her, disse vulgære, ugudelige, skitne
programmene som vi har på TV, om Hollywoods sex-dronninger.
Vi kan se urenheten i denne byen, når disse ungene, ungjentene
går opp-og-ned gaten her, med bitte små, stramtsittende klær,
vrikkende rundt, og det er så kaldt at de kunne fryse ihjel. De
skjønner ikke at det er djevelen som gjør det. De er besatt av en
ond ånd og vet det ikke! Du ser ikke en hunnhund gjøre det, gjør
du? Du ser ikke noe annen hunn gjør det, og ingen hann bør gå
bort til henne heller.
180 Ser dere, får dere tak i bildet nå? Vi skal legge fram noe om
bare et øyeblikk, om Herren vil.

Nå ser dere nikolaittene, dere ser læren deres.
181 Dere ser tenåringsdronningene, som de kaller dem, disse
stripperne ute på gaten. Før måtte man gå til et eller annet
vulgært show på siden, for å se en stripper. Bare åpne øynene
dine, se ut på gaten, det er alt du trenger å gjøre nå. Alt sammen
er et strippeshow. Ja visst. Hvorfor gjør de det? For å lokke,
friste, det er det eneste hun kan gjøre det for. Hun gjør det fordi
hun er skitten. Hun gjør det fordi hun er dannet på den måten.
Hun innser ikke at hun er et redskap i satans hender, og det er
det hun er.
182 Selv på skolene våre i dag, underviser de sexhandlinger. Vår
råtne verden av kvinne-tilbedelse! Jeg vet de ikke ønsker å tro
det. Står og synger en eller annen salme og så videre, på dagen;
og ute med kvinner, løper rundt hele natten lang. Skjønner? Ja
vel. Når hun, i Guds øyne, Ordet, er den laveste av alle dyrene
som Gud satte på jorden. Følg med.
183 Det er derfor Gud forbyr henne å undervise Hans Ord. Det er
riktig. Første Timoteus 2,9-15: “Jeg tillater ikke en kvinne å lære,
eller ha noenmyndighet.” Skjønner? Og også FørsteKorinterbrev
14,34: “Kvinnene deres skal tie i menighetene, for det er ikke
tillatt for dem å tale, for de skal være i stillhet; slik også Loven
sier.” Men, i dag, hva gjør menigheten? De gjør henne til pastorer,
evangelister, når Bibelen fullstendig forbyr det. Og Bibelen sier,
“slik også Loven sier”, som gjør at det holdes i kontinuitet, alt
sammen.
184 Akkurat som Lammet var, i går kveld, det eneste stedet for
tilbedelse, under det utgytte Lammets Blod. Det er det eneste
stedet i dag, i Kristus. Det eneste du må gjøre er å komme til
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Ham. Det er det eneste stedet å tilbe. Det var alltid på denmåten.
Det eneste stedet å tilbe er under det utgytte Blod.
185 Så nå ser vi hele bildet av det åpne seg opp for oss. Der er
hun. Det er derfor Gud ikke tillater henne å lære, ikke tillater
at hun gjør noe annet i menigheten enn å sitte stille med et
tildekket ansikt.
186 Kan dere nå skjønne hvorfor jeg har sagt tingene og gjort
tingene som jeg har gjort, ved å vite alt dette i mitt hjerte, brødre,
søstre? Jeg vet, søstre, jeg er … dere har deres plass (om bare
et øyeblikk), og den fantastiske karakteren som Gud kan danne
i dere. Men jeg prøver bare å snakke om den andre siden, for
å vise dere hva dere faktisk var fra, “i begynnelsen”. Jesus sa
at vi skulle “gå tilbake til begynnelsen” for å finne det. Det er
det vi gjør.
187 Nå har jeg måttet berøre hovedtrekkene i mye av dette, og jeg
håper dere forstår det. Og dere som vil lytte på dette lydbåndet,
jeg håper dere forstår. Bare gå tilbake. Det er kun for å vise at
Jesus sa: “Gå tilbake fra begynnelsen og finn ut.” Alle ting, gå
tilbake til begynnelsen. Dere kan se i dag.
188 Vel, folk, de sier jeg er en kvinnehater. Det er langt fra
Sannheten. Jeg er ikke det. De kaller: “En kvinnehater.” Husk,
de kalte Paulus en kvinnehater. En kvinnelig forkynner sa for
ikke lenge siden: “Åh, du er som gamle Paulus, alt han gjorde
var å kritisere oss kvinner.”
189 En Guds hellig, som fikk lov til å skrive Bibelen, Det nye
testamentet, og så bestride Ordene hans? Han sa: “Om en Engel
fra Himmelen lærer noe annet enn Dette som jeg har sagt, la
Ham være forbannet”, langt mindre en eller annen kvinnelig
predikant.
190 De sa at Elias var en kvinnehater. Han var ikke en
kvinnehater av skikkelige kvinner. Han likte bare ikke disse
Jesabelene.
191 Og hvis det er slik, så må Gud være på samme måte, fordi
Han er Ordet som kommer til profetene. Så det må være Gud
på samme måte, så, ser dere, Han kjenner den opprinnelige
skapelsen “fra begynnelsen”, sa Han, “fra begynnelsen”. De var
profeter som Ordet kom til.
192 OgHan skapte henne for mannen, og ikke mannen for henne.
Visste dere det, at: “Kvinnen ble skapt for mannen, og ikke
mannen for kvinnen”? Hvor mange vet det? Bibelen lærer det.
Ja vel. Hun fikk en stilling i mannen før fallet, likestilt og over
hele skapelsen. Men “etter” fallet, nå her kommer vi til temaet.
Men “etter” fallet, var han hennes herre, hun må tie i alle saker,
nå etter at den opprinnelige begynnelsen er over.
193 Jesus sa: “Det var ikke slik fra begynnelsen.”Det var da tiden
begynte, daGud skapte det først i Sin opprinnelige skapelse. Alle
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som forstår, si “amen” igjen. [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.]
I begynnelsen skapte Gud bare en hann og en hunn. Men så
ble kvinnen skapt annerledes enn dyrene, alle andre dyr, for
forførelse. Følg nå med nå: “Det var ikke slik fra begynnelsen.”
Hun ble skapt, hvis hun hadde blitt i den opprinnelige stillingen,
hadde hun aldri falt. Men hun forårsaket fallet og forstyrrelsen
som avbrøt hele Guds kontinuitet og førte død, sorg og alt annet
over jorden. Hun var skapt på denne måten.
194 Merk dere nå. Nå, etter begynnelsen, etter begynnelsen, etter
tiden begynte; før det, var det Evighet, det er over. Legg merke
til, at etter fallet skjedde ved Eva, etter fallet, måtte det lages
en ny pakt. Nå, dette kommer til å forvirre dere, men jeg skal
gi dere Skriftstedet for å bevise at dette er Sannheten. Nå, legg
merke til etter fallet, sa Jesus… Gud skapte i begynnelsen ett
av hvert slag; men nå, etter fallet, nå går vi utenfor det. Pakten
var likeverdig; men nå, etter fallet, ble det lagd en annen pakt.
Nå var hun ikke lenger hersker sammen med ham, begge to må
ha en atskilt pakt.
195 La oss nå se om det riktig. La oss ta 1. Mosebok 3 og finne
ut om dette er riktig, når vi nå går videre, for vi ønsker å være
helt sikre på disse tingene, at de blir lært og brakt ut fullstendig
riktig. Så kanskje vi har litt tid akkurat nå, for vi er ikke så langt
fra slutten nå, for å komme til den avsluttende delen av emnet,
for å vise hvorfor og hva med skilsmisser og så videre. Nå i 1.
Mosebok det 3. kapitlet, og vi vil begynne nå med det 3., og det
16. verset. La oss begynne med det 14. verset.

Så sa HERREN … til slangen: (nå kommer Han til å
forbanne den) Fordi du har—du har gjort dette, skal du
være forbannet framfor alt feet,… framfor hvert dyr på
marken. Og på buken skal du krype, og støv skal du ete
alle ditt livs dager.
Jeg setter fiendskapmellomdeg og kvinnen, ogmellom

din ætt og kvinnens ætt. Han skal knuse ditt hode, og
du skal knuse hans hæl. (Løftet, “som kommer gjennom
kvinnen”, Messias, for å gjenløse.)
Til kvinnen sa han:…

196 Hør nå her, nå der er pakten med slangen. Men før det hadde
de det bra, i begynnelsen eller før begynnelsen.

Til kvinnen sa han: Jeg skal gjøre din smerte overmåte
stor, også i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde
barn. Din lyst skal stå til din mann, men han skal råde
over deg. (Ikke lenger likestilt i det hele tatt.)

197 Nåhar hun snudd det hele rundt, og hun er den som råder.
Til Adam sa han: Fordi du fulgte din kones røst og åt

av treet som jeg ga deg et bud om og sa: Du skal ikke
ete … det, så skal jorden være forbannet (forbannet
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ikke Adam, nå) jorden være forbannet for din skyld. Med
smerte skal du ete av den alle ditt livs dager.
Torner… og tistler skal den frambære for deg, og du

skal ete av markens vekster.
Og i ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du

vender tilbake til jorden. For av den—av den er du tatt.
For støv er du, og til støv skal du vende tilbake.

198 To pakter. Nå, det avslutter “begynnelsen”, av det Jesus
sa: “Det var ikke slik fra begynnelsen.” Vi har en annen pakt
nå. Merk dere, at det er en annen pakt. Nå er det en pakt for
produktet og biproduktet. Merk dere at fallet førte med seg
vanskeligheter, død, for enhver skapning i skapelsen, førte til en
forandring i hele naturen. La oss nå merke oss hva Jesus sa om,
“fra begynnelsen var det ikke slik”. Nå er det ikke slik “fra”, nå
er det “etter” begynnelsen. Nå er det en tosidig pakt.
199 Først var det bare en pakt. Adam og Eva var likestilte, en
mann og en kvinne. Så syndet kvinnen, og (hva gjør hun?) det
førte dem alle til døden, og Gudmåtte lage en pakt ved det, en ny
pakt. Her er det rett her i 1.Mosebok 3,16, Han lagde en ny pakt.
200 Nå må verden befolkes på nytt, ikke ved den opprinnelige
Guds skapelse, som i begynnelsen, ikke ved den opprinnelige
skapelsen, men ved sexbegjær. Nå, det setter sluttstreken for
“begynnelsen”, gjør det ikke? I begynnelsen var det kun enmann
og en kvinne, en hann og en hunn; men da hun trådte over
grensen og brakte inn denne synden, så må verden befolkes på
nytt ved sex, ikke ved skapelse; ved sex. Ser dere hvor kvinnen
er nå? Nå, men det er slik verden blir befolket i dag, gjennom
kvinner.
201 Det var derfor Jesus måtte komme gjennom kvinnen, for å
bringe det tilbake til sin opprinnelige begynnelse igjen, uten
sexbegjær. Han er jomfrufødt. Men, halleluja, det vil komme en
tid da det ikke vil være noe mer sex, men Gud skal kalle Sine
barn fra jordens støv, tilbake slik de var i begynnelsen, ikke
gjennom noen kvinne; men ved å forme leire og kosmisk lys og
petroleum, vil Han skape igjen slik Han skapte Adam den første
gangen. Jesus gjorde dette mulig, ved at Gud gjorde Seg Selv til
en Mann og kom inn i verden slik at Han kunne dø, gjennom
denne kvinnen. Nå er det prøvelsens tid, ved synd.
202 Nå ser dere da, “etter” begynnelsen var det noe annet som ble
introdusert. Nå, dette kommer til å sjokkere dere. Er dere trøtte?
[Forsamlingen sier: “Nei.”—Red.] Bare sitt stille litt lenger bare.
203 Så da den tosidige pakten ble inngått av mann og kvinne,
gjennom sex, en fullstendig annen pakt (ikke den opprinnelige
pakten, men en annen pakt), hva ble da introdusert? Flerkoneri,
i alt. Så, etter begynnelsen ble flerkoneri introdusert både blant
mennesker og dyr; etter begynnelsen, fallet. Så innsetter Gud,
deretter, en ny natur igjen ved sex. Gud skapte den første uten
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sex. Tror dere det? Nå er det en annen pakt i naturen, Han
setter den inn i en annen orden ved sex. Pakt nummer to: en
hann, mange hunner; en hjortebukk, et helt harem av dådyr. Er
det riktig? En okse, en hel flokk med kveg, kuer; en hane, en
gårdsplass full av høner. Er det riktig? En David, etter Hans Eget
hjerte, med fem hundre hustruer; med hundre barn født til ham
på ett år av ulike kvinner; hm-hmh, en mann etter Guds Eget
hjerte. En Salomo, med ett tusen hustruer. Menmerk dere nå, det
var ikke slik fra begynnelsen, men nå er det “etter” begynnelsen.
Kvinnen har gjort dette, derfor ender hun bare opp slik hun er
nå. Skjønner?

204 David, kongen som symboliserte Kristus! Hold det i tankene
dine. David symboliserte Kristus. Tror dere det? Kristus
sitter … vil sitte på hans trone. Og denne David, en mann
etter Guds Eget hjerte, hadde fem hundre koner. Ser dere hva
jeg mener? David med sine fem hundre koner, Salomo med
sine tusen. Og Salomo er Davids sønn i det naturlige; som
symboliserer Jesus Kristus, Davids Sønn i det åndelige. Men
det er naturlig, sexliv. Dette vil bli åndelig, skapt, ja, skapt.
Skjønner? Det var slik det var i begynnelsen, men ikke nå i dette
livet vi lever i nå.

205 Merk dere, ikke gå glipp av dette nå, ta det helt ned i hjertene
deres. Men ikke en av disse kvinnene kunne noen gang ha en
ektemann til. Han er den opprinnelige skapelsen, ikke hun. Ikke
en av de kvinnene kunne ha en ektemann til, men den ene
ektemannen kunne ha ett tusen koner. Det er SÅ SIERHERREN.
Det er Bibelen. Nå har jeg gått tilbake, tatt meg god tid og ført
dere tilbake dit hvor det startet, som Jesus sa. Ser dere det tydelig
nå? De kunne ha så mange…

206 “Åh”, sier du, “det var bare for Israel”. Er det?

207 Da Abraham førte Sarah ned til filisterlandet, var det en
konge der nede som het Abimelek. Og Sarah var hundre år
gammel, omtrent, men hun hadde blitt forandret tilbake til
en ung kvinne igjen og fått tilbake skjønnheten. Vet dere det?
[Forsamlingen sier: “Amen”—Red.] Ja vel. Og Abimelek ønsket å
ha henne til kone. Husker dere Budskapet mitt om det? Abimelek
ønsket å ta Sarah til kone. Hadde sannsynligvis et harem, men
han kunne ikke ta henne hvis hun var gift med Abraham.
Derfor sa Abraham til Sarah: “Si at du er, ‘broren min’, for
han kommer til å drepe meg slik at han kan få deg.” Hvorfor
jaget han ikke bare Abraham ut av landet, og tok kona hans og
fortsatte videre? Det var ikke bare en lov for troende, men for alle
mennesker i skaperverket. Synder eller en hellig, du er ansvarlig,
du menneske, for disse handlingene. Det var en hedensk konge.
Hvor mange vet at den historien er sann? [“Amen.”] Det er
Bibelen, 1. Mosebok, rundt det 16. kapitlet.
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208 Merk dere, Abimelek ville ha tatt henne til kone. Han
forberedte seg på å få denne nye hebreerjenta. Og han sa: “Dette
er min…”Hun sa: “Det er broren min.”

Han sa: “Det er søsteren min.”
209 Og Abimelek sa: “I så fall vil jeg bare ta henne til kone.”
Kunne dere forestille dere at en mann gjorde noe slikt? Men det
gjorde han.
210 Og så den natten, mens han lå og sov, viste Herren Seg for
ham i en drøm og sa: “Abimelek, du er så godt som en dødmann.”
Han beskyttet den, den jødiske blodslinjen der, ser dere. Han sa:
“Du er så godt som en død mann. Du har en annen manns kone
som du er i ferd med å gifte deg med.”
211 Han sa: “Herre, Du kjenner mitt hjertes uskyld.” Sa: “Sa hun
ikke til meg at det var hennes ‘bror’? Sa ikke han selv: ‘Det er min
søster’?”
212 Han sa: “Jeg kjenner ditt hjertes uskyld, det er derfor Jeg
også har hindret deg fra å synde mot Meg.” Er det riktig? Sa: “Gi
nå tilbake hans kone, for den mannen er Min profet. Og hvis du
ikke gir ham tilbake hans kone… Og lar ham be for deg, ikke
din prest. Hvis han ikke ber for deg, går hele landet ditt under.”
Amen. Der er underfull nåde. Riktig. “Hele landet ditt går under.
Det er den mannens kone, og han er Min profet.” Amen. Det er
SÅ SIERHERREN. Det er Skriften. Riktig.
213 Nå finner vi ut hva som forårsaket død. Død er forårsaket
av kvinnens synd, kom gjennom kvinnen og ikke mannen. Ved
hennes livsførsel, og ved henne, kommer all død. Hennes måte å
gi liv på er død. Hvor mange vet det? Job 14, hvis dere ønsker å
skrive ned Skriftstedet.
214 Jeg har, hvis dere tviler på dette, har jeg Skriftsteder
nedskrevet for hver minste del av dette.
215 Hvis dere ønsker å lese Job 14 der, står Det: “Mennesket som
er født av en kvinne har få levedager, og de er fulle av uro.” Er
det riktig? “Han skyter opp som en blomst, han blir kuttet ned
og visner bort” og så videre. Skjønner? Ethvert menneske som er
født av en kvinne, er født til død så snart det kommer.
216 Men når han er født inn i Guds skapelse, kan han ikke dø;
han er fra det andre Treet som var i Edens hage, Kristus. Evig
Liv kom ved det Treet.
217 “Åh”, sier du, “var hun et tre?” Ja visst. “Vel, de sa: ‘Du skal
ikke ta av dette treet’. Gud sa det, i 1. Mosebok der tilbake: ‘Du
skal ikke ta av dette treet.’”
218 Vel, kvinnen er treet. Hun er frukttreet. Du er din mors frukt.
Morslivets frukt er deg. Det er riktig. Og så er frukten fra Livets
Tre, som var i Edens hage, Kristus. Gjennomkvinnen komdøden;
gjennom Mannen i den opprinnelige skapelsen, kom Livet. Å
være født av en kvinne er død; å være født av Kristus er Liv.
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Skjønner dere tanken? Der er det. Nå ser dere hvor gudinnene
gikk, ikke sant?
219 Første Adam og Eva var et bilde på den andre Adam og
Eva, ser dere, formeringen. Så, formeringen av Adam og Eva
var gjennom sex, for å fylle opp jorden, men det var ikke slik
fra begynnelsen. Gud skapte kun en hann og en hunn, slik Han
gjorde med Sine andre skapninger, ser dere, lovmessig, akkurat
som Menigheten.
220 La oss nå med disse stadfestede Guds Sannheter for
øye, granske litt videre, om dere vil. [Forsamlingen sier:
“Amen.”—Red.] Ja vel. Nå, dette sårer kanskje litt før vi kommer
til bunns i det, men jeg vil bare vise dere Sannheten i det.
221 Det er ingen prest som kan gifte seg med en enke. Visste dere
det? Vil dere lese det? Ja vel, gå til 3. Mosebok, 3. Mosebok 21,7
og Esekiel 44,22, og Det vil vise dere at presteskapet ikke kunne
gifte seg med en kvinne som var rørt av en mann. Dette er et
bilde på Jesu Kristi Jomfrubrud, fordi de håndterte Guds Ild,
prestene gjorde det, Arons sønner. Vi har ikke tid til å lese Det alt
sammen og komme ut før kl.12, vi har tjue minutter igjen. Og det
var Arons sønner som håndterte Guds Ild, derfor kunne de ikke
gifte seg med en kvinne som hadde blitt rørt av en annen mann.
Den uforanderlige Gud sa så. De kunne ikke gifte seg med en
annen kvinne, og en kvinne rørt av enmann, og viser det billedlig
her, omdere ønsker å se det, at den levendeGudsMenighet er ren,
uforfalsket, Guds Ord, og ikke en denominasjon som er berørt
av menn.
222 Merk dere, la oss lese dette her. Jeg ønsker å formidle dette til
dere. I Matteus 5, talte Jesus her om noe som virkelig er av største
betydning. Vi vil se på det,Matteus 5. Jeg skrev påmin…
223 Jeg hadde streket under noen av tingene som jeg hadde tenkt
å bare si til mennene, så det var litt vanskelig å si det foran våre
søstre. Men jeg ønsker å—å gå ut her nå før…
224 Nå, søster, vil jeg plassere deg på det stedet som er lovet deg
i Guds Ord, og sørg så for å holde deg på det stedet, også.
225 Matteus 5,32. Jeg vil at dere skal legge merke til her, for å
understøtte denne samme tanken om “en” og “mange”. Matteus,
tretti-…Jeg tror det erMatteus 5,32, begynnermed 31.

Det har blitt sagt: Den som skiller seg fra sin kone, skal
gi henne et skilsmissebrev.

226 Det er Jesus som taler, den Ene som sa, “fra begynnelsen”.
Følg nå med.

Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone…
av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun bryter
ekteskapet … (ser dere) den som skiller seg fra sin
kone,… noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun
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driver hor. (Hvorfor? Hun vil gifte seg på nytt.) og den
som gifter seg med en kvinne som er skilt, drev hor.

227 Ser dere, hun har en levende ektemann, så ingen mann kan
gifte seg med henne. Uansett hva hun gjør og hvem hun er, har
hun en levende ektemann, det er intet grunnlag for henne i det
hele tatt. Men, det er ikke, for ham. “Er årsak til at hun”, ikke
ham. Får dere tak i det? Du må få Ordet til å gå i kontinuitet.
Ser dere, ingenting sier at han ikke kunne, men hun kan ikke.
Ser dere, “er årsak til at hun”, ikke ham. Det er nøyaktig hva
Bibelen sier, “er årsak til at hun”. Det står ikke at han ikke kan
gifte seg på nytt, men “hun”. Hvorfor? Kristus i bildet.
228 Merk dere at det står at han ikke kan gifte seg på nytt, bare
en jomfru. Han kan gifte seg på nytt. Han kan gi- … han kan
gifte seg på nytt hvis det er en jomfru, men han kan ikke gifte
seg med en annens kone. Nei visst. Og hvis han gifter seg med
en skilt kvinne, lever han i hor, det spiller ingen rolle hvem han
er. Bibelen sier: “Den som gifter seg med en kvinne som er skilt,
lever i hor.” Slik er det, ikke noen skilt kvinne.
229 Ser dere det opprinnelige bak der, “fra begynnelsen”, nå?
Gjengifte, merk dere nå, han kan, men hun kan ikke. Slik som
David, slik som Salomo, som kontinuiteten i hele Bibelen, nå,
samme somDavid og resten av dem.
230 Legg nå merke til i Første Korinterbrev 7,10, merk dere, at
Paulus påbyr kona som, som skiller seg fra sin mann, om å forbli
enslig eller bli gjenforent, å ikke gifte seg på nytt. Hun må forbli
enslig, eller bli gjenforent med sin ektemann. Hun kan ikke gifte
seg på nytt. Hun må forbli enslig, men, merk dere, han sa aldri
det om mannen. Ser dere, du kan ikke få Ordet til å lyve. “Fra
begynnelsen”, sexloven ved flerkoneri. Nå, Guds Ord stemmer
overens med Guds natur, går i kontinuitet.
231 Ser dere hvordan en retning gikk øst, og den andre gikk vest,
i det? Du er nødt til å komme tilbake til Sannheten, for å finne
ut hva det er.
232 Det har alltid vært på den måten, det er den normale
pakten med Gud fra begynnelsen. Først, før begynnelsen, fra
begynnelsen var det bare en og en. Etter at synden kom inn, så
var det én mann og en flokk med kvinner; fungerte på den måten
i naturen, ethvert dyr, og mennesker og naturlig kjød er dyr. Vi
er pattedyr, vi vet det, alle sammen, ser dere, og alt sammen er
Guds natur i kontinuitet.
233 Men nå som Seglene er åpnet, leder Sannhetens Ånd oss til
Ordet. Det forklarer alle misoppfatningene som har vært ned
gjennom tidsaldrene, fordi Seglene ikke var åpnet, Dette var ikke
åpenbart. Det er sant.
234 Merk dere, du, du kan ikke få skyggene til å vise feil. Som
jeg talte til dere i går kveld om skyggen over gulvet, den må
være riktig. Hvordan kan det være en skygge av en elefant som
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kommer over gulvet, og så viser det seg at en bitte liten, spinkel
mann er elefanten, eller elefanten er en liten, spinkelmann?
235 Nå kan dere se det fullkomne bildet her.
236 Nå, det er en ekte kvinne, en ekte kvinne, jomfru, som gifter
seg med sin mann, og lever, og hun er en velsignelse for mannen.
Dersom Gud kunne gitt Sin sønn noe bedre enn en kone, så ville
Han ha gitt det til ham.
237 Men hun er designet for å være en sexhandling, og intet annet
dyr er designet på den måten. Ingen annen skapning på jorden
er designet på den måten. Det er grunnen til at du ser flerkoneri,
på grunn av det. Det var det som brakte det inn.
238 Se nå her, når alt kommer til alt, se, så er det én Jesus
Kristus (er det riktig?), én Mann, Gud, Immanuel. Tror dere det?
Men Hans Kone består av mange individer, ser dere, tusener
på tusener av tusener (er det riktig?), Hans Kone, Bruden,
Menigheten. Forstår dere nå?
239 Det var derfor Han sa til Adam, før sex i det hele tatt var
indusert eller introdusert: “Bli mange, for å fylle opp jorden”,
da han fremdeles var i begynnelsen, da han ennå var både hann
og hunn i seg selv. Det viser at Bruden må komme fra Ordet, ved
åndelig formering, formeringer, ser dere, for å fylle opp jorden.
240 Nå, i sexhandlingen, ser dere, har skolene blandet sammen de
to tingene. Derfor kan du ikke gjøre det, dumå bringe det tilbake
til Sannheten om det, “i begynnelsen”.
241 Og til slutt vil det være én Herre Jesus, og Hans Brud mange,
entall. Får dere tak i det? Det var en David på en trone, en konge
(etter Guds Eget hjerte) med fem hundre koner. Jesus sitter på
Sin Trone (Halleluja!) i Tusenårsriket, med en Kone; som det var
i begynnelsen, skapt fra jorden ved den Allmektige Guds hånd, i
oppstandelsen, bestående avmange individer. Slik er det.
242 Kvinner, streb etter å være det, kom inn i Kristus, da vil dere
ikke være i det skitne kaoset der ute. Men så lenge du kun er et
kirkemedlem som prøver å leve moralsk og godt på egenhånd, vil
du aldri klare det. Heller ikke kan en mann klare det på utsiden
av Kristus. Som Paulus sa videre: “Men der, i Kristus, er det
verken mann eller kvinne.” De er alle ett.
243 Men for å rette opp i dette med Ekteskap og skilsmisse, slik
at dere kan vite hva som var rett og hva som var galt, viser Han
det tydelig her nå i disse bildene. Det er én Kristus, og hans Kone
består av mange individer. Merk dere at Han kan skille Seg fra
oss på grunn av åndelig hor og falsk lære når som helst Han vil;
men hvordan våger du å prøve å skille deg fra Ham og klare det?
Mannen kan skille seg fra sin kone og gifte seg med en annen;
men kvinnen kan ikke skille seg fra sin mann og gifte seg med en
annen. Ser dere alle skyggene og bildene i fullkommen balanse?
Ser dere den opprinnelige skapelsen; ikke biproduktet noe sted.
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Ikke menigheten; Bruden ved Ordet. Ikke kvinnen; mannen, hver
gang. Det er derfor det aldri står noe imot at mannen gjør det;
det er alltid kvinnen. Det er helt riktig.
244 Men hun kan væreKristi Brud, ved å være…Oghusk, siden
hun er en del av en mann, sier Bibelen at hun kan ba-… “Men
jeg tillater ikke en kvinne å lære eller utøve noen myndighet,
men skal være i stillhet. For Adam ble formet først, og så Eva.
Og Adam ble ikke forført, men biproduktet ble forført. Likevel
skal hun bli frelst hvis hun holder fram i hellighet og edruelighet
og i barnefødsel og alt slikt”, fordi da blir hun en del av denne
mannen. Det er det som bring…
245 Hvorfor hadde ikke Abraham… Hvorfor drepte ikke Gud
Sarah som satt der og nektet og løy Gud rett i ansiktet? Satt
der som en dødelig Mann og spiste kjøtt, spiste brød og drakk
melk, og Han sa: “Hvorfor lo Sarah bak der”, bak Ham i teltet,
Han hadde aldri sett henne, “og sier dette: ‘Hvordan kan disse
tingene skje?’”
246 Hun sa: “Det sa jeg ikke!” Åh, ååh, du store! Fortelle Gud at
Han er en løgner, rett i ansiktet Hans? Men Han kunne ikke ta
henne. Hvorfor? Hun var en del av Abraham. Amen. Han kunne
ikke skade henne uten å skade Abraham.
247 Nå ser dere kvinner hvor dere hører hjemme. Og Bibelen sier:
“Dere kvinner, vær som Sarah som kledde seg anstendig, levde
sann og trofast mot sin ektemann, elsket ham så mye at hun…
hun kalte ham sin ‘herre’”, styrer, eierskap.
248 Og dere, noen av dere kvinner, som tar på dere disse
uanstendige klærne og går ut her for å vise dere fram for menn.
Jesus sa: “Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne har
allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.” Så hvem er skyldig,
mannen eller deg? Han er en hann, skapt slik at han kunne utføre
denne akten, ser dere; og du er hunnen som burde avslå.
249 Og hvorfor viser du deg fram på den måten? Det er ikke for
at det er behagelig, du vet det ikke kan være det når du fryser
halvt i hjel med disse shortsene på deg. Ser dere, det kan ikke
være for velvære. Så hva er det? Det er for urenhet! Du vil ikke
innrømme det, men det er hva Bibelen sier. Det er Sannheten.
Det er en uren ånd som er i deg. Du ønsker ikke å være uren;
men du innser ikke, at åndelig sett er du uren, fordi du viser deg
fram på en skitten måte.
250 Nå, en mann, hans gamle, skitne, knudrete knær, om han
knapt hadde hatt noen klær på seg i det hele tatt, ville det ikke
spilt noen rolle, kroppen hans er ikke fristende. Hvorfor? Han
var i den opprinnelige skapelsen, karakter; skulle være, ser dere.
Men, du er biproduktet til å friste ved.
251 Gud, ha barmhjertighet! Åh, du store, denne syndige verden!
Jeg vil være glad når den er forbi.
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252 Merk dere, Han kan skille Seg fra Sin kone når som helst Han
ønsker, men hun kan ikke skille seg fra Ham; Han kan gjøre meg,
Han kan kaste meg i støvet når som helst det behager Ham, men,
åh, broder, jeg bør aldri prøve å kasteHamdit, da er jeg ferdig.
253 Salomo kunne gifte seg med en hvilken som helst kvinne
som ikke var gift, han kunne gifte seg med en hvilken som helst
kvinne han ønsket. En prest kunne kun gifte seg med en kvinne
som var jomfru. Salomo…
254 Slik som David, han giftet seg med (hva var navnet hennes?)
Abigail. Det var en mann som ble kalt en “dåre”, han hadde en
fin kone, og han døde. Og Abigail ble gift med David; han var en
konge, ikke en prest, ser dere, derfor giftet han—han seg.
255 Men en prest kunne ikke gjøre det, fordi han ville ha rørt eller
fått en kvinne til kone som allerede hadde vært en manns kone.
Så det viser jomfrueligheten til Herren Jesu Kristi Menighet,
Bruden må være uforfalsket, Ordet, ikke ett Ord som mangler
noe sted. Ja visst. Kunne du forestille deg en fullkommen brud,
og ett bryst borte, og, noe annet galt med det andre, vet dere? Det
kommer ikke til å bli Kristi Brud. Hun er perfekt. Hun er helt og
holdent Ordet, ikke ett Ord sommangler noe sted. Nei.
256 Merk dere, Han kan skille Seg fra henne, men hun kan ikke
skille seg fra Ham. Han gjorde det, har bevist det, på tiden til
Luther, Wesley og pinsevennene, da de nektet å bli en større del
av Ham gjennom et åndelig seksuelt forhold, der de ville blitt
befruktet av en større del av Ordet. Forstår dere? Hun nektet.
Den Lutherske kirke nektet Kristus å ha Sin lyst i henne mer;
Luther nektet det. Og la meg si dette, kommer til å kalle meg noe
likevel; på samme vis er det i dag med alle sammen, de tar ikke
imot Ordet, de avviser Kristus!
257 Og en hvilken som helst kvinne som nekter enmann sitt barn,
har ingen rett til å være hans kone. Amen. Husker dere i Bibelen,
da kongen giftet seg med Ester? Fordi dronningen nektet, fikk
han seg bare en ny. Og da…Hva skjedde da hun nektet å komme
ut til kongen og adlyde ham? Det samme er det med en kvinne
som nekter å være kone for sin ektemann.
258 Og det samme er det med menigheten som nekter å bli
befruktet i tidsalderen som vi nå lever i, for å bringe frambarn av
denne tidsalderen. Vi er ikke lutheranere, vi er ikke wesleyanere,
heller ikke er vi pinsevenner! Vi må være denne tidsalderens
barn, gjennom befruktningen av Guds Ord, for å bringe fram
et Barn av denne tidsalderen, Sædbarnet. Amen. Jeg håper dere
forstår. Kunne ikke bli befruktet, nei, så hva gjorde Han? Skilte
Seg fra henne, i skilsmisse. Det er riktig. Men hun kan bare våge
å skille seg fra Ham. Han skilte Seg fra henne.
259 Han gikk rett videre og åpenbarte Sitt Ord for Legemet og
stadfestet Seg, den samme, ved Seg Selv. Barna Hans begynner
å ligne mer og mer på Ham, fordi Det går mot full modenhet,
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eller de blir Ordets barn, ikkemenighetens barn. Ordets barn! Og
Bruden vil være en nydelig liten Ordets dame, uforfalsket, ikke
berørt av noen manns organisasjon, noen menneskelagd teori.
Hun vil være helt uforfalsket, Ordets Brud! Amen og amen! Jeg
håper dere får tak i det, ute på lufta. Hun vil være den befruktede
Guds datter.
260 Ser dere hvilken stor ære en kvinne kan være? Ser
dere hvilken stor ting menigheten kan være, men ser dere
hvor urenheten har ført henne? Prøv så å sammenligne den
menigheten der ute med Menigheten her, du kan ikke gjøre det.
Og prøv å sammenligne den prostituerte på gatamed den levende
Guds Menighet; eller kvinnen, den korrekte kvinnen med en
prostituert?
261 Hvorfor finnes det noe slikt? Det er en Guds lov, kontrastenes
lov. Hvordan kunne vi sette pris på dagslyset hvis det ikke var
en natt? Hvordan kunne vi sette pris på tørt vær hvis det ikke
var regn? Hvordan kunne vi sette pris på og respektere en ekte
kvinne, hvis det ikke fantes en skitten?
262 Fortsatte videre og åpenbarte Det, åpenbarte Sitt Ord, men
må ingen av oss prøve å skille oss fraHamog ekte en annen.
263 Nå er det virkelig klart hvorfor begge teoriene er gale. Du
kan ikke få det til å gå denne veien, det er forbi; får du det til å
gå den, vil det gå rett forbi løftet. Her er løftet, her er saken rett
her. Ordet motsier ikke seg selv. Det må forbli i kontinuitet nå,
ikkemer ennMatteus 28,19motsier Apostlenes gjerninger 2,38.
264 Nå, noen av dere kvinner, noen av dere menn, jeg—jeg vet at
dere—at dere er uenige i Det. For, dere vet, dere klarer ikke skjule
det akkurat nå. Dere kan ikke det.
265 Men la meg bare vise dere noe. Hvis Matteus 28,19 sier: “Gå
derfor ut, lær alle nasjoner, døp dem i Faderens, og Sønnens og
DenHellige Ånds Navn”, og de gjorde helomvending, og alle som
noen gang ble døpt, ble døpt i motsetning til det, døpt i Jesu
Kristi Navn, også slik gjennom hele Bibelens tid og i tre hundre
år etter Bibelens tid, til Nikearådet. Da innførte de dogmer i
stedet. Hva er forskjellen, hvis det ikke blir åpenbart?
266 Og vet dere at hele Boken, hele Bibelen er en åpenbaring?
Det er slik dere kan vite sannheten mellom dette og det andre,
er fordi Det er en åpenbaring. Og åpenbaringen må stemme
nøyaktig med Ordet, ikke gå imot Ordet. Du sier: “Vel, jeg, det
ble åpenbart for meg.” Men hvis det er i strid med Ordet, kom
det aldri fra Gud. Det er riktig.
267 Nå, om dere vil ta Mat- … Matteus 16,18. Jesus sa Selv
at hele Menigheten, Hans Menighet, ville være bygd på åndelig
åpenbaring av Ham Selv, som er Ordet. “Jeg sier deg, at du er
Peter… Og kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men
Min Far som er i Himmelen har åpenbart dette for deg. Og på
denne klippe…”
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268 Nå, jeg vet at våre katolske venner der, dere sier: “Den ble
bygd på Peter, og apostelen Peter, så, Så-og-så, i en apostolisk
enighet, suksesjon.”

Protestantene sa: “Den ble bygd på Jesus Kristus.”
269 Ikke for å være annerledes, men bare ta det Han sa! Han
sa: “Kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men Min
Far som er i Himmelen har åpenbart dette for deg. Og på denne
klippe” (åndelig åpenbaring av hva Ordet er) “vil Jeg bygge Min
Menighet; og helvetes porter vil aldri beseire Den.” Hans Kone
vil ikke bli fristet av andre menn. “Jeg vil bygge Min Menighet,
og helvetes porter kan aldri rokke Den.”
270 Og Abel og Kain, i Edens hage. Kain hadde sin egen
oppfatning, han sa: “Hør nå her, Gud er en god Gud. Han er
over hele naturen, så jeg vil finne bønnene og potetene, og jeg vil
skaffe blomstene, og jeg vil lage et virkelig pent alter til Ham.”
Det er en menighet. Han knelte ned. Han trodde Gud. Han tilba
Gud, løftet hendene sine, og ofret dette offeret. Han hadde gjort
alt religiøst som Abel gjorde.
271 Abel bygde samme type alter. Men da Abel bar fram sitt, så
bar han fram et lam. Nå, Kain trodde at det ville være en motgift
for synd, at faren og moren hans måtte ha spist frukt, som de
hadde lært i hagen. Men Abel, ved Guddommelig åpenbaring,
visste at det var blodet som gjorde det. Ved Guddommelig
åpenbaring! Og Bibelen sier i Hebreerne det 12. kapitlet, 11.
kapitlet, at: “Abel, ved tro”, (åpenbaring) “bar fram for Gud et
mye bedre offer enn Kain, og Gud gav ham det vitnesbyrdet at
han var rettferdig.” Er det riktig? Amen! Broder, søster, det er så
klart som det kan få blitt, for meg. Der er hele bildet.
272 Nå vedrørende Ekteskap og skilsmisse, ser dere, må det bli
åpenbart. Inntil det blir åpenbart, vet du det ikke. Men Han
lovet i disse siste dager, i denne tidsalderen, at ethvert skjult
mysterium i Bibelen ville bli åpenbart. Hvor mange vet det?
Åpenbaringen det 10. kapitlet! Jesus lovet det, at alle disse
skjulte mysteriene om—om Ekteskap og skilsmisse, alle disse
andre mysteriene som har vært, ville bli åpenbart i endens tid.
Nå, husker dere, Røsten sa: “Dra til Tucson.” Husker dere det
mystiske Lyset på himmelen? Den syvende Engel som stod der?
Kom tilbake, og åpningen av de Syv Segl. Se hva som har skjedd.
Det er sant.
273 Nå, bare litt videre. Men nå, lytt alle sammen! Jeg vet at det
snart er tid for at dere skal spise, men jeg spiser og kosermeg.
274 Merk dere, nå, at kvinnen har sin plass, og hun er en juvel.
Salomo, denne mannen som hadde ti tusen koner…eller hadde
ett tusen koner, rettere sagt, han sa at: “En mann som har funnet
en kone, har funnet en god ting.” Han sa: “En god kvinne er en
juvel i kronen hans”, det er en ære. “Men en urettferdig er som
vann i blodet hans”, det er livet hans. Han sa: “Det finnes kanskje
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en rettferdig mann blant tusen”, Salomo sa dette, “men”, sa, “du
kan ikke finne en rettferdig kvinne blant tusen”. Salomo sa det,
ser dere. Merk dere det nå, det er slik det er.
275 Men, ser du, kvinne, du er—du er en juvel hvis du ønsker å
være en juvel, men ønsket må være i deg. Og du ser hvorfor det
var Ekteskap og skilsmisse, som Jesus pekte tilbake på, det var
fordi ditt slag var årsaken til all synd. Det var grunnen til at
flerkoneri og skilsmisse, og slikt, kom på banen. I begynnelsen
var det aldri slik, og det vil ikke bli slik i verdenen over der.
276 Se på Jakob, som patriarkene stammet fra. Han hadde minst
tolv kvinner. Han giftet seg med to søstre og hadde medhustruer
ved siden av det, samboende kvinner som han levde med. Og
patriarkene ble født av disse medhustruene. Stemmer det? Ser
dere, du må få Ordet til å harmonere.
277 Åh, jeg har sidevis om dette. Dersom en prest noen gang spør
meg om det, og vi ville komme sammen, kunne vi snakke om det.
Men absolutt, om han har noen åndelighet i det hele tatt, kan han
se rett her at det er Sannheten. Det er ingen tvil omDet.
278 En god kvinne er en god ting. Jeg vet det. Jeg vet det fordi jeg
kjenner ekte kvinner. Jeg har møtt virkelige kvinner som er ekte,
like så ekte som noen mann kan være.
279 Hun er et biprodukt og en del av ham, og i fallet hørte han
på henne. Han bare…Hun er en del av ham. Men, det er opp til
henne, hun er lagd slik at hun kan være uren, og hun er gitt retten
til å avvise eller akseptere. Det strider mot den opprinnelige
naturen i begynnelsen, ser dere, men slik er det.
280 Nå er klokken tolv, så jeg vil bare hoppe over noe her en liten
stund. Jeg vil spørre dere om noe.
281 Nå, husk, jeg sier dette kun til min gruppe alene. Og ute
på lufta, jeg sier dette kun til mine egne etterfølgere. Dette
Budskapet er kun til dem, og det jeg vil si her.
282 En hvilken som helst forkynner, han, det er hans, ja, han er
hyrden over flokken, la ham gjøre hva enn han ønsker. Det er opp
til ham og Gud. En hvilken som helst prest, en hvilken som helst
predikant, det er opp til deg, min broder.
283 Jeg taler bare her i Jeffersonville, det eneste stedet jeg ville
tale dette på, er fordi det er min egen flokk. Det er flokken som
Den Hellige Ånd har latt meg være tilsynsmann over, og Han vil
holde meg ansvarlig for det. Og disse menneskene er omvendte
fra hele landet, som jeg har ledet til Kristus. Og, små barn, jeg er
her for å hjelpe dere, og jeg er deres venn. Dere tror kanskje at
jeg taler imot dere; jeg sier dette, ser dere, til gagn for dere. Jeg
elsker dere. Og hvis det ikke er slik, er Gud min Dommer. Dere
vet at jeg elsker dere.
284 Dette er en fryktelig sterk ting, jeg visste ikke hvordan jeg
skulle legge det fram. Hva skal jeg gjøre, når jeg har menn og
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kvinner som sitter i forsamlingen min, noen av dem har vært gift
to eller tre ganger? Gode menn og gode kvinner, helt forvirret!
Hva gjorde det? Falsk lære, helt riktig, å ikke vente påHerren.
285 “Det Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske
skille.” Ikke hva mennesker har sammenføyd; det “Gud” har
sammenføyd! Når du har en direkte åpenbaring fra Gud at det
er din kone, og det samme, så er det ditt for resten av ditt liv.
Skjønner? Men det mennesker sammenføyer, kan hvem som helst
skille. Men det Gud sammenføyer, bør ikke noe menneske våge
å røre ved det. “Hva enn Gud sammenføyer”, sa Han, “skal
ikke noe menneske skille.” Ikke hva en eller annen halvfull
sorenskriver eller noe annet føyer sammen, eller en frafallen
predikant med en haug læresetninger i en bok, som gir dem lov
til å gjøre hva som helst i verden, og Guds Ord ligger rett der.
Skjønner? Jeg snakker om hvaGud har sammenføyd.
286 Nå vil jeg si dette til dere. Jeg er veldig forsiktig med hva jeg
sier til dere. Jeg ønsker ikke å være hard mot dere. Jeg ønsker
ikke å være hard mot dere, mine pastorbrødre. Jeg mener ikke
det. Men jeg er ansvarlig, da jeg innser at dette er lagt i mine
hender. Og hvis … Jeg kan ikke holde på Det. Jeg vet ikke
hvordan jeg skal gi Det ut, og jeg vet at dette lydbåndet vil. Åh,
du store, jeg kan bare gjøre meg klar til å åpne kontoret, for her
kommer det. Skjønner?
287 Akkurat som det var vedrørende Slangens sæd, men det er
absolutt bevist å være riktig. Jeg har avisklipp rett her fra avisen,
der kvinner akkurat nå… og selv i—i de store… Noen av de
store bispedømmene har bilder av det opprinnelige, en slange
som kryper på benet til en kvinne, og akkurat hvordan den vikler
seg rundt henne; hun får alle slags følelser og slikt, noe som
en mann aldri kunne gi henne, med denne enorme slangen som
krøller seg rundt henne og så videre. Det er nøyaktig sannheten.
Og det blir verre og verre og vil bli verre. Slangen, som ikke
var… den kunne ikke hatt en sexaffære med henne da han var
en slange, men husk…
288 Jeg hadde en diskusjon her om dagen med en … ikke en
diskusjon, bare en forkynner og venn fra Assembly of God, som
sa: “Du tar feil i Det.”

Jeg sa: “Vel, kanskje det. Jeg vil at du skal fortelle meg
om det.”
289 Han sa da, han fortsatte videre og begynte å snakke om det.
Før du visste ordet av det, var han helt på villspor. Og en ting han
sa, han sa: “Broder Branham, hvor er den arten? Gud sa ‘ett av
hvert slag’. Nå, hvor er den arten du sa var mellom menneske og
dyr, som ikke vitenskapen kan finne nå? Hvor er den hen?” Sa:
“Er den på jorden? Var det en sjimpanse?”
290 “Nei, fordi blodet til en sjimpanse kan ikke blandes med en
kvinne, ikke noe annet dyr kan blandes med henne. Nei, det går
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ikke, heller ikke kan en manns sæd blandes med—med hunnen.
Det kan ikke skje.”
291 “Da hvor er dette bestemte dyret? Nå, Gud sa: ‘La alt bringe
fram etter sitt slag.’”
292 Jeg ventet bare et øyeblikk. Og Den Hellige Ånds sødme sa:
“Fortell ham: ‘Den er her.’”

Nå, først sa jeg: “Vel, den kan ha dødd ut.”
Han sa: “Men, broder Branham, det, vi snakker om Ordet,

gjør vi ikke?”
293 Jeg sa: “Ja, sir.” Og jeg sa: “De hevder selvfølgelig at de andre
tingene, som dinosaurer og—og mammut og så videre, pattedyr,
eller mammuter, rettere sagt, at de er utdødde og så videre.” Jeg
sa: “Den kan ha vært det.”
294 Han sa: “Broder Branham, vi snakker om Ordets bevis. Hvis
synden er her, da, den opprinnelige synd, så burde den være
her også.”
295 Og jeg sa: “Herre Jesus, Du sa: ‘Vær ikke bekymret for hva
dere skal si når dere står fremfor menneskene, for det vil bli gitt
dere i samme stund’. Herre, hva skal jeg si?”Han sa: “Fortell ham:
‘Den er her.’” På akkurat samme måte som jeg ser visjonene på
plattformen.
296 Jeg sa: “Den er her”, uten å vite hvor.

Han sa: “Hvor?”
Og før jeg kunne tenke, sa Han: “Det er slangen.”

297 Det var nøyaktig hva det var, for han er ikke lenger et vesen.
Han ble forbannet og plassert på buken for resten av sitt liv. Han
er her. Er det riktig? Og selv i dag, på grunn av den handlingen
som han begikk, har den samme synden fortsatt innflytelse på
kvinnen, og det samme for detmannlige kjønn. Det er der hun får
denne tilstanden, og slikt, når hun får sine følelser som er langt
utenfor det en mann noen gang kunne gjøre.
298 Jeg vil stoppe her fordi vi er i en blandet forsamling. Jeg vil
samle noen menn, jeg vil… vi vil snakke mer om det. Har alle
avisene og slikt liggende rett her, rett ved siden av meg nå, og
jeg hadde tenkt å bringe det til dere denne morgenen. Jeg hadde
tenkt å bruke hele dagen på dette, men jeg vil avslutte nå med
å si dette.
299 Dette er kun for min menighet. Ikke min kirke… Den lille
flokken som tror påmeg og følgermeg, dette er til dem.
300 Her om dagen, vel vitende om at når jeg forteller dere noe, så
må det være SÅ SIER HERREN, så fikk jeg Skriftstedene etter
som Han åpenbarte det for meg. Men: “Herre Gud, hva kan jeg si
til forsamlingen? Jeg vil få splittelser.Menn vil sitte på verandaen
og ute i hagen, og overalt: ‘Skal jeg gå fra henne?’ Kvinner: ‘Skal
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jeg gå fra mannen min?’ ‘Hva skal jeg gjøre?’” Jeg sa: “Herre, hva
kan jeg gjøre?”
301 Noe sa til meg: “Gå opp i fjellet, og Jeg vil tale til deg.”
302 Og mens jeg var oppe på fjellet, visste jeg ikke at de så Den
nede i Tucson. Men til og med lærerne tok barna fra…den lille
jenta mi og dem, fra klasserommet, og sa: “Se der borte på det
fjellet! Der er en flammeaktig, ravgul Sky som går opp i luften
og kommer ned igjen, går opp i luften og kommer ned igjen.”Ære
være Gud.
303 Fru Evans, er du her? Ronnie, er du her? Da jeg kom
tilbake gikk jeg til bensinstasjonen, denne unge gutten var på
bensinstasjonen, Evans’ bensinstasjon der. Og før jeg visste
hva gutten skulle si, så overrasket han meg, han sa: “Broder
Branham, du var oppe på det fjellet der borte, var du ikke?”
304 Jeg sa: “Hva mener du, Ronnie? Nei”, ser dere, for å se hva
han ville gjøre. Mange ganger når det skjer ting, sier jeg, sier du
det ikke til folk. Det blir … Saken er den, du ser så mye skje,
at det blir vanlig for deg. Skjønner? Jeg forteller det bare ikke til
folket. Jeg sa: “Ronnie, hva var du…”
305 Han sa: “Jeg kan vise deg akkurat hvor du var.” Sa: “Jeg
ringte mamma, og vi stod her og fulgte med på den Skyen som
svevde der borte, som gikk opp og ned. Jeg sa: ‘Det må være
broder Branham som sitter der oppe et sted. Det er Gud som taler
til ham.’”
306 Og hele byens befolkning, kikket på Den. På en klar dag uten
skyer noe sted i det hele tatt, med denne store, ravgule Skyen
som svevde der; som kom ned som en trakt og gikk tilbake og
spredte seg ut.
307 Venner, og så avslutter jeg, dere kan gå herfra. Det var da
Dette ble åpenbart for meg, det som jeg vil si dere akkurat nå, så
ikke gå glipp av Det.
308 Nå taler jeg kun til våre etterfølgere, som følger meg og dette
Budskapet alene, ikke til utenforstående. Vær et vitne om dette
innfor Gud. Bare til denne gruppen alene!
309 Nå befinner vi oss i dette kaoset på grunn av mistolket
teologi. Er det riktig? Det var derfor dere kvinner giftet dere
for andre gang, og dere menn, på grunn av mistolket teologi. Nå
ønsker jeg å vise dere noe somHan fortalte meg.
310 Og hvis Gud, vår Skaper, ble stilt spørsmålet da Han var
her på jorden, Jesus Kristus; og da Hans utfrielsesprofet kom
fram, Moses, nede i Egypt, for å føre barna ut av—av Egypt, for å
bosette dem i det lovede land; og Jesus sa her at Moses hadde sett
folket i denne tilstanden, og han ga dem et skilsmissebrev, fordi
situasjonen var som den var. Moses besluttet slik som: “Han får
tillatelse…”Gud tillot Moses, profeten som var sendt til folket,
å skrive dette skilsmissebrevet til dem.
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311 Og i Første Korinterbrev, det—det 7. kapitlet, det 12. og 15.
verset, var det Det nye testamentets profet, Paulus, som møtte
den samme tingen i menigheten, og talte dette: “Det er jeg, ikke
Herren.” Stemmer det? På grunn av skilsmisseproblemet.
312 “Det var ikke slik fra begynnelsen.”MenMoses fikk tillatelse
til det, ogGud anerkjente det som rettferdighet. Og Paulus hadde
også en rett, da han oppdagetmenigheten sin i den tilstanden.
313 Nå, tro at Dette er sant, og tro at Det kommer fra Gud! Og
ved stadfestelsen avHans Sky ogHansBudskap somhar førtmeg
så langt, skulle ikke Gud på fjellet la meg få gjøre det samme, å
tillate dere å fortsette slik dere er, og ikke gjøre det noe mer! Gå
med konene deres og lev i fred, for det er sent. Herrens Komme
er for hånden. Vi har ikke tid til å splitte opp disse tingene. Men
våg aldri å gjøre det igjen! Jeg taler kun til min forsamling. Men
hvis du er gift…Og Gud vitnet for meg, på fjellet, at jeg kunne
si Dette, en overnaturlig åpenbaring, på grunn av åpningen av de
Syv Segl, og dette er et spørsmål i Guds Ord. “La dem fortsette
slik de er og synd ikke mer!”
314 “Det var ikke slik fra begynnelsen.” Det er riktig, det var
ikke slik, og det vil ikke bli slik i enden. Men under nåtidens
omstendigheter, som Guds tjener… Jeg vil ikke kalle meg selv
Hans profet; men jeg tror kanskje, hvis jeg ikke ble sendt for
det, legger jeg grunnlaget for ham når han kommer. Så under
nåtidens omstendigheter, påbyr jeg deg å gå til ditt hjem,med din
kone nå. Hvis du er lykkelig med henne, lev med henne, oppdra
barna dine i Guds formaning. Men Gud se i nåde til deg om du
noen gang gjør det igjen! Lær barna dine å aldri gjøre noe slikt,
oppdra dem i Guds formaning. Og nå som dere er som dere er,
la oss gå nå, i denne sene kveldstid som vi lever i “jage videre
mot målet for det himmelske kall i Kristus”, der alle ting vil
være mulig.
315 Inntil jeg ser dere i kveld, Herren Gud velsigne dere,
mens vi ber.
316 Herre Gud, vi gir Deg takk. Vi gir Deg pris. Du er den samme,
store Jehova som tillot Moses. Moses, denne tjeneren, og hva
ville han si til folket sitt? Og, Gud, Du ga ham lov til å skrive
skilsmissebrev. Paulus, den store apostelen som var skribenten
av Det nye testamentet, slikMoses var av Det gamle. Moses skrev
Lovene og et fritak fra lovene. Mange av profetene, deres ord ble
lagt til Det, men Moses skrev Lovene. Og Du lot ham få skrive, å
skrive et skilsmissebrev til dem, på grunn av deres harde hjerter.
317 Den store Paulus, som var skribenten avDet nye testamentet,
kunne også komme med en slik erklæring, at: “Jeg taler under
disse omstendighetene; jeg, ikke Herren.”
318 På samme måte er det i dag, Herre Gud, ved verdens ende,
mens vi er her under Guds nåde, vel vitende om at vi snart må
stå til ansvar i Hans Nærhet. Og siden Du har gjort så mange
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ting, Herre, foran disse menneskene, så er jeg sikker på at de vil
holde fast ved Dette som om Det kom fra Deg. Og for å være
vitne til her i dag, fra mange mennesker som sitter her som til
og med så Tegnet oppe på fjellet, der Herrens Engler kom i en
virvelvind, der de syv Englene kom, der åpenbaringen av de Syv
Mysteriene utfoldet seg; og den sammeEngelen, i samme retning,
på det samme fjellet den dagenDette ble åpenbart!
319 Gud, jeg ber om at folket må dra hjem og være takknemlige
for at Gud har gitt denne nåden til dem. Jeg talte Det bare,
Herre, ved tillatelse. Og jeg sier Det bare ved tillatelse, Herre.
Og la folket være så takknemlige at de aldri vil prøve å begå den
synden igjen! Og må de aldri prøve å begå noen synd, men elske
Deg av hele sitt hjerte. Herre, gjør disse familiene lykkelige, og
må de vokse og oppdra barna sine i Guds formaning.
320 For, mitt Budskap som var på mitt hjerte er overlevert, Herre.
Jeg har gjort mitt aller beste. Og satan har kjempet imot meg i
ukevis og timevis uten søvn. Men nå befaler jeg Det, Herre, til
disse menneskene, at de studerer Det, og går og lever for Deg.
Gi det, Herre. Det er borte fra skuldrene mine nå. De er i Dine
hender. Jeg ber om at Dumå velsigne dem.
321 Velsign disse lommetørklærne, Herre, som nettopp er lagt
her, for de syke og plagede. Må denne kvelden bli en av de største,
mektigste kveldene, så at alle menneskene vil bli helbredet. Gi
det, Herre. Velsign oss sammen.
322 Må vi gå i fred, lykkelige og fryde oss fordi skapelsens Gud
har vist oss “fra begynnelsen”, og har skjenket oss i vårt kaos som
vi er i, Sin nåde igjen i disse siste dager. Å Store og Evige Gud,
hvor vi takker Deg for det! Og må våre hjerter være så glade, at
vi aldri vil ha noe ønske omå syndemotDeg. I JesuNavn. Amen.

Jeg elsker Ham, (Hvorfor skulle du ikke elske
Ham?) Jeg elsker Ham

Fordi Han først elsket meg
Og kjøpte min frelse
På Golgatas…

323 Jeg sier det nå slik at forkynnere vil forstå. Dette er til dem
som følger dette Budskapet alene!
324 Åh, er dere glade? [Forsamlingen sier: “Amen.”—Red.] Jeg har
fortalt dere Sannheten, SÅ SIER HERREN, fra begynnelse til
slutt! [“Amen!”]
325 La oss stå nå og løfte våre hender idet vi synger den igjen:
“Jeg elsker Ham.” Jeg elsker Ham for Hans nåde. Jeg elsker
Ham for Hans barmhjertighet. Jeg elsker Ham for Hans Ord. “Og
Herrens Ord kom til profetene!”

Jeg…
326 Kom igjen, broder. Sett i gang. 
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