
SATANS EDEN

 La oss bøye oss.
Kjære Gud, vi er takknemlige til Deg i kveld for denne flotte

muligheten, til å komme igjen i Herren Jesu Navn, til å møte
vår fiende, Din fiende, her ute på slagmarken, med Ordet, til å
drive ham bort fra Ditt folks midte, slik at de kan se Evangeliets
Lys i kveld, Herre. Jeg ber om at Du må salve øynene våre med
øyesalven, så de kan være åpne for Sannheten, så vi kan dra
herfra mens vi sier i våre hjerter: “Brant ikke hjertene våre i oss
mens Han talte til oss langs veien?” Helbred de syke og plagede.
Sett mot i de motløse. Løft opp de slappe hender som en gang var
uvirksomme. Må vi se mot Herren Jesu Komme, som vi tror er for
hånden. Vi ber om dette i Jesu Navn. Amen.

Vær så god og sitt.
2 Jeg vil prøve å være kortfattet i kveld, for jeg vet at mange
har kommet fra ulike deler av landet, for…formøtet, eller noen
av dere har overnattet og må dra tilbake og har kanskje lang vei
tilbake. Og jeg takker dere. Denne morgenen ønsket jeg å høre
broder Neville selv. Og jeg har hørt ham mange ganger, og alltid
når jeg har hørt ham, har jeg satt pris på ham. Men det beleilige
budskapet i morges, jeg vet jeg hadde Herrens ledelse i å lytte
til det i morges. Veldig fint! Og jeg skjønner hvorfor dere liker
å komme og høre på ham også. Og det vil alltid være nyttig for
dere, det er jeg sikker på, å lytte til ham.
3 Jeg prøvde å komme á jour med de private samtalene mine i
dag, i morges og i ettermiddag. Jeg har fremdeles mange, mange,
mange igjen. Og jeg…
4 Slik som, jeg tror det var Jetro som sa til Moses en gang, sa:
“Det er rett og slett for mye for deg.” Derfor har vi mange brødre
her som kan hjelpe deg med problemene dine. Og alt sammen er
verdt vår oppmerksomhet, og det er viktige ting som må bli tatt
hånd om. Og jeg vil anbefale pastoren vår, eller broder Mann,
og andre forkynnere i Troen vår her. Du kan gå til dem. De vil
fortelle deg nøyaktig hva du skal gjøre; noen mennesker, barna
deres, inngår ekteskap, eller ting som er galt. Og disse mennene
kan hjelpe dere like mye som—som noen andre, for de er Kristi
tjenere. Og gå til dem, og jeg er sikker på at de vil—de vil gi
dere den hjelpen dere trenger. Jeg klarer ikke ta hånd om alt
sammen. Det er bare så mange, overalt hvor du går. Haugen blir
bare høyere og høyere, ser dere. Og—og du ønsker å komme til
alle sammen, men du klarer det ikke. Men jeg ber konstant om
atGud, på en eller annenmåte, vil gjøre at det ordner seg for deg.
5 Nå, i kveld ønsker vi å gå til Skriften og lese et avsnitt fra
Skriften fra 1. Mosebok, det 3. kapitlet; og bare henvise tilbake
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til noen ting som vi har snakket om tidligere, og se om Herren
Jesus vil ha gitt oss litt mer enn det vi vet fra før, når vi går ut.
Jeg ber—ber om at Han vil.

Slangen var mer listigere enn noe annet dyr HERREN

Gud hadde gjort påmarken. Han sa til kvinnen:Gud har
virkelig sagt: Dere skal ikke spise av noe tre i hagen?
Men kvinnen svarte slangen: Vi kan spise frukten av

trærne i hagen,
men om frukten på treet som er midt i hagen, har Gud

sagt: Dere skal ikke spise av den og ikke røre den, ellers
skal dere dø.
Da sa slangen til kvinnen: Dere skal slett ikke dø.
For Gud vet at på den dagen som dere spiser av det,

vil øynene deres bli åpnet. Dere vil bli slik som Gud og
kjenne godt og ondt.
Da kvinnen så at treet var godt å spise av, at det var

en lyst for øynene og et tre til begjær, siden det kunne gi
forstand, tok hun av frukten og spiste. Hun ga også sin
mann, som var hos henne, og han åt.
Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var

nakne. De flettet sammen fikenblad og dekket seg
nedentil.

6 Må Herren legge … Sine velsignelser til lesningen av Sitt
Ord. Nå ønsker jeg å ta en tekst i kveld, ut fra det, som jeg
kaller: Satans Eden. Veldig brutal ting å si, dette Satans Eden.
Det er litt i samme gate som søndagen her om kvelden, tror jeg,
da jeg talte til dere her om En tenkende manns filter, og en hellig
manns smak.
7 Og noen ganger fører disse brutale uttrykkene oss til noe; det
får oss til å studere, og får deg til å lese Ordet. Og det er det jeg
vil at hele forsamlingen min skal gjøre. “Mennesket skal ikke
leve av brød alene, men av hvert Ord som går ut av Guds munn.”
Så, les Ordet; studer Det. Og studer Det med Guds øyne, for å
gi din forstand en forståelse av hvordan vi skulle leve i denne
nåværende tid.
8 Nå, for å komme ned i kveld, bare for å tale til dere, å si: “Vel,
jeg kunne gjøre dette eller det,…”
9 Jeg ønsker å snakke med folket, like så mye som jeg gjerne
ville ha dratt hjem med hver enkelt av dere i kveld. Jeg…Gud
vet at det er sant. Jeg ville gjerne dratt hjem med hver enkelt av
dere, og—og spist—spist frokost med dere i morgen, og—og—og
gått ut og jaktet på ekorn med dere i morgen ettermiddag, ser
dere. Jeg—jeg ville gjerne gjort det, men jeg—jeg kan ikke gjøre
det. Og jeg ville gjerne ha dratt hjem og bare satt meg ned og
snakket med dere; sittet på verandaen etter møtet og snakket
med dere en stund, snakket med dere om deres velferd og om
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Gud. Jeg ville elsket å gjøre det. Menn og kvinner her inne; Gud
vet at jeg gjerne ville gjort det, men jeg kan ikke gjøre det. Ser
dere, det er bare så—såmye som trekker og tynger.
10 Og—og i denne nervøse tidsalderen som vi lever i… Og jeg
er en nervøs person selv. I dag har jeg bestemt meg for å gjøre
noe: “Jeg er bare nødt til å gjøre det”, og i morgen er det milevis
borte fra meg; noe har forstyrret meg og gjort dette og det. Og du
har ditt svare strevmed å holde tankene dine samlet.
11 Men mitt hovedmål er å forkynne Evangeliet til Menigheten,
og gjøre alt jeg kan for å bringe ære til Jesus Kristus i denne tid,
mens jeg er her på jorden, og den tiden jeg har igjen på jorden.
Jeg kommer for—for å si noe til dere, som vil hjelpe dere; noe. Jeg
grunnet etter at jeg kom hjem i morges. “Hva kan jeg si i kveld,
Herre, som kan hjelpe disse menneskene?”
12 Lyttet til det mektige budskapet i morges om … Broder
Neville ga oss, om… Jeg syntes det var så fantastisk, hvordan
han sa der: “En lege kan sette en diagnose på tilfellet; men
mannen som kommer med et brett full av nåler, han setter
injeksjonen.” Så jeg syntes det virkelig var et—et virkelig godt,
lite uttrykk. Jeg tenkte på det, “serumet, etter at tilfellet er
diagnostisert”. Så det er en veldig god ting.
13 Jeg ønsket å tale til dere om noe, for å gi dere noe som kan
opplyse dere omGuds løfte for denne tidsalderen. Skjønner?Noe,
ikke noe som noen andre var i en eller annen tid, men noe …
og når … De tingene er helt i orden; vi henviser tilbake til de
tingene alle sammen. Men jeg tenkte jeg ville prøve å gi deg noe
å tenke på, med disse Skriftstedene jeg har skrevet her, som vil
opplyse deg, til å vite, gjøre deg til en bedre soldat på slagmarken
der du kjemper nå; å lære om fiendens taktikker, slik at du kan
blokkere alt før det kommer til deg, ser du. Det er det viktigste,
å lære hvordan unngå slagene så mye sommulig.
14 Nå, la oss nå se på denne store…en liten stund, denne store,
syndige tiden som vi lever i nå. Jeg tror ikke det noensinne har
vært en tid, etter alt jeg har lest om i historien…Det har vært
tider med større forfølgelse, da Guds barn ble tatt livet av på
alle kanter. Men når det gjelder fiendens forførelse, har vi aldri
hatt en tid som denne vi nå lever i. Dette er den mest listige,
forførende tiden. Og når jeg ser det, blir det klart at den kristne
må være mer årvåken i dag, enn han noen sinne har vært i noen
tidsalder.
15 Nå, tilbake på den tiden da Rom forfulgte Menigheten, hvis
en kristen gjorde en feil, endte han opp på arenaen og ble mat
for løvene eller noe lignende, da de oppdaget at han var en
kristen på grunn av vitnesbyrdet hans. Men sjelen hans ble frelst,
fordi han var en sann, uforfalsket troende på Gud, og forseglet
vitnesbyrdet sitt med sitt blod med glede. Idet det strømmet
fra blodårene eller sårene på kroppen hans, og blodet blødde
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ut, ropte han ut i virkelig trofast tro og sa: “Ta imot min ånd,
Herre Jesus!”
16 Men, nå, djevelens listighet nå får folk til å tro at de er
en kristen, når de ikke er det. Der er saken. Du trenger ikke
forsegle … Det er—det er en mer forførende tid enn det var
før, da du måtte forsegle livet ditt—ditt med vitnesbyrdet ditt.
Djevelen har satt ut enhver listig felle som han kan, for …
Han er en forfører. Og Jesus fortalte oss i Matteus 24, hvordan
denne tiden som vi lever i, ville være den mest forførende tiden
som noensinne har vært, “så likt at det ville forføre selv Guds
Utvalgte, om det var mulig for ham å bli forført.”
17 La oss nå sammenligne noen Skriftsteder eller profetier som
er talt om i Bibelen, for i dag, og sammenligne det med den tiden
vi lever i nå.
18 I Andre Timoteus 3, lærer vi dette, at profeten sa at: “Det
ville skje i denne tid, at menneskene ville være egenrådige,
hovmodige, og elske nytelsemer enn de elskerGud.” Sammenlign
det nå, bare et øyeblikk. Vi vil ikke … Vi vil gå gjennom
det raskt, for vi har ikke nok tid til å gå gjennom alt slik
vi burde, i detaljer; men bare for å trekke det fram, slik
at du kan se på det når du kommer hjem og studere det.
“Egenrådige, hovmodige, som elsker nytelse mer enn de elsker
Gud; uforsonlige, baktalende, ubeherskede, og de avskyr dem
som er gode.” “Nå, Ånden talte tydelig at disse tingene ville skje
i de siste dager.” Det er denne tiden profetien taler om.
19 Nå leser vi også i Åpenbaringen… 14, Åpenbaringen 3,14,
rettere sagt, Laodikea Menighetstid, hvordan menigheten ville
være i denne siste tid. Og denne ville være, Det står at: “Den
ville sitte som en enke og ikke ha behov for noe. Den—den var
rik og hadde overflod, og visste ikke at de var fattige, elendige,
ynkelige, blinde og nakne og visste det ikke.” Det… Nå, husk,
Han taler til menigheten i denne tidsalderen, “ynkelige, blinde,
nakne, og vet det ikke.” Den siste setningen, det siste Ordet, er
det som gjør det så treffende. De tror at de er fylt med Ånden, at
de er helt klare. Laodikea Menighetstid er Pinsens Menighetstid,
for det er den siste menighetstiden. Luther hadde sitt budskap;
Wesley hadde sitt budskap; og pinsevennene hadde sitt budskap.
20 Det står også at: “Fordi du er lunken, verken varm eller
kald”, følelsene i det ytre, den mentale oppfatningen av
Evangeliet; “fordi”, sa Han, “du er på den måten, vil Jeg spy
deg ut av Min munn”. Med andre ord, det gjorde Ham syk å se
menigheten i den tilstanden.
21 Og husk, de spydde Ham ut; og Han var på utsiden av
menigheten og prøvde å komme inn igjen, i den forferdelige
Laodikea Menighetstid.
22 Denne verdens gud i dag, den personen som blir tilbedt i
verden i dag, er satan. Og folket er uvitende om at de tilber satan,
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men det er satan som utgir seg for å være menigheten, ser dere,
som menigheten. De tilber satan, og tror de tilber Gud gjennom
menigheten, men det er slik satan har gjort det.

“Åh”, sier du, “men vent et øyeblikk; vi forkynnerOrdet.”
23 Se tilbake her på teksten min i kveld. Satan var den som
forkynte Ordet til Eva først: “Gud har sagt”, ser dere.
24 Det er å misoppfatte den delen av Skriften som gjelder for
tiden. Han vil la deg vite at alt Jesus gjorde, var helt fint. Han vil
la deg vite at alt Moses gjorde, var helt fint. Men når det gjelder
løftene som De ga for denne tid, så gjaldt Det en annen tidsalder.
Det er bare alt han trenger å gjøre, ser dere, er å få folk til å
tro Det på den måten, og det—det er alt. For: “Du kan ikke ta
ett Ord bort fra Det, eller legge ett ord til Det.” Men det er det
han gjør.
25 Folk tilber satan uten å vite det, og tror at de tilber Gud, slik
vi blir advart ved profetien, i Andre Tessalonikerbrev, det …
la oss bare lese det, Andre Tessalonikerbrev, det 2. kapitlet.
La oss bare ta det et øyeblikk, hvis jeg kan, med en gang, jeg
ønsker å lese det. Bare, tror jeg, Andre Tessalonikerbrev, jeg har
Skriftstedet her, som sier:

Når det gjelder Herren Jesu… gjenkomst, søsken, og
samlingen med Ham, ber vi dere

26 Nå, ser dere, “Herrens komme, og samlingen med Ham”, når
Gud vil samle Sitt folk hos Seg i de siste dager. “Samlingen
av folket til Herren”, ikke til menigheten, “til Herren; samles
sammen hos Ham.”

om å ikke så raskt å bli brakt ut av fatning eller …
rystet—rystet, verken ved noen ånd eller … noe ord
eller brev som om det skulle komme fra oss, om …
Herrens dag allerede var kommet.

La ingen forføre dere på noen måte! For den dagen
kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og
syndens menneske (“syndens menneske”, se hva han
er nå), syndens menneske åpenbart, fortapelsens sønn.
(Det var Judas, ser dere);

Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det
som kalles gud eller som blir tilbedt; slik at han sitter
som om han var Gud i Guds tempel og viser seg selv
fram som om han er Gud.

27 Denne forførelsen av menigheten i dag! Ser dere,
“fortapelsens sønn”, djevelen. “Fortapelsens sønn”, djevelen.
Så menneskene tilber satan i denne tid, og tror de tilber Gud.
Men de tilber ham gjennom en læresetning, menneskelagde
denominasjoner og læresetninger som har ført folket til den
største forførelsen som verden noensinne har kjent til. Uansett
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hvor mye Guds Ord, som er lovet for denne tid, blir forkynt og
stadfestet, vil de likevel ikke troDet. De vil ikke troDet.
28 Så hvorfor? Vi undrer på hvorfor. Hvorfor gjør det ikke…
hvorfor vil de ikke troDet? NårGud saHan ville gjøre en bestemt
ting, og Han gjør det, og likevel snur de ryggen til det og vender
seg bort fra det. Akkurat som Eva visste at det Gud sa, ville
Gud gjøre; men hun vendte ryggen til det, for å lytte til hva han
hadde å si.
29 Husk bare, i andre tidsaldere har det alltid vært det samme. I
enhver tidsalder har det alltid skjedd at satan prøver å forvrenge
Ordet for dem, får dem til å semot en annen tidsalder.
30 Se, da Jesus kom, ser dere, var satan i den gruppen med
jødiske lærere og rabbier og prester, og prøvde å få dem til
å holde Moseloven, når selve Ordet sa at på den tiden ville
Menneskesønnen bli åpenbart, ser dere, at Han ville åpenbare
Seg Selv. Så de prøvde, så lenge de holdt seg religiøse, og i
Moseloven … Ser dere hva han gjorde? Han prøvde å fortelle
dem: “Den delen av Ordet er fullstendig riktig, men denne
Mannen er ikke den Personen.” Ser dere hvor forførende han er?
Det er virkelig en forførelsens tid.
31 Det har funnet sted og skjer nå, at satan etablerer sitt rike
på jorden. Det er nøyaktig derfor han gjør det, for han ønsker å
etablere sitt eget rike.
32 Som en forretningsmann, som ikke er en kristen, vil han ta
alle mulige midler i bruk, for å få deg til å se noe på en gal måte.
Hvis han har en—en hensikt og en personlig fortjeneste av å få
deg til å gjøre det, få deg til å se det på den måten, vil han vise
deg alt han kan, og holde deg unna sannheten om det, fordi han
tenker bare på seg selv. Uansett hvor mye han lyver og svindler
og den slags, har han personlig utbytte.
33 Og det er derfor satan har gjort dette. Og han har arbeidet
gjennom tjenesten for å gjøre det, slik Gud lovet han ville gjøre.
Nå, han begynte med en religiøs forførelse i Eden og har fortsatt
helt siden da.
34 Ikke ved å danne en gruppe med kommunister. Kommunister
har ingenting med dette å gjøre. Det er menigheten, det er der
du må passe på, ser dere. Det er ikke—det er ikke kommunistene
som ville forføre selv de Utvalgte. Det er menigheten som ville
forføre selv de Utvalgte, ser dere. Det er ikke kommunister; vi
vet at de fornekter Gud, og de er antikrist, ja visst er de det, i
prinsippet, men de er ikke selve antikrist. Antikrist er religiøs,
veldig religiøs, og kan sitere Skriften og fåDet til å virke så klart.
35 Slik som satan gjorde bak der i begynnelsen, han siterte alt
på rams: “Gud har sagt: ‘Du skal ikke ete av hvert tre i hagen.’”
Ser dere, siterte Det helt riktig.
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36 Hun sa: “Ja, vi kan ete av alle trærne i hagen, men det er ett
tre midt i hagen somGud sa vi ikke skulle ete av, for, ikke engang
røre det; for, den dagen vi gjorde det, den dagen ville vi dø.”
37 Han sa: “Åh, dere skal slett ikke dø. Men la meg gi deg
grunnen til at Gud sa dette, er fordi …” Ser dere, hva gjorde
han nå? Han siterte denne Sannheten, ser dere. Han sa: “Det vil
åpne øynene deres, og det vil gjøre at dere kan skille godt og ondt.
Dere vil bli somGud da, hvis dere kan gjøre det.”
38 Det er akkurat det han vil gjøre, og det er akkurat det samme
han prøver å gjøre i dag. Det har vært en religiøs forførelse helt
siden Edens begynnelse, og har pågått helt siden da. På Adams
tid, var det en forførelse. På Noahs tid, var det en forførelse. På
Jesu tid, var det det samme. Og nå finnes det samme, på samme
måte, en religiøs forførelse!
39 Nå, vi legger merke til jorden, da Gud hadde den under
kontroll. Nå, da Gud hadde kontroll … hadde den under Sin
kontroll. Så, da satan tok over, ved å forkaste Guds Ord. Gud
hadde en gang jorden under Sin kontroll. Han satte den i sin
bane. Han satte den, satt den i funksjon. Han gjorde alt, hadde
den i Sin kontroll. Nå vil si sammenligne det med etter at satan
tok den under sin kontroll.
40 Nå, det tok Gud seks tusen år. Det tok Ham ikke så lang tid,
men Han brukte den tiden. Seks tusen år, fordi vi har lært at “en
dag i Himmelen, er ett tusen år på jorden”, og det var seks tusen
år, eller seks dager som Gud bygde jorden. Nå, det tok Gud seks
tusen år å grunnlegge den, plante den med gode frø og bringe
fram alt etter sitt slag. Alt måtte komme fram etter sitt slag. Alle
Hans frø var gode, og såmåtte det bringe fram etter sitt slag. Gud
brukte seks tusen år.
41 Til slutt, da Han hadde skapt alt, og til slutt vi … til slutt
ble jordens hovedkvarter etablert, på et vakkert sted som lå øst
for Eden, som het Edens hage. Gud dannet verdens hovedkvarter
i Edens hage, i Egypt, hovedkvarteret var rett ved østsiden
av hagen.
42 Og over hele situasjonen, satte Han Sin sønn og Sin sønns
kone, over alt sammen. Det er riktig. Det var det Gud gjorde.
Han lot dem få full kontroll. De kunne tale til vinden, og den ville
slutte å blåse. De talte til treet, og det flyttet seg fra her til der.
43 Løven og ulven beitet sammen, og lammet la seg ned sammen
med dem. Det fantes intet ondt. Det var fullkommen fred,
fullkommen harmoni, alt i fullkommenhet, og da Gud hadde
det under Sin kontroll. Og det … merk dere, Han hadde Sin—
Han hadde Sin verden, Han hadde alt i funksjon. Alt så lovende
ut. Alt spiste planter; ingenting døde, ingenting ble ødelagt,
ingenting ble skadet. Ingenting…Det var bare fullkomment.
44 Og over det hele, satteHan Sine elskede barn, Sin sønn og Sin
datter, en mann og kone, til å kontrollere det.
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45 Gud var så fornøyd! “Og Han hvilte fra alle Sine gjerninger
på den syvende dagen”, og helliget denne syvende dagen til en
sabbat for Ham.
46 Fordi, Gud så igjennom alt, etter at Han hadde brukt seks
tusen år på å danne det og få det på plass, lot det komme
til eksistens; og satte opp fjellene, og lot vulkanene skyve opp
fjellene, og det som skjedde i utbruddene; tørket det bort, og
ordnet det slikHan ville ha det. Og det var et vakkert sted.
47 Det var ingenting som det, Guds fantastiske paradis! Og
de store dinosaurene og den slags, kravlet gjennom det, og de
store dyrene; var ikke noe vondt i dem. De var like vennlige som
små kattunger. De hadde ikke noe i det hele tatt; ingen—ingen
sykdom, ingen sorg; ikke en eneste sykdomsbakterie på jorden.
Åh, for et sted!
48 De store fuglene fløy fra tre til tre, og Adam kunne kalle på
dem ved navn, og de fløy opp på skuldrene hans og—og kurret til
ham. Og, åh, for et fantastisk sted Gud hadde!
49 Og så dannet en av Sine attributter fra Sin Egen Kropp. Gud
har attributter i Kroppen Sin.
50 Akkurat som du er en attributt av faren din. Og, merk deg,
at du var i din bestefars, bestefars bestefars. Men la oss si at vi
begrenser det ned til deg og din far. Nå, du visste ingenting da
du var i faren din. Livsspiren kommer fra hannen. Hannen har
blodcellen; kvinnen har egget; nå, derfor har blodcellen livet i
seg. Og, så, da du var i faren din, visste du faktisk ingenting om
det. Men likevel beviser Guds Ord og vitenskapen at du var i
faren din, men du visste ingenting om det.
51 Men så lengtet faren etter å bli kjent med deg. Og gjennom
foreningen med mor, så ble du gjort kjent for far. Nå, du er din
fars attributt. Du ser ut som ham, og du har deler av kroppen din
som ser ut som faren din.
52 Nå, det var slik Gud var i begynnelsen. Enhver Guds sønn og
enhver Guds datter var i Gud i begynnelsen. Du husker det ikke
nå, men du var der. Han visste det. Og Han ønsket at du skulle
bli til, slik at Han kunne få kontakt med deg, snakke med deg og
elske deg og håndhilse på deg.
53 Ønsker du ikke at din egen sønn… Er det ikke en stor dag
når sønnen din kan komme hjem og sitte ned ved bordet? Når han
kommer hjem fra slagmarken, eller et eller annet, full av arr, hvor
du vil lage til middagen, du slakter gjøkalven eller noe lignende,
og tilbereder for ham! Det er ditt eget kjøtt og blod, og han var i
deg. Du kjente ham ikke da, men du visste at han var der.
54 Og likedan visste Gud at vi ville være her, men så plasserte
Han oss i kjød for at vi kunne få kontakt. For at Han kunne få
kontakt, ble Han en av oss da Han ble Jesus Kristus, Guds Sønn
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Selv, fylden av Guds manifestasjon. Derfor var det Guds hensikt,
å uttrykke Sine attributter i fellesskap.
55 Da jeg var i faren min, visste jeg ingenting om det. Men da
jeg ble hans sønn og ble født av ham, var jeg en attributt, en del
av min far. Og du er en del av din far.
56 Og som Guds barn, er vi en del av Guds attributt som var
i Ham, gjort kjød slik Han ble gjort kjød, slik at vi kan ha
fellesskapmed hverandre, som en Guds familie på jorden. Og det
var Guds hensikt i begynnelsen. Ja, sir. Det var det Gud ønsket i
begynnelsen.
57 Han hadde alt under kontroll. Og Han overlot Edens hage til
mennesket, som hadde fri vilje; og sa: “Sønn, det er ditt.”
58 Hvilket vakkert sted! Gud var så fornøyd, at Han bare gikk
tilbake og hvilte fra alle Sine gjerninger. Ingen trær hadde torner
og tistler. Ingen bær kom noensinne fra et tre med torner. Alt var
fullkomment. Alle frøene var fullkomne. Alt var i en fullkommen
tilstand.
59 Så da Han gikk for å ta en liten hvil, snek fienden Hans seg
inn med forførelse og overtok det, ved å gi barna Hans en feil
tolkning av Hans program. Siden Han stolte på Sitt Eget barn;
slik du stoler på datteren din når hun går ut med en mann om
kvelden; når du stoler på sønnen din når han må gå sammen med
en gutt som drikker eller røyker. Ser dere, Han stolte på Sin sønn,
at han ikke ville gjøre noe galt og ville holde ethvert Ord Han
hadde sagt. Men fienden snek seg inn; som den sleipe kjeltringen
som vil ta med datteren din ut og oppfører seg upassende; eller—
eller en kvinne som vil gå ut med sønnen din og gjøre det samme.
Ser dere, han snek seg inn. Guds fiende snek seg inn og ga Eva
en feil tolkning av Ordet.
60 Nå, han, gjennom dette fallet, har han overtatt og tatt Edens
hage i eie selv. Han overtok den. Og nå har han regjert seks tusen
år med sitt bedrag; har forført menneskene, Guds barn, slik han
gjorde da. Fordi, de fikk fri vilje så de kunne handle akkurat som
de ønsket. Og trodde at de ville handle rett, eller stolte på at de
ville handle rett, men de gjorde det som var galt og solgte sine
førstefødselsrettigheter slik Esau gjorde, for verden. Og satan
vant det, og han overtok det. Og han har hatt seks tusen år til
å bygge opp sitt Eden, slik Gud hadde seks tusen år til å fullføre
Sitt Eden. Og ved forførelse, forførelse av Ordet, eller folket, har
han nå etablert sitt eget Eden på denne jorden, i synd.
61 Guds Eden ble etablert i rettferdighet. Satans Eden blir
etablert i synd, fordi satan er synd. Gud er rettferdighet, og
Guds rike ble etablert i rettferdighet og fred og Liv. Og det satan
etablerer, er i synd og religiøs synd.
62 Leggmerke til hvordan han forførte, hans forførelse, somhan
sa han ville. Han lovet å gjøre dette. Visste noen det? La oss slå
opp i Jesaja, hvis dere ønsker noen av disse Skriftstedene. Hvis



10 DET TALTE ORD

dere…Jeg bør sitere flere av Dem, antar jeg. La oss gå til Jesaja
det 14. kapitlet, bare et øyeblikk, og bare se hva satan sa her,
bare et øyeblikk. I Jesaja 14, vil vi lese det, og se hva denne karen
gjorde. Jesaja 14, begynner med det 12. verset.

Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, Å Lucifer,
morgenrødens sønn! Å, hvor du er hogd ned til jorden,
du som underkuet folkeslagene!
For det er du som har sagt i ditt hjerte: Til himlene vil

jeg stige opp, høyt over Guds stjerner (det er sønner),
vil jeg reise min trone. og jeg vil sitte på forsamlingens
berg,…siden lengst borte mot nord.
Og jeg vil stige opp over skyenes tinder; og jeg vil bli

lik Den Høyeste.
63 Nå, sammenlign det her borte med våre andre Skriftsteder
over i Tessalonikerne, for en stund siden, hvordan han sa: “Han
sitter i Guds tempel, og opphøyer seg over alt det som kalles Gud,
slik at han blir tilbedt som omhan var Gud på jorden.”
64 Der er denne verdens gud som jeg talte om for dere sist
søndag. Her er han i dag i forførelse, denne forræderske
tiden, denne utrolige tiden som vi lever i. Det er den mest
fantastiske tiden av alle tider, fordi vi står overfor det store
Tusenårsriket igjen; vi står overfor Eden igjen. Men akkurat i
denne tidsalderen, møter vi all forførelsen og enhver taktikk som
han noensinne har brukt og klart å forføre med, han har samlet
alt sammen og forsterket bevæpningen sin; og kommet ned som
Gud og har satt seg selv på Guds plass; religiøs, og kan sitere
Skriften og kan forklare deg Skriften, akkurat som satan gjorde
til Eva i Edens hage. Men alt han trenger å gjøre, er å utelate ett
parti av Det, for å lage en åpning der djevelens giftige lære kan
strømme inn, slik som den tenkende manns Filter som vi snakket
om her om kvelden.
65 Nå, han sa han ville opphøye seg selv over Den Høyeste;
han ville stige opp over skyene og stjernene, og han ville sitte
der lik Gud og være over Den Høyeste. Og han har lykkes i
å gjennomføre truslene sine. Han har virkelig lykkes enormt
i å gjennomføre truslene sine, ved at folket i enhver tidsalder
har latt ham bortforklare verdien av Guds lovede Ord for den
tidsalderen. Det er nøyaktig slik han har gjort det. I hver eneste
tidsalder har han bortforklart Det.
66 På Noahs tid, forklarte han at det var umulig at det kunne
regne fra himmelen, for, “det er ikke noe regn der oppe”. Hans
flotte, vitenskapelige evangelium somhan forkynte i Edens hage!
Han kunne skyte ut instrumentene til månen og bevise at det
ikke var noen fuktighet der oppe. Men Gud sa det ville komme et
regn. Men satan lyktes og forgiftet folkets sinn, ved vitenskapelig
forskning, at, “det ikke kunne skje”. Men det skjedde. Gud sa det
ville skje, og det skjedde. Han gjorde det.
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67 Nå, på—på Jesu tid, gjorde han det samme. Han forgiftet
sinnene deres igjen ved forførelse, ser dere, ga en feil tolkning
av Ordet. “Hvis Du er Guds Sønn, så la meg se at Du gjør noe
med det.”
68 Jesus klovnet ikke for ham. Han gjorde aldri det. Gud er
ingen klovn. Han trenger ikke svare på noe satan spør om. Han
hadde bare… Jesus sa: “Det er skrevet: ‘Du skal ikke leve…
Mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert Ord som
går ut av Guds munn.’” Ser dere, Han trengte ikke klovne, fra
ham. Han trengte ikke lage brød. Han kunne ha gjort det, men
Han ville ha lyttet til djevelen, men Han trengte ikke å lytte til
djevelen.
69 Og igjen er det religiøs synd, som i begynnelsen, så
forførende. Se på det nå. Det er ikke bare den gamle
hverdagssynden, å drive hor og bli full og misbruke Guds Navn.
Det er ikke det. Nei.
70 Husker dere for mange år siden, mange av dere her som har
vært her lenge, husker den prekenen jeg holdt om: Skuffelsene
ved dommen. Den prostituerte, hun kommer ikke til å bli skuffet
der. Hun vet hvor hun er på vei. Fylliken kommer ikke til å
bli skuffet der. Spritsmugleren, gambleren, løgneren, tyven, han
kommer ikke til å bli skuffet. Men den mannen som tror han har
rett, der er skuffelsen.
71 Det er den karen, sier, kommer og sier: “Herre, har jeg ikke
forkynt Evangeliet, har jeg ikke kastet ut djevler i Ditt Navn?”
72 Jesus sa: “Gå bort fra deg… fra Meg, dere som gjør urett.
Jeg har aldri kjent dere.” Der er skuffelsen, ser dere, denne
forførelsen.
73 Det er det jeg konstant… det er der jeg blir så misforstått.
Det er ikke at jeg ønsker å være annerledes. Jeg ønsker ikke å
være annerledes, men jeg må være ærlig. Jeg har et Budskap,
og Det må gå ut til folket. Det blir veldig ofte misforstått blant
folket. De tror jeg er imot alle. Om de bare hadde skjønt at jeg er
for alle, og prøver mitt beste på å gi dem det som er Sannheten,
akkurat som Det er lagt på mitt hjerte, og slik Det står i Bibelen
her. Og Gud stadfester at det er Sannheten, så det er ikke noe
annet som kan gjøres med Det. Så, enten ser de på Det, eller så
gjør de det ikke.
74 Ser dere, de vil ikke se Det, for de har allerede solgt seg, solgt
førstefødselsretten sin til en eller annen organisasjon, en eller
annen denominasjon; for å prøve sin førstefødselsrett, å komme
til Himmelen på grunnlag av en eller annen organisert religion,
som satan står i spissen for alt sammen. Gud har aldri hatt en
organisert religion, har aldri hatt det. Og de selger seg til det,
der de, en gruppe menn tolker Ordet og sier at Det betyr dette,
og Det betyr det.
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75 Gud trenger ingen tolk. Han gjør Sin Egen tolkning. Han
trenger ikke at noen andre forteller Ham hvordan gjøre det. Han
er suveren. Han sa hvordan Han ville gjøre det, og det er slik Han
må holde Sitt Ord. Når Han sa: “Disse tegn skal følge dem som
tror”, mente Han akkurat det. Hva enn Han sa ville finne sted,
som Han sa ville skje i disse siste dager, at Han ville gjøre visse
ting, og Han har gjort det. Han trenger ikke spørre noen om tiden
er inne eller ikke. Han vet hvilken tid det er, og hva planen er.
76 Nå, satan, denne forføreren, som det snakkes om i Matteus
24,24, med så mye forførelse. Nå, vi finner at ved hans
evangeliske programmer med kunnskap, bedre utdannelse,
høyere morallære, sivilisasjon og så videre, har han forhekset
folket som ønsker å tjene Gud, til å tro løgnen hans.
77 Eva ønsket ikke å gjøre det, men han viste henne hvordan
det var mer visdom i det. Hun visste ikke; hun ønsket å vite. Hun
forstod ikke, men hun ønsket å forstå. Og Gud sa til henne at hun
ikke skulle prøve å forstå det.
78 Hvordan kan jeg forstå noen av disse tingene? Jeg kan ikke
forstå dem. Jeg tror dem. Jeg trenger ikke forstå dem. Gud er tro
og ikke forståelse. Vi bare tror det Han har sagt.
79 Nå, sammenlign Guds Eden med satans nå, etter seks tusen
år med å forvrenge den sanne tolkningen av Guds lovede Ord
for tidsalderen. La oss sammenligne det nå, og se hvor vi er
på vei. Slik han gjorde mot menigheten på—på Kristi tid, i
Jesus, og prøvde å hindre—hindre Guds trofaste sønner i å
forstå Sannheten. Det er Guds. Gud satte Sine sønner her, Sine
attributter, til å ha fellesskapmed Seg ved å høreHansOrd.
80 Hva om faren din sa til deg, og du er din fars trofaste sønn,
og han sa til deg: “Gutten min, du må ikke bade i vannet der ute,
for det er krokodiller i det vannet”; og en kar kommer etterpå og
sier: “Sannelig, så nydelig vann som det, det er ingen krokodiller
i det”? Nå, hvem vil du høre på? Hvis du er en ekte sønn, vil du
høre på faren din.
81 Og en ekte Guds sønn eller datter tar Guds Ord først. Jeg bryr
meg ikke om hva noen andre sier om det, de tar Guds Ord først.
“Det er gift i koppen”, og de tror det.
82 Å ha tro på hele Hans Ord, Hans Frø, brakte fram en Eden
av hellighet, kjærlighet og Evig Liv. Det var det Guds Eden
brakte fram, hellighet. Og det brakte fram et Eden av hellighet,
av kjærlighet, forståelse, fullkommenhet og Evig Liv. Det er det
Gud planter: Sitt Ord, Sitt Frø. Det er det Hans Menighet vil
være til slutt; Den vil være det samme.
83 Legg merke til, her er en tanke. Ikke glem det. Jeg vil komme
tilbake til det på et annet tidspunkt eller i et annet Budskap.
Men, dere vet, Gud sa: “La hvert frø bringe fram etter sitt slag”.
Er det Guds bud? Nå, hva tjener det til om en predikant eller
noen andre prøver å få Ordet til å si noe annet? Ser dere, hvert
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Guds Ord er et Frø. Jesus sa det: “Et Frø som en såmann sådde.”
Så hvis Markus 16 er Guds Ord, vil det bringe fram etter sitt slag.
Hvis Malakias 4 er Guds Ord, vil det bringe fram etter sitt slag.
Og ethvert annet løfte må bringe fram etter sitt slag.
84 Ser du, ser du satan her ute i forkledning? Han prøver å si:
“Det ikke, det er ikke slik.” Forstår dere det? Ser dere, satan sier:
“Åh, Det er ikke for denne tiden. Det, det—det er…Det var en
annen tid. Det, det betyr ikke det engang.”
85 “Hvert frø må komme fram etter sitt slag.” Det var slik Gud
grunnla Sitt Eden. Er det riktig?
86 Og her er det: Det er slik Gud grunnlegger Sin Menighet,
ethvert Ord etter Sitt slag! “Mennesket skal ikke leve av brød
alene, men av hvert Ord som går ut av Gudsmunn.”

Skjønner? Satan, han vil ta noe annet, men Gud sa: “Hvert
frø etter sitt slag.”
87 Hvis løftet sa: “Disse tegn skal følge dem som tror”, nå sier
menigheten: “Bli medlem avmenigheten. Siter trosbekjennelsen.
Lær deg katekismen.”

Det finnes ikke noe slikt i hele Bibelen.
88 Men Jesus sa: “Disse tegn skal følge dem som tror: i Mitt
Navn skal de kaste ut djevler; de skal tale i tunger; om de tar
opp slanger eller drikker noe dødelig, skal det ikke skade dem;
om de legger hendene på de syke, skal de bli friske.” Hvem kan
bestride Det? Skjønner?
89 “Ethvert frø vil bringe fram etter sitt slag.” Hvis du er et frø
fra Gud, en attributt, en Guds sønn, så er Guds Ord sådd i deg.
Skjønner? Og så når du hører Guds Ord: “Mine får hører Min
Røst; en fremmed vil de ikke følge.” Får dere tak i det? Så, “hvert
frø kommer fram etter sitt eget slag.”
90 Nå finner vi ut, at hvert frø bringer fram etter sitt slag, det
var ingen død i det nye… i dette Eden. Det vil ikke være noen
død i det nye Eden. Ser dere, det var ingen, ikke noe annet enn
hellighet, renhet og Evig Liv.
91 Nå har vantro på hele Guds Ord, brakt fram ugudelighetens
frø i satans Eden. Vi kommer nå til det punktet hvor satan
tar tronen, som antikrist, i et—et Eden av denne jorden, et
syndens Eden, forvrengt religion. Han begynte ikke med: “Jeg
er satan. Jeg er den store engelen.” Nei, ikke på det, men ved
å forvrenge Guds Ord. Og det er slik han har innført riket sitt
i enhver tidsalder. Og nå i denne store, forførende tidsalderen,
er han klar for å ta sin trone, gjennom sitt folk! Han har
bygd seg et intellektuelt, utdannet, vitenskapelig Eden; riktig,
vitenskapelige predikanter, vitenskapelig kirke, vitenskapelig
teologi, alt er vitenskapelig. Alt er basert på kunnskap. Hele
kirken er bygd på kunnskap. Den er ikke bygd på tro.
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92 En gang gikk jeg for å holde etmøte i enmannsmenighet. Det
var et stort auditorium i vesten. En fin mann, og han fornektet
disse tingene som vi snakker om. Men likevel var han … Jeg
likte ham; fin mann, gammel mann. Da forsamlingen hans kom
ut…Det hadde sitteplass til omtrent seks tusen mennesker. Da
forsamlingen hans komut til ettermiddagsmøtet, omtrent femten
hundre, var de alle sammen velkledde intellektuelle mennesker.
Jeg satt der og så på dem.
93 Han forkynte en veldig god preken, mannen gjorde det. Og
så spurte han om noen ønsket å ta imot Kristus; at de bare skulle
rekke opp hendene sine. Og ingen rakk opp hendene sine. Og til
slutt rakk en kvinne opp hendene sine. Han sa: “Ja vel, nå er du
en kristen”, og lot henne få døpe seg. Og så da han gikk ut …
Han innviet en baby, kysset den lille babyen og ba en bønn over
den og avskjediget forsamlingen.
94 Da forsamlingen hans gikk ut, bare fine, lærde, utdannede
mennesker. Da stod jeg på siden, for å håndhilse på mannen og
ønske hamGuds velsignelse idet han gikk ut.
95 Og mens jeg gjorde det, kom min gruppe inn. De kunne ikke
slippe dem inn mens forsamlingen hans var der. Her kom mine,
i rullestoler, feltsenger, tvangstrøyer, sinnssyke og alt annet. Ser
dere forskjellen? Slik er det. Det er det jeg snakker om, ser dere.
Ser dere, det er noe annet.
96 Skjønt, ved vitenskapelig kunnskap kan du få en forståelse
av Evangeliet, slik at du, “den som tror på Jesus Kristus ikke
skal bli fordømt”, ser dere.
97 Men: “Disse tegn skal følge dem som tror”, ser dere, han
unnlater å putte Det inn der, ser dere. Hun trodde på Jesus
Kristus, hun er frelst, hvis disse tegn følger den troende.
98 “Og den som hører Mine Ord”, ikke bare tyder, ikke hører
Detmed ørene sine, men, “forstår Det”. Hvem som helst kan høre
Det; en prostituert kan høre Det og fortsette som en prostituert;
ser dere, en fyllik kan høre Det; en løgner kan høre Det og likevel
fortsette som en løgner. Men: “Den som forstår Mine Ord og tror
påHam somhar sendtMeg, har evig Liv.” Slik er det, ser dere.
99 Og ingen kan gjøre det uten at Gud har forutbestemt ham.
Jesus sa: “Ingen kan komme til Meg uten at Min Far drar ham,
og alle Faderen har gitt Meg, vil komme til Meg.” Amen. Det er
bare Guds suverenitet og forutvitenhet. Han bor alene og det er
ingen som forteller Ham hva Han skal gjøre.
100 Så ved vantro, ved å ikke ta imot hele Guds Ord, har brakt
fram et vantroens frø, vanhellig, syndig, hat, og Evig død er i
denne syndige, intellektuelle menighetstiden. Fikk dere tak i det
nå? I denne tiden, når hele verden er religiøs! Visste dere det?
Hele verden er religiøs. Og i denne religiøse tidsalderen, store
menigheter på hvert hjørne; alt sammen, det hele ender med at
satan blir tilbedt. Her er det, rett her i Bibelen. Det er riktig. Og
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i disse intellektuelle, teologiske seminarene som bringer fram en
intellektuell person, som er blitt opplært i hvordan tale, hva han
skal gjøre, hvordan få fram følelser, og alt om psykologi, tre og
fire år, for å vite hvordan håndtere menneskesinnet. Ser dere,
det er…
101 Guds Ånd er ikke noe som du, som er prentet inn i deg.
Det er noe som er forutbestemt inn i deg, ved den Allmektige
Guds hånd. Dine erfaringer kan ikke bli prentet eller lært inn
i deg. Det er forutbestemt inn i deg, ved Guds hånd og Guds
forutvitenhet. Det er riktig.
102 Nå, det brakte fram dette flotte Eden som de lever i nå,
kirkeverdenens Eden. De forener seg alle sammen nå i det store
Felleskirkelige Rådet og kommer til å danne verdenskirken der
alle kommer under ett overhode, der satan vil bli satt på tronen,
helt riktig.
103 Og det siste kallet går ut, for å nå Bruden før Hun går inn
i det. For så snart hun er i det, har hun tatt dyrets merke og er
fortapt, hun vil aldri komme ut av det. Det er derfor det sies:
“Komut fra dem,Mitt folk”, før det går inn i ham, ser dere. “Kom
ut fra dem og vær atskilt.”
104 Nå, hat og død og Evig atskillelse fra Gud, i dette Eden; lyst,
urenhet, fordervelse, (hvordan?) ved å så feil frø.
105 Minner meg om visjonen jeg så før jeg noensinne møtte
pinsevennene, av den Mannen som gikk rundt jorden, i hvitt.
Dere har hørt meg fortelle det mange ganger. Og en kom inn bak
Ham og sådde splidens frø.
106 Men han vant det med rette, i Eva… i Edens hage, ved Evas
lyst etter synd; lysten til Eva, etter synd. Så, hvis Eva ønsket seg
kunnskap, var det synd.
107 Og når vi ønsker oss kunnskap, ønsker en Ph.D., LL.D., er det
synd å gjøre det. Det er sterke påstander, men det er Sannheten.
Uansett hvor sterkt det er, er det fremdeles Sannheten, ser dere.
Å ønske seg kunnskap, forståelse!
108 Saken er den, at i dag prøver vi ikke å etablere Guds Ord i
folkets hjerter. Vi prøver å etablere oss selv. Menigheter prøver å
etablere menighetens lære, i hjertet til en person.
109 Vi har fått påbud om å etablere Guds Ord. Paulus sa: “Jeg
kom ikke til dere med overtalende ord fra menneskelig visdom,
for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom;
men jeg kom til dere i kraft, i Den Hellige Ånds manifestasjoner,
så deres tro kan hvile i Gud.” Slik er det.
110 Mennesker må ikke etablere seg selv. Vi finner det hos …
La Gud gjøre noe for en person og sende ham ut, du oppdager at
hver eneste mann prøver å etterligne det. Ser dere, de prøver å
etablere seg selv. Alle sammen: “Jeg gjorde dette. Meg, jeg, mitt,
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min denominasjon, meg, dette”, etablerer seg selv. Hva forkynner
vi om, oss selv eller Guds Rike?
111 Etabler Guds Ord. Ta ut vantroen og etabler Guds Rike i en
manns hjerte. Og Guds Rike kan ikke bli etablert i en manns
hjerte med mindre Gud skapte den mannen slik. Han kan ikke
bli etablert i et…
112 Og, husk, den forførende delen, at mennesker tror at det er
riktig. Ser dere. “Det er en vei som synes rett for en mann.”
Ethvert intellektuelt vesen ser ut til å ha rett.
113 Som jeg fortalte dere for et par søndager siden; da jeg stod
hos min døende baby, og satan stod der og sa: “Der er faren din,
døde i armene dine her omkvelden. Der ligger din kone der nede i
et—i likhuset, og her er babyen din i ferdmed å dø. Og du baHam
om å svare deg, og Han trakk din…Han trakk ned rullegardina
over deg. Nå, og likevel er Han en god Gud, og likevel sa du at
Han var en Helbreder. Og du, hvem står for det du sa var rett, du
tar feil.” Åh, enhver fornuft, enhver mental tankeevne måtte si
seg enig i at det var rett; og han hadde rett, så langt.
114 Han hadde også rett da han sa til Eva: “Øynene deres vil bli
åpnet, og dere vil skille rett fra galt. Og dere vil bli som guder,
på den måten, å skille rett fra galt”, fordi Gud hadde ikke latt
dem se seg selv ennå, at de var nakne. Derfor visste de at de ville
skille rett fra galt; og han hadde rett. Men, ser dere, det var i strid
med Guds Ord.
115 Og det samme gjør forkynnere på seminarer, som lærer
menneskelagd teologi; det kan se riktig ut, det kan være en god
forståelse av det, men det er galt.
116 Vi trenger ikke forstå Det. Vi tror Det, fordi Gud sa det var
så, og det avgjør saken for evig. Alt sammen, det er måten å
tro Det på.
117 Åh, hvor Eva ønsket å ha en Ph.D., ser dere, hvor hun ønsket
å være smartere enn det hun var!
118 Merk dere hvor like, mannen og hans kone…Nå,merk dere,
mann og kone, begge var nakne i Edens hage, Guds Eden.
119 Nå skal jeg avslutte. Jeg sa jeg skulle fortsette bare en liten
stund til. Hør her, se nå, idet vi avslutter.
120 Sammenlign dette nå, hvor like denne mannen og hans kone
var, begge i Guds Eden, uten en eneste tråd på seg, og visste det
ikke. For hvorfor visste de det ikke? For de var tilslørt for sin
følelse av nakenhet, ved det Hellige Sløret, av Den Hellige Ånd.
De kunne se rett på hverandre, og de visste ikke at de var nakne.
De var tilslørtmedDenHelligeÅnd, av hellighet. De var tilslørt.
121 Guds slør, selv i dag, kan se og ikke begjære. De snudde
hodet. Det er et Hellig Slør, ser dere, Hellig Slør. Gud lot deres
øyne…de var begge, den ene var mann og den andre kvinne, og
de visste ikke at de var nakne, fordi Guds hellighet holdt øynene
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deres tilslørt. Merk dere, at Gud skjulte deres bevissthet fra synd,
ved det Hellige Sløret.
122 Skulle ønske vi hadde litt tid til å dvele ved det, en liten
stund. Se her: “For han, tilbederen som én gang er renset”,
Hebreerne, “tilbederen som én gang er renset, har ikke lenger
noen bevissthet om synd.” Synden har veket bort fra ham.
123 Jeg hørte broder Neville si i morges, noen kan ha spurt ham
hvorfor jeg ikke forkynte om Den Hellige Ånd, hvorfor jeg ikke
gjorde dette. Her er det. Den Hellige Ånd er handlingen i deg.
Det er et Liv, ikke en følelse; ikke et slags kjødelig bevis. Men
Det er en Person, Jesus Kristus, Guds Ord etablert i ditt hjerte,
for å levendegjøre hvert Ord for denne tidsalderen. Riktig. Følg
med på Den Hellige Ånd i aksjon, ikke så mye i demonstrasjoner;
men i aksjon, hva Den gjør i henhold til Ordet.
124 Legg merke til Den Hellige Ånd nå, i Guds Hellige Ord,
hadde en naken mann og kvinne, og de visste det ikke. Hvor
vakkert, Livet i Ordet; Frøet, Ordet!
125 Gud sa: “Det er et tre midt i hagen, kvinnen. Og midt i hagen
er dette treet; ikke rør det engang. For den dagen dere eter av det,
den dagen dør dere.” De var dekket av et hellig slør fra det, visste
ingenting om det, og våget ikke berøre det.
126 De var dekket av et hellig slør. De var trygge i Guds
paviljong. De var levende. De hadde ingen død rundt seg.
Halleluja! De hadde fullkommen kjærlighet for hverandre,
fullkomment Liv for evig. De hadde fullkommen kjærlighet,
fullkommen forståelse av Guds kjærlighet. De hadde Guds Ord
og holdt Det. Og de var levende og trygge i Guds Eden, uten noen
død i det hele tatt, i nærheten.
127 Så fikk satan Eva til å lytte til hans teologiske evangelium,
kunnskapens evangelium, høyere utdannelse, høyere morallære,
bedre sivilisasjon, høyere utdannelse og så videre; så da han
fikk… henne til å stanse og lytte til ham et øyeblikk, til hans
resonneringer (som vi har fått påbud om å rive ned), da han fikk
henne til å lytte til det.
128 “Nå, se her, kirken er så-og-så. Den har vært etablert i så lang
tid. Vi er en av de eldste kirkene i landet. Borgermesteren i byen
går her.” Jeg bryr meg ikke om hva det er, ser dere. Hvis det er
imot Guds Ord, vær imot det. Det er fienden din. Alt som er imot
Ordet, er din fiende.
129 Alt som er for Ordet, er din broder. Han er en del av deg.
130 Merke dere, hun trakk bort det Hellige Sløret, for å se hva
sex virkelig var; sammenlign det, hva begjær virkelig kan gjøre.
Hun trakk Sløret bort fra øynene sine, den hellige tingen som
Gud hadde lagt over øynene hennes. Hun ønsket seg kunnskap,
å vite hva det egentlig dreide seg om; så hun trakk bort Sløret for
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å se hva det dreide seg om. Hun lyttet til djevelen, og merk dere
hvilken stilling det satte henne i.
131 De har gjort det samme i hver tidsalder etterpå, har alltid tatt
den intellektuelle siden; og har nå bygd et satans rike, kunnskap,
hans frø som han har sådd, og har overtatt verden til å bli et
dødens Eden.
132 Nå, merke dere det. Se nå på Åpenbaringen 3, Laodikea
Menighetstid. Tenk på det i sinnet ditt.
133 Nå, legg merke til det. Hun, Eva, er satans dronning. Ser
dere, satan, slangen, kom til Eva før Adam kom til henne.
Skjønner? Det er riktig. Så han narret henne, ser dere; så satan,
slangen, var Evas mann før Adam i det hele tatt visste det. Ser
dere, han narret henne. Bibelen sier at han gjorde det, og hun
skjønte at hun var naken da. Skjønner?
134 Se nå på Laodikea Menighetstid. Hun, Eva, sitter som satans
dronning. “Hun er rik på jordisk gods; blind, naken igjen og vet
det ikke”, akkurat som det var i Guds Eden. Men nå, ikke fordi
det Hellige Sløret er over ansiktet hennes, men lystens slør. For,
hun tok av seg Guds Hellige Slør og tok på seg et kunnskapsslør,
for lyst. Og nå har hun et lystens slør, så hun er “blind” for at
det er synd. Hun er “naken” på gaten, “og vet det ikke”. Hun er
en prostituert på gaten. Kvinner med disse shortsene på seg, er i
Guds øyne en prostituert, “og vet det ikke”.
135 Legg merke til, ta våre kvinner. Nå, hvis du ønsker å se
hvilken tilstand menigheten er i, se på måten kvinnene oppfører
seg på. Hun symboliserer alltid menigheten. I satans Eden, av
synd og vantro, en religiøs fordervelse; fordervet rike. I stedet
for å ta Guds Ord, har de tatt menneskers intellektuelle lærdom.
I stedet for å taMenigheten, tok de organisasjonen, og de er i ferd
med å innføre ett stort overhode.
136 Nå, merke dere, fordervet fra uskyld. Ikke gå glipp av dette
nå. Menigheten har hatt dette lystens slør på seg. Merk dere
hva det har gjort med henne. Det har—det har fordervet henne
fra uskyld til kunnskap. Skjønner? Det Hellige Sløret, hun var
uskyldig; med lystens slør, er hun kunnskap. Hun vet at det er
behagelig. Hun vet hva det fører til, ser dere. Det er en frukt,
et tre til begjær, som gjør en vis. Skjønner? Hun er fordervet
fra uskyld til kunnskap, fra hellighet til urenhet og lyst, og fra
Liv til død.
137 Dette riket må dø. Dette riket skal dø! Himmelens Gud vil
ødelegge det fra jordens overflate.
138 Merk dere, i denne fordervelsen, har det gått fra en mann til
en kvinne, og fra en kvinne til en mann, “og vet det ikke”. Et
veldig godt produkt av satans Eden, hvis dere vil se på gatene i
dag, på våre nåtidens mennesker.
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139 Merk dere, det var Eva satan brukte til å få Adam til å synde
ved begjærets makt. Nå, det samme, gjør det samme i dag. Merk
dere, kortklipt hår, sminket ansikt, sexy kledd, ser dere, hun gjør
det og vet ikke at alle de tingene er i stridmedGudsOrd. Å klippe
håret, gjør henne til en uanstendig kvinne, en prostituert. Å kle
seg i shorts, er en skam for henne. Kler hun seg i sexy kjoler, gjør
det henne til en prostituert. “Og hun vet det ikke”, ikke på grunn
av Guds hellighet; på grunn av satans begjær. Hun fikk sin…
Hun får sin Adam til å begjære henne.

140 Hun tok av seg klærne som Gud kledde henne i, tilbake i
Eden, for hennes reise gjennom den—denne ørkenen. Hun tok
dem av seg. Hun kledde seg naken. Enda Gud hadde dekket
henne med skinn; har hun begynt å fjerne dem litt etter litt, nå
er hun tilbake der hun var i begynnelsen.

141 Nå har hun fått sin Adam til å kle seg i undertøyet hennes.
En mann som kler seg i disse små, feminine shortsene og går
ut her, jeg synes ikke han er mye til mann. Han er den største
pysa jeg vet om. Skjønner? Ser dere, hun har fått sin fordervede
Adam til å oppføre seg som henne, ser dere, ved å kle seg i
undertøyet hennes. Hun så hva hun kunne oppnå der ute, da
hun tok av seg alle klærne sine bortsett fra undertøyet sitt. Det
er shortsen. Selvfølgelig, det er kvinnens undertøy, og her kler
hennes Adam seg i dem nå. Og i følge Guds originale Ord: “Er
det en vederstyggelighet for en kvinne å kle seg i mannsklær,
og for en mann å kle seg i kvinneklær”, fra det originale Ordet.
Tenk på det!

142 Nå, nå har han panneluggen hennes også. Han grer den
nedover, lager krøller i den. Noe av det sykeste jeg har sett i hele
mitt liv, er noen av disse guttene her ute i dag med panneluggen
gredd nedover slik som dette, og farget, bleket hår, med noe
slags peroksid eller noe og bleker håret sitt, og ruller det inn
i krøllspenner for å lage pannelugg. Din store pyse! Det er en
fryktelig ting å si fra talerstolen, men dommen begynner med
Guds hus. Du vet ikke engang om du er en mann eller kvinne.
Og jeg har fått greie på at De forente staters militær snart vil ta
i bruk shorts. Det er riktig. Ser dere hvilken fordervelse det er?
Det er kvinneklær; har hennes pannelugg.

143 Her om dagen var jeg borte i Howard Johnsons; ikke denne
her ute, men en på vei ut av byen. Og jeg bare satt der helt
lamslått. Her kom en ung gutt forbi, med åpen munn. Og han
haddemørkt hår her, og det var gredd over denne veien; og hadde
en krøllspenne i det og hadde krøllet det rundt, over øynene; det
krøllet seg over øynene hans og gikk rundt. Har du sett maken til
fordervelse! Ser dere, han ville ikke tro det. Han kunne kanskje
bevise at han varmann,men i sin ånd er han kvinne. Han vet ikke
hvilken side av huset han tilhører. Det er riktig. Hvor fordervet!
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144 Det er det satan gjør. Han forderver nasjonene. Han
forderver menigheten. Han forderver folket. Han er en forfører,
en som forvrenger den originale Sannheten.
145 Gud skapte en mann til en mann. Han skapte en kvinne til
en kvinne. Og Han kledde dem forskjellig, og Han mente at de
skulle forbli på den måten og oppføre seg på den måten; den ene
er feminin, og den andre er maskulin. Han atskilte Adam i Edens
hage, og gjorde dette, atskilte Eva fra ham.
146 Nå har han hennes pannelugg; hun klipper håret likt hans,
og han prøver å etterligne hennes frisyre. Skjønner? Hun kler
seg i hans ytterklær, og han kler seg i hennes undertøy. Nå, det
høres vanhellig ut, men jeg mener det ikke slik. Det er absolutt
Evangeliets Sannhet. Hvis du ikke vet det, så er det noe galt med
deg; du er enten blind eller har aldri vært ute på gatene. Og hun
tror, og han tror at det er riktig, de tror at alt vil ordne seg.

Kvinner sier: “Vel, det er så varmt!”
147 De gamle Apasjeindianerne der ute ville få dere til å bli
skamfulle. Jo varmere det blir, desto mer klær tar de på seg, for
å holde solen borte fra seg; åh, det får dem til å svette, og slik har
de et klimaanleggmens de går. Skjønner?De står rett ute i solen.
148 Du kunne ikke stå et øyeblikk; du ville få blemmer og bli
solbrent. Men, ser dere, det er hva dere kaller høyere utdannelse.
Moderne vitenskap har forårsaket dette. Åh, du! Der er hun,
“naken”, i Laodikea, “og vet det ikke”.
149 Hun var naken i Eden. Ser dere de to parallelle rikene? Det
ene er av synd og død, det andre er Liv og rettferdighet. Der
inne var hun dekket med et Hellig Slør. De var begge nakne; de
visste det ikke. De visste ikke noe om det, fordi de var tilslørt av
Guds Ånd.
150 Og her er de tilslørt av begjær, og de ser på hverandre for…
Ser dere, Adam kunne se på Eva og visste ikke at hun var naken.
Men nåmed dette begjærets slør, innser hun ikke at hun er naken,
men hun gjør det under dette begjærets slør for å få menn til å
se på henne. Det er den eneste grunnen til at hun gjør det. Du
tror ikke det, men du gjør det likevel, og mennene kikker. Og
han oppdaget at du var så tiltrekkende, at han selv begynte å kle
seg i dine klær.
151 Åh, hvilken fordervelse! Hvilken tidsalder! Hvilken tid
vi … Hvor forførende det er! Åh, alle disse tingene, “og vet
det ikke”, det er en fullstendig fordervet ånd i mannen. Han er
tilslørt av satans lyst, og kvinnen er det også. Det er en satanisk
ånd av et stort samfunn. Ser dere, de vet det ikke, men de er
en organisasjon. Kvinner med shorts, tilhører en organisasjon.
Menn som er kledd slik, er i en organisasjon. Jeg vil gi dere
forkortelsen for det, B.S.S., Big Sister Society, så det er det de
tilhører. Kom ut av det, et stort pysesamfunn, med disse små
buksene på seg, frekt utseende, skitne å se på. Jeg—jeg…
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152 Menn, nå er dere kanskje uenige med meg i dette, men det er
Sannheten. Dere har blitt fordervet og vet det ikke. Du er ikke,
oppfører deg ikke som enmann lenger. Ser dere, begynner å bli så
puslete; og sønnene deres, det er ikke noe tæl igjen i dem lenger;
menn, og kvinner også. De er et samfunn. Det er en organisasjon.
Hvorfor? “John, naboen, hadde på seg shorts, så hvorfor kan ikke
jeg? Luella ville at jeg skulle ha det på meg, fordi John hadde
det på seg, som bor ved siden av. Og, vel, hvis—hvis Susie Jane
kan ha det på seg, så kan Martha Jane ha det på seg også, eller
Susie Lou”, eller hva enn hun heter, ser dere. Ser dere, det er et
samfunn. Det er en organisasjon. Du tilhører det åndelig og vet
det ikke.
153 Og hvis det er slik, og vi ser at det er slik, så er du
forblindet. Du er forblindet av disse denominasjonene som satan
har fordervet deg inn i. Og det er en fordervelse avGuds originale
Ord og Hans Rike og Hans plan for Sine barn. Satan har
fordervet menn og kvinner inn i disse tingene, og de vet det ikke.
En fordervelse!
154 Ikke lenger en sønn av Gud! Pannelugg som henger nedover i
ansiktet hans og med shorts på seg, på vei nedover gaten; en sønn
av Gud, diakon i menigheten, en pastor på talerstolen? Nei, det
er ikke en sønn av Gud. Han kom aldri gjennom Guds tenkende
Filter. Han ville ikke hatt på seg disse kvinneklærne; det ville han
absolutt ikke; heller ikke ville hun ha hatt på seg mannsklær. Ser
dere, det er ikke en sønn av Gud. Det er en sønn av satan, og en
datter av satan. En vanskelig ting å si!
155 Satan har lykkes i å forderve og overta denne verden og gjøre
den til sitt rike; for menneskene ble satt her med fri vilje, så de
selv kunne velge hva slags liv de ønsket seg. Og det viser hva
som er i ditt hjerte. Skjønner? Stemmen din … Vet du det?
Handlingene dine taler så høyt, at det overdøver stemmen din.
Hm-hmh!
156 La meg gå til en mann. Og sier: “Åh, jeg … Vi er alle
kristne. Vi tilhører menigheten.” Og strippersker henger over
hele kontoret hans?Hmh!Det hadde ikke spilt noen rolle hva han
hadde sagt til meg, jeg ville ha visst bedre; det samme ville du.
157 La en kvinne si at hun er en kristen, med kort hår? Hm-hmh!
Du vet bedre enn det, ser dere. Ja, sir. La henne si at hun er en
kristen, og bruker kosmetikk og sminke og shorts, og sier at hun
er en kristen? Du vet bedre enn det. Guds Ord lærer deg bedre
enn det. Ordet sier at hun ikke kan gjøre det og være en kristen.
Hun er til og med uanstendig og alt. Hvordan kan Gud slippe noe
uanstendig inn i Sitt Rike? Nei, sir, ikke i det hele tatt. Nei, sir.
De selv, de viser hva de ønsker.
158 Du kan ikke få en due til å spise med en musvåk, ikke i det
hele tatt. En due har ingen galle. Den kan ikke spise det gamle
åtselet. Hvis han tok en bit av det, ville det drepe ham, og han
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vet det. Men en musvåk kan spise omtrent alt han vil. Skjønner?
Han har rikelig med galle.
159 Så da finner du ut, at det er slik det er med verden i dag,
akkurat det samme: “De er nakne, blinde og vet det ikke.”
160 Satan gjorde det ved kvinnens lyst etter kunnskap, etter sex,
som hun valgte etter sin frie vilje. Merk dere nå, det var Eva som
ledet Adam til det gale, og det var kvinnen som tok av seg klærne
sine før Adam tok av seg sine. Skjønner? Det er kvinnen, alltid.
Det har det alltid vært. Det er fremdeles på sammemåte.
161 Det er menigheten som leder mannen på villspor. Det er
menigheten, ser dere, som leder mannen som ønsket å være en
sønn av Gud. Det er kvinnen, menigheten. Ikke Bibelen, Gud, for
Bibelen er mann. Åh, ja, “Ordet ble kjød”, og Han var en Mann.
Skjønner? Bibelen ermann;menigheten er kvinne. Skjønner?Det
er ikke menigheten … Bibelen som leder mannen på villspor.
Det er menigheten som leder ham på villspor. Det er på grunn av
menigheten han ble naken, ikke Bibelen. Skjønner? Nei, så visst
ikke. Bibelen forteller ham at han er naken. Ja, sir.
162 Nå, merk dere hvordan, ved sex, begjær etter sex, hun ønsket
seg kunnskap, til å vite hva dette var, og hvordan, om denne
frukten var god eller ikke. Og hun gjorde det.
163 Skjønt, Gud vil ta det tilbake en dag, ved en Mann. Det ble
overgitt av en kvinne. Men det ble gjenløst av en Mann; Mannen,
Jesus Kristus, som er Ordet.
164 Og hva er det så? Legg merke til det, i avslutningen. Her for
ikke lenge siden, kom jeg med denne uttalelsen. Jeg har omtrent
fire eller fem sider til her, men jeg…med Skriftsteder og slikt
jeg ønsket å henvise til. Men, hør her. La oss avslutte med å
si dette.
165 Husk, her for ikke lenge siden, underviste jeg dere om de Syv
Trompeter, Trompetfesten, og så videre. Og jeg sa: “Det er en
åttende-dags-feiring.” Så, den syvende dagen er den siste, det
ville være Tusenårsriket. Men det er en åttende-dags-feiring;
som, hvis det var den åttende, og det bare er syv dager, ville
det bli den første dagen igjen, komme rett tilbake til den
første dagen. Så, etter at Tusenårsriket er over, så vil Eden
bli grunnlagt igjen. Guds store Rike vil bli tatt tilbake. Fordi,
Jesus utkjempet det med satan i Getsemanehagen og vant Eden
tilbake, som Han har gått for å forberede i Himmelen, for å
vende tilbake, oppe i Himmelen. Han sa: “La ikke hjertenes deres
forferdes.”
166 Da Han var her på jorden, sa Han: “Dere, dere jøder, dere
har trodd på Gud. Nå, Jeg vet at Jeg har et dårlig rykte”, sa Han.
“Og de sier at Jeg er dette og hint. Men, dere har trodd på Gud;
og slik dere har trodd på Gud, tro også på Meg.” Han var Gud
manifestert. Skjønner? “Tro også på…”
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167 “I Min Fars hus er mange …” Eller, “I Min Fars
husholdning, i Min Fars planer er mange palasser. Jeg vil gå
og forberede et sted.” Se hvor langt det er: femten hundre
kvadrat-miles! Si meg, hvor er det? Han har gått for å forberede
det. Han er Skaperen. Han skaper alt det gullet. Gatene er
gjennomsiktige. Han er Skaper. Han lager et sted. Over i
Åpenbaringen 21, sa han: “Og jeg Johannes så den hellige Byen,
det Nye Jerusalem, som komned fraGud fraHimmelen.”
168 “Havet var ikke mer; den første himmel og den første jord
var veket bort.” Hva var vår første himmel? Var Tusenårsriket.
Hva var den første jorden? Var denne. Den vil bli fornyet.
Akkurat som den ble døpt ved Noah, i tiden da han forkynte;
ble helliggjort ved Kristus, idet Han stenket Sitt Blod på den;
og blir fornyet, alle bakteriene og alt blir tatt bort fra den, i
fornyelsen i enden, med en Ilddåp som vil drepe enhver bakterie,
enhver sykdom, enhver lidelse, enhver urenhet som noensinne
var på jorden.
169 Hun vil bryte fram, og en Ny Jord vil komme fram. “Og jeg
så en Ny Himmel og en Ny Jord. Den først himmel, denne første
jord, var veket bort; og havet var ikke mer. Og jeg Johannes
så den hellige Byen, det Nye Jerusalem, komme ned fra Gud
fra Himmelen.” Der vil Gud være sammen med Sine sanne
attributter, sønner og døtre, hvor Han kan ha fellesskapmed dem
i hellighet, med deres øyne forblindet for enhver synd. Det vil
aldri bli noe mer synd fra da av.
170 La oss streve hardt; bli ikke forført i denne tid, men, “strev
for å komme inn gjennom den porten”.
171 “For alle som blir etterlatt på utsiden er de som driver hor,
de som begjærer.” “Hver den som ser på en kvinne for å begjære
henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.” Alle
med… på utsiden vil være løsaktige kvinner, løsaktige menn,
og så videre.
172 Og bare de som er gjenløst og er i Livets Bok hos Lammet, vil
komme gjennom porten. Så strev, venner; bli ikke forført i denne
siste tid.
173 Dette er en stor tid. Alle har penger. Alle kan gjøre dette,
og alle kan gjøre det, og pengene flyter overalt, og store biler
og alt mulig. Det vil ikke være noen av dem i den Byen. Det vil
ikke være en eneste bil, ett eneste fly. Nei. Det vil helt og holdent
være en annerledes sivilisasjon. Det vil på ny bli en sivilisasjon
som ikke består av kunnskap, ikke av vitenskap, men av uskyld
og tro på den levende Gud.
174 La oss streve for å komme inn i Det. For det er hele min
hensikt, er å komme inn i den Byen en dag; og jeg bare ser meg
tilbake på de som kommer med meg, ser dere alle marsjere mens
vi synger, “når de helligemarsjerer inn.” Jeg ønsker å være regnet
med der, når de hellige marsjerer inn.
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La oss be.
175 Kjære Himmelske Far, mens tiden går mot avslutningen, og
vi ser at det nærmer seg, løftet nærmer seg. Vi ber, Kjære Gud,
at Du vil legge det på våre hjerter, så vi ikke vil gjøre noen feil.
Kjære Gud, hold vår samvittighet ren. Hold våre hjerter tilslørt,
Herre, våre øyne tilslørt fra tingene i verden, og verdens tomhet,
tom ære av å bli noe stort noe.
176 Uansett hvor store de er, alle konger, monarker, makthavere,
og alt annet må forgå, og de vil ikke oppstå i den and-… i den
første oppstandelsen. For det er skrevet: “Salig og hellig er den
som har del i den første oppstandelsen, over dem har den andre
død ingen makt.” Å Gud! “Den andre død”, den åndelige død,
“har ingen makt”; han er gjenløst!
177 ÅGud, tenk at en av disse timer, vil den ene besøke den andre
og bli rykket opp. “To i en seng, Jeg vil ta en og la en bli igjen. To
på marken, Jeg vil ta en, la en bli igjen.”
178 Å Gud, hjelp oss å være rene i—i Dine øyne, Herre, uansett
hva mennesker mener om oss, hva andre mennesker sier. Herre,
la vår hellige … samtalene våre være hellige. La det være
krydretmedGuds Ord, så gjennomsyret, Herre, at det ikke finnes
noe falskhet oss. Mens vi ber, med våre egne feiltrinn, om at Jesu
Kristi Blod må stå mellom oss og Gud, at Han vil se ned på oss
gjennom Jesu Blod; ikke på vår egen rettferdighet, eller hvem vi
er, hva vi har gjort, men påHans fortjeneste alene. Gud, gi det!
179 Må ikke en av dem som sitter her i kveld og har hørt
Budskapet, må ikke en av dem gå fortapt, fra det minste barnet
til den eldste personen. Må deres hellige ønske være bare til Gud
og Hans Ord. Vi vet ikke hvilken stund Han kan dukke opp, eller
hvilken stund Han kan kalle oss til å stå til ansvar der oppe ved
Dommen. Vi vet ikke hvilken stund Han kan, så og si, trekke vårt
kort opp fra reolen, og si: “Det er tid for å komme hjem. Du må
reise.” Gud, hjelp oss å holde oss rene. Gi det, Herre.
180 Må vi leve til Herrens Komme, om det er mulig. Må vi
gjøre alt som står i vår makt, med kjærlighet og forståelse, og
forstå at Gud gjennomsøker verden i dag, for å finne enhver
forvillet sau. Og må vi snakke til dem med ord som er krydret
med kjærlighetens bønn og Guds Ord, så vi kan finne den siste,
slik at vi kan reise Hjem og komme bort fra dette satans Eden
her, Herre.
181 Det er utelukkende bygd på begjær og vakre kvinner, som
verden kaller det, med deres annonser som: “Vi annonserer,
og ønsker at gutter skal komme med skinnende ansikter, og
pene jenter med shorts på”, rett på våre radioer og tv-er; og
all slags skitt og avskum og Hollywood; alle slags sexy, skitne,
uanstendige kjoler for kvinner. Og—og menn er fordervet og tar
på seg kvinneklær og klipper håret som kvinner; og kvinner
som menn.
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182 Å Gud, hvilken fryktelig tid vi lever i! Åh, kom, Herre
Jesus, kom! Kom, Herre! Rens oss ved Blodet. Ta all urenhet
og falskhet bort fra oss. La oss leve, Herre, la oss leve under
Blodet, hele tiden, innfor Deg. Det er vårt hjertes ønske, og vår
oppriktige bønn.
183 Kjære Gud, liggende på denne plat-… eller denne
talerstolen i kveld, der Evangeliet har gått ut. Herre, her ligger
lommetørklær og små pakker som går ut til de syke og plagede.
La troens bønn, Herre, strømme fra våre hjerter nå, foran Dine
øyne. Så, Herre, om det er noe urent i oss, Herre, ta vår … ta
oss til dom nå; og vi ber om nåde. Åpenbar for oss hva vi gjør
feil, Herre, så vi kan be, om å ta Blodet og rense oss. Helbred
disse syke menneskene og gjør dem friske, Far, hva enn det går
til, hvor enn de går. La det bli slik, Far.
184 Gi oss å tjene Deg med besluttsomhet, og Deg alene. Gi
det, Herre.
185 Gi en trygg reise til disse kjære menneskene som er på
vei hjem.
186 Takk for at Du har helbredet folket. Og søster Shepherd og
broder Shepherds lille sønn, skadet på sykkelen, jeg ber om at
det ikke vil bli noen skader ut av det; den lille karen som syklet
på sykkelen sin, jeg ber om at altmå være bramed ham. Vi takker
Deg for Din helbredelse av disse andre som vi har bedt for. “Og
vi vet at det vi ber om, det får vi, fordi vi har tillit til den Ene
som ga løftet.”
187 Gi oss av Din nåde, Herre, og tilgi oss for våre synder. Vi ber
i Jesu Kristi Navn. Amen.
188 Elsker dere Ham? Tror dere på Ham? Er dere lut lei av
satans rike? Tror dere at det fører til Tusenårsriket, til Hans
Tusenårsrike; Hans, til Hans Eden? Tror dere at det har tatt
form i dag?
189 Se, alt er basert på det intellektuelle. Alle, alt må være
vitenskapelig bevist før de vil tro det.
190 Ogdu kan ikke vitenskapelig beviseGud.Dumå ta imotHam
ved tro: “For den som kommer til Gud, må tro at Han er til, og at
Han lønner dem som søker Hammed iver.”
191 Å Gud, jeg vil ikke vite om noe annet enn Jesu Kristi Blod
som renser meg fra synd. Jeg vet ikke om noe annet enn Jesus
Kristus. Og som Paulus fra gammel tid sa, slik sier jeg i kveld:
“Jeg vil ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og Ham
korsfestet.”
192 Det er alt jeg har å fortelle dere. At denne Bibelen, jeg tror
av hele mitt hjerte (hvis jeg kjenner mitt hjerte), at det er det
fullkomne, uforfalskede Guds Ord. VedDette lever jeg. VedDette
står jeg. Og hvis jeg hadde ti tusen liv, ville jeg ønsket å gi hver
fiber av det til dette Ordet, for det er Jesu Kristi Ord. Og jeg
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bryr meg ikke om hvor mye de prøver å motbevise Det, hvor mye
vitenskapen prøver å si at Det ikke er pålitelig og så videre, for
meg er Det det eneste i verden jeg kan stole på, er dette Ordet.
Han er min. Jeg elsker Ham. Gjør ikke du?
193 Hvis det er en synd i ditt hjerte, hvis det er en feil i ditt hjerte,
hvis du har noe, be nå og be Gud om å tilgi deg. Be for meg; jeg
vil be for dere. Gud velsigne dere, er min bønn.

Inntil vi møtes! Inntil vi møtes!
Gud være med deg inntil vi møtes igjen!

194 Elsker dere hverandre? Johannes sa: “Små barn, elsk
hverandre.” “Elsk hverandre, for kjærligheten dekker enmengde
synder.” La oss håndhilse på hverandre nå.

Gud være med deg inntil vi møtes igjen!
Inntil vi møtes! Inntil vi…

195 Nå, vær vennlige mot hverandre. Vær vennlige mot alle.
Oppfør deg riktig mot naboen din. Hold deg selv plettfri inntil
Jesus kommer.

… føtter;
Inntil vi møtes! Inntil vi møtes!
Gud være med deg inntil vi møtes igjen!

196 Elsker du Ham? Det er min bønn. Be for meg; jeg vil be for
dere. Jeg må reise tilbake til Tucson nå. Og jeg—jeg ber om at
Gud må velsigne dere alle. Jeg reiser derfra til Canada og tilbake
til Colorado; rundt, rundt, rundt, ser dere. Inntil…
197 Broder Tony er der borte, og det har skjedd noe fantastisk.
Rett i nærheten av Vatikanet, i Roma, ønsker de en vekkelse, et
møte, at jeg skal komme dit og holde en vekkelse i Roma, i Roma.
Han kom nettopp tilbake. Folket er samlet. De har skaffet en stor
arena der, som har sitteplass til mange tusen, og de ønsker at jeg
skal komme for en vekkelse. De ønsker å se Herrens herlighet
i tjenesten. Jeg vet ikke. Jeg må be over det, se hva Herren vil
fortellemeg. Åh, du! Husk, be, alle sammen. Vi gjør hva?

Vi venter på vår velsignede Frelsers komme,
Se, ja se fikenbladene blir nå grønne;
Evangeliet om Hans Rike har gått ut til enhver
nasjon;

Og vi er nær enden, det kan vi se.
198 Er det riktig?

Så gladelig, av sted, vil vi bebude budskapet
om Hans velsignede tilsynekomst,

Snart kommer Han i herlighet, for å fortelle til
alle og enhver;

Så våkne opp, dere Herrens hellige, hvorfor
sove når enden nærmer seg,

La oss gjøre oss rede for det siste kallet.
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199 Hun vil komme tilbake fra vest og komme tilbake igjen, en av
disse dager, bare husk det. Så visst vil hun det. Og det er riktig.
Inntil da:

Ta det Navnet Jesus med deg,
Sorgens og smertens barn;
Det vil gi deg glede og trøst,
Ta Det med deg overalt hvor du går.
Dyrebare Navn, (Dyrebare Navn!) Å hvor
skjønt!

Jordens håp og Himmelens glede;
Dyrebare Navn, Åh hvor skjønt! (Hvor skjønt!)
Jordens håp og Himmelens glede.
Ved Jesu Navn vi bøyer oss,
Faller ned ved Hans føtter,
Kongenes Konge i Himmelen vil vi krone Ham,
Når vår reise er over.
Kjære Navn, Å hvor skjønt!
Jordens håp og Himmelens glede;
Kjære Navn, Å hvor skjønt!
Jordens håp og Himmelens glede.

200 Nå, på dette siste verset, la oss synge det med bøyde
hjerter nå.

Ta det Navnet Jesus med deg,
Som et Skjold mot hver en snare;
Og når fristelser samler seg rundt deg, (Disse
tingene fra satans rike, ser dere, ser dere.)

Bare hvisk det Hellige Navnet i bønn.
201 Det er alt; gå så bort. Det virker. Jeg har prøvd det. Bare tro
det nå, for det vil virke. Bare hviskHansHelligeNavn i bønn.

… det Navnet Jesus med deg,
Som et Skjold mot hver en snare;
Når fristelser samler seg rundt deg, (Hva gjør
du da?)

Bare hvisk det Hellige Navnet i bønn. (Sløret
vil komme over ansiktet ditt da.)

Dyrebare Navn, (Dyrebare Navn!) Å hvor
skjønt!

Jordens håp og Himmelens glede;
Kjære Navn, Å hvor skjønt!
Jordens håp og Himmelens glede.

202 La oss bøye våre hoder nå, mens jeg ber broder Beeler bak
der om å komme hit til plattformen. [Broder Branham nynner Ta
det Navnet Jesus med deg—Red.]

Bare hvisk Hans Hellige Navn i bønn.
203 Avslutt for oss du, broder Beeler. Avslutt for oss i bønn.
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(Dyrebare Navn!)
Jordens håp og Himmelens glede;
Dyrebare Navn, (Dyrebare Navn!) Å hvor
skjønt!

Jordens håp og Himmelens glede.
204 Nåmed våre hoder bøyd, og våre hjerter bøyd. Broder Beeler,
en av våre medarbeidere her, broder Estle Beeler, fin kristen
broder, trofast mann. Jeg vil be ham om han kan avslutte møtet
i kveld, i bønn. Gud velsigne deg, broder Beeler. 
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