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Denne formiddagen skal vi fortsette med vårt studium av broder Branhams
tale 65-0829 Satans Eden, og vi vil lese avsnitt 4 og 5 for vår tekst.
5 Nå, i kveld ønsker vi å gå til Skriften og lese et avsnitt av Skriften fra
1. Mosebok, det 3. kapitlet; og bare referere tilbake til noen ting som vi har
talt om tidligere, og se om Herren Jesus vil gi oss litt mer enn det vi vet fra
før, før vi går ut. Jeg ber om at Han vil gjøre det. 1. Mosebok 3:1 Men
slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde skapt.
Legg merke til at broder Branham begynner her med å lese fra 1 Mosebok
kapittel 3. Og det aller første verset taler om en av egenskapene til
slangen. Dette ville være en identifiserbar egenskap. Og vi leste rett her at
han var "listigere enn alle dyr på marken".
Selvfølgelig så vet vi at dette ordet listig, det betyr ikke bare intelligent,
men også slu i den intelligensen. Ordet listig ble oversatt fra det
hebraiske ordet a'ruwn. Og Bibelordboken sier at a'ruwn betyr: listig, klok
og utspekulert. Den engelske ordboken sier at listig betyr: dyktig i
uærlighet eller onde intriger; listig; svikefull; slu.
Og det er ikke noe mysterium da, at hans barn vil uttrykke de samme
egenskapene som deres far djevelen. Det var det som Gud satte i orden
der i 1. Mosebok 1:11, før Han skapte mennesket, og faktisk før han satte
alle frøene på jorden. Han sa at hvert frø skal bringe frem etter sitt slag",
noe som betyr etter selve frøets natur. Og det er livets lov.
1 Mosebok 1:11 Og Gud sa: Jorden skal la gress spire fram, og planter
som sår seg, og frukttrær som bærer frukt med frø i, på jorden, hvert etter
sitt slag. Og det ble slik.
12 Jorden lot gress gro fram, planter som sår seg, hvert etter sitt slag, og
trær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var
godt.
13 Og det ble aften, og det ble morgen, tredje dagen.

Nå, når Han sier: "hvert etter sitt slag", da mener Han at hvis du planter
vannmelonfrø, da vil du få vannmelon liv. Og hvert frø inneholder livet i det
for å produsere det spesifikke livet som var i frøet, og ikke et annet. Så du
planter vannmelonfrø, og du får vannmelon. Og jeg forstår bare ikke
hvordan folk tror du kan få en Guds sønn av noe annet enn fra Guds Ord,
som er Guds Sæd.
Broder Branham sa i 62-0318 Det Talte Ord Er Den Originale Sæd, 175.
De gjerninger som Jesus gjorde, hvis en mann har Guds Sæd i seg med
Guds Ånd som vanner denne Sæden, de samme gjerningene som
Jesus, som ble manifestert i Jesus, Han som er Guds originale Sæd,
Hans død bringer deg tilbake til Guds originale Sæd. Og hvis den samme
Ånd som var i Ham, er i deg, da vil de samme gjerninger bli
manifestert.
Jeg vet ikke hvorfor det er så vanskelig å forstå. Hvis du har den samme
sæden, da har du det samme livet. Og hvis det er det samme livet, da har
det den samme natur. Så hvorfor kan ikke folk se det. Det er like tydelig
som nesen i ansiktet ditt. Faktisk så visste broder Branham at folk ville ha
problemer med det, så han sier:
159 Tror dere ikke dette? Ja vel, la oss slå opp i Johannes 14:12. Du
sier: "Jeg er en troende, broder Branham. Jeg er virkelig en troende." Greit,
jeg skal se om Jesus ville kalle deg en troende, se om Guds Ord vil
kaller deg en... Johannes 14:12 Sannelig, sannelig (så absolutt, så
absolutt) sier Jeg dere: Den som tror i Meg, han skal også gjøre de
gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg
går til Min Far.
Hva er det? Den samme sæden. (Så han forteller deg at Johannes 14:12
taler om den samme Sæden som gjør de samme tingene. Det er nødt til å
gjøre det. Guds livslov sa: "Hvert frø etter sitt slag.") Kan ikke beholde ...
Hvordan kan du plante hvete her og hvete her og si: "Jeg skal få agurker
her og hvete her?" Du kan ikke gjøre det. Den eneste måten du kan få
agurker på, er å plante agurker. Hvis du lager en krysning av det, da vil det
ikke være en agurk. Det vil være en hykler. Stemmer det? Det vil være en
hykler, venner. Du er nødt til å si det. Det er ikke blitt til noen av delene. Det
er ikke en agurk, eller hva enn du avlet den med. Det er en krysning. Og det
er et dårlig produkt. Og den er død i seg selv, og den kan ikke avle seg
tilbake igjen. Den er død rett der, den vil ikke gå noe videre. Det
avslutter det; det er det hele.

Åh, du, jeg skulle fortsette å forkynne Johannes 14:12 til vi virkelig får tak i
det, tror det og lever det.
161 Men hvis du vil ha en agurk, start med en agurk. Hvis du vil ha en
menighet, start med Guds Ord. Hvis du vil ha et Guds Liv, start med
Guds Ord. Aksepter Guds Ord i Sin fylde, ethvert mål av Det. Og så er
det ... Og hvis det er Guds fylde i deg, da vil det regnet som faller,
produsere nøyaktig det som er i din hage. Skjønner?
Så hvorfor vil ikke de som forkynner at fylden er i bruden, forkynn dette? De
taler alltid om at de er Gud-manifestert. Men da spør jeg deg, hvor er
manifestasjonen av Gud-liv? Hvor er døden til vårt selv og en korsfestelse
av våre egne sinn? Hvis bruden er Gud, så vær så snill å tal frem en
kroppsforandring for meg. Fordi jeg ønsker så desperat å komme ut av
denne, og inn i min herliggjorte tilstand. Og videre her sier broder Branham
det samme.
162 Så nå, hvor hen skal ditt Senregn komme opp? Dere ser hvor det
bærer hen etter en stund, gjør dere ikke? Går over sammen med disse ville
gresskarene som Elias fikk, og tenkte at de var gresskar. Eller denne
skolen av profeter der oppe, dette trossamfunnet som de hadde: samlet
sammen noen ville gresskar og trodde at det var erter. Åh, vel.
Med andre ord, et gresskar er et gresskar. Og du kan ikke erstatte noe
annet enn det, og kalle det et gresskar. Men det gjorde de. Og senregnet
har folk erstattet med mye fanatisme, og så ønsket de å kalle det
manifestasjonen av Guds sønner. SLUDDER!!! Han sa at hvis du har
Gud-liv i deg, da vil det produsere egenskaper til et Gud-liv. Og deretter sa
han: "
180. Så de gjerningene som vil bli manifestert i Ham, er de samme, for
det er den samme Sæden, det samme Guds Ord. Guds Sønn var Hans
eksempel-Sæd. Og hva Hans Liv var blitt, da Ånden ble øst over ham,
etter Hans dåp, og Den Hellige Ånd kom over ham. Selve det Livet som
Han produserte, den samme Ånden, Den Hellige Ånd som vanner det, vil
bringe frem den samme type av et Liv, og gjøre det samme som Han
gjorde; hvis det er den samme Sæden.

Og det er et stort "hvis". Og så sier han: Guds Sønns Sæd vil bring frem
en Guds Sønns Sæd. Vel, skam dere kvinner med kortklippet hår. Skam
dere predikanter som fornekter denne Sannheten. De sier: "Det er helt
greit; håret har ingenting med det å gjøre." Men Gud sa at det hadde det.
92 182. Ser dere hvor det ender opp? Skjønner? Derfor tror jeg Ordet.
Det er en Sæd. Og hvis regnet faller på sæden, det vil bringe frem etter
sitt slag.
Nå vet vi at regnet representerer læren, slik Moses sa i 5. Mosebok 32:1-2
Lytt, dere himler, og jeg vil tale! La jorden høre på min munns ord!
2 La min lære risle som regnet, og mine ord dryppe som duggen, som
regnskur på grønne spirer, som regnbyger på urter og gress!
Broder Branham sa at hvis regnet faller på sæden, da vil det frembringe
av sitt slag. Så hvor finner vi det? Og det er et rimelig spørsmål å stille
mine brødre og søstre: "Hvor finner vi det?"
Og broder Branham stiller det samme spørsmålet i talen:
63-0728 Kristus Er Hemmeligheten 271 De sa: "Vi mottok Den Hellige
Ånd da vi trodde."
272 Bibelen sa: "Har dere mottatt Den Hellige Ånd etter at dere trodde?"
Det er forskjellen. Skjønner? Det er riktig. Skjønner?
273 Og de sier: “Vi er Den katolske kirken. Vi startet tidlig. Vi gjorde dette.”
Metodistene sier: "Vi er basert på Bibelen."
274 Jesus sa: "Disse tegn skal følge dem som tror." Hvor finner vi det?
Skjønner? Ja visst. “De gjerninger som jeg gjør, skal dere også gjøre”,
enhver skapning, enhver person som tror I Ham. Hvor finner vi det?
Det er Hans Ord. "Himmel og jord vil forgå, men Mitt ord skal aldri forgå."
Hvor finner vi det? Skjønner? Åh, det bare viser ...
275 Hva er det? Det er en hybrid tilstand.
Legg igjen merke til at han sier: "enhver person." Og etter at han nevner
Johannes 14:12, da stiller han dette spørsmålet: "Hvor finner vi det? Det
skal være i kirken, så "hvor finner vi det? Derfor, det var antatt å skulle
være i menigheten, så hvor finner vi det? Og hva er det som hindrer det i
å bli åpent manifestert, slik som broder Branham lengtet etter å se det.

Derfor, la oss gå tilbake til vår tekst denne formiddagen. Vi ser at broder
Branham, i denne talen, Satans Eden, avsnitt 5, begynner med å lese fra
1. Mosebok 3 angående slangen, og hvor listig og forførende han var. Og
husk at han pekte på slangens identifiserbare egenskaper.
Og i 1 Johannes 3 forteller apostelen Johannes oss om Kain, at han hadde
de samme identifiserbare egenskapene som sin far, djevelen.
1. Johannes 3:7 Dere barn! La ingen føre dere vill! Den som gjør
rettferdigheten, er rettferdig, (klok på rett måte) likesom Han (Gud) er
rettferdig (klok på rett måte).
Og så forteller apostelen Johannes oss: 8 Den som gjør synden, er av
djevelen, (og husk at synd er vantro.) for djevelen har syndet (var vantro)
fra begynnelsen. I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, for at Han skulle
ødelegge djevelens gjerninger.
Så begynner apostelen Johannes å fortelle oss hva som er forskjellen
mellom Guds ætt og djevelens ætt. Så vi skal se på de identifiserbare
egenskapene som definerer den naturen som er i kilden til deres liv.
Så Johannes forteller oss i vers 9 Hver den som er født av Gud, gjør ikke
synd, for Hans sæd blir i ham. Og han kan ikke synde, (være vantro) for
han er født av Gud.
(Det greske ordet betyr: "begår ikke synd som en sedvane," fordi det taler
om hans natur. Og derfor, det han gjør, det gjør han av sedvane, fordi det
er hans natur å gjøre det. Og så forteller han oss hvorfor den gjenfødte
Guds Sæd ikke har en sedvane til å gjøre synd. Han sier:) for Hans (Guds)
sæd blir i ham, og han kan ikke synde, (være vantro) fordi han er født av
Gud.
10 Ved dette er Guds barn og djevelens barn åpenbare: Hver den som ikke
gjør rettferdighet, er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.
Vel, Wuest-oversettelsen oversetter dette verset på denne måten: "Alle
som er født ut fra Gud, med det nåværende resultat at han er blitt
gjenfødt av Gud, han har ingen sedvane til å begå synd fordi Hans sæd
forblir i ham. Og han er ikke i stand, av sedvane, til å synde, fordi han har
blitt født ut av Gud med det nåværende resultat at han er blitt gjenfødt
av Gud. I dette er det tydelig hvem som er født av Gud og hvem som er

født av djevelen. Alle de som ikke gjør rettferdighet av sedvane, er ikke
av Gud ...
Så det er ikke en sporadisk handling av å gjøre rettferdighet (en rett
visdom) som han taler om her, men de sedvanlige handlinger av
rettferdighet (en rett visdom). Og han sier: Hvis det ikke er av sedvane, da
er han ikke gjenfødt av Gud. Så han taler om de sedvanlige handlinger av
rettferdighet (en rett visdom), kontra de handlinger som vi kan ser en gang
iblant. De kan tilsynelatende se ut som de er rettferdighetens handlinger.
Men han sier at den slags personer ikke er født ut fra Gud, men ut fra
djevelen. Så legger han til: "Det gjelder også den som ikke av sedvane
elsker sin (kristne) broder med en Guddommelig og selvoppofrende
kjærlighet."
Så du skjønner, livets lov sier at "hvert frø må frembringe etter sitt slag".
Så fortsetter Johannes med å fortelle oss om Kain, og han sikter til hans
far, fordi han uttrykte de samme gjerningene som hans far uttrykte. Og ved
å se hva hans far gjorde, og vi ser det samme i sønnen, da ser vi den
samme naturen og fremføringen av de identifiserbare egenskapene som
ble nedarvet fra hans far, djevelen.
11 For dette er det budskapet dere hørte fra begynnelsen, at vi skal elske
hverandre,
12 ikke som Kain, som var av den onde (der ser vi identifikasjonen av
kilde for hans liv) og drepte sin bror. (og hans handlinger er
identifiseringen av den naturen som kommer fra kilden for hans liv.)
Og så kommer Johannes inn på motivet for Kains handlinger mot sin bror,
og som resulterte i at han drepte Abel.
Og hvorfor drepte han ham? Fordi gjerningene hans var onde, men hans
brors gjerninger var rettferdige.
(Du skjønner, det er spørsmålet? – Hvorfor drepte han ham? " Og
Johannes forteller oss grunnen til at Kain drepte Abel. Han sier) Fordi
gjerningene hans var onde, men hans brors gjerninger var rettferdige.
Vel, drapet på hans bror, det er ikke det som Johannes taler om her, det
som han kaller: de onde gjerninger. Han stiller spørsmålet: "Og hvorfor
drepte han sin bror?" Og så gir han svaret: "Fordi gjerningene hans var

onde". Selv om det var en ond og avskyelig ting, det at han drepte sin bror,
men han forteller oss hva som lå til grunn for drapet på hans bror. Og vi vet
at det var fordi de begge laget et offer til Gud. Men Kains offer ble forkastet
av Gud, mens Han mottok Abels offer. Men begge ofret til den samme Gud.
Men Gud forkastet Kains gjerninger fordi de var onde.
Og derfor kan vi si at Kains gjerninger var hans offer, og det ble ansett som
ondt fordi det ikke reflekterte Guds Ord for den tiden som de levde i. I
stedet representerte det Guds Ord for en annen tid. En tid inn i fremtiden.
Men Johannes sier at Abels gjerninger var rettferdige fordi de reflekterte
Ordet for den tiden.
Du forstår at apostelen Paulus forteller oss dette i Hebreerne 11:4 Ved tro
(som er ved åpenbaring, for tro er en åpenbaring) ved åpenbaring bar
Abel fram for Gud et mye bedre offer enn Kain bar fram. Ved den fikk
han det vitnesbyrdet at han var rettferdig (hadde en rett visdom), idet Gud
selv vitnet om gavene hans. Og ved den taler han ennå, selv om han er
død.
Dermed viste han med rette at han var vis i sin åpenbaring for den
tiden som han levde i.
Legg nå merke til den bestemte måten som Paulus sier dette på. Han
erklærer at Abels offer var "et mye bedre offer", enn Kains offer. Så derfor
måtte også Kains offer være godt, for at Abels offer skulle kunne være mye
bedre. Ellers ville ordene "mye bedre" ikke ha noen mening i det hele tatt.
Faktum er at begge to ofret til Gud et offer i henhold til Skriften. Men bare et
offer ble gjort ved tro, som er ved en åpenbaring. Så Abel hadde en
åpenbaring som var mer i samsvar med det som Gud så etter, enn den som
hans bror Kain hadde.
Kains offer var et offer av førstegrøden. Han brakte frem sin tiende til Gud,
som var den første frukten av hans avlinger. Og siden det var et
førstegrøde-offer, da var det et høstoffer. Men Bibelen sier i Hebreerne
9:22 Og uten blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse for synd. Og Gud
så etter en erkjennelse av at det var nødvendig med omvendelse fra det
som var blitt gjort i hagen. Abel erkjente det, men det gjorde ikke Kain. Kain
tenkte at han kunne leve akkurat som han ville. Og så lenge han bare
betalte sin tiende, da ville han bli akseptert, men det ble han ikke.

Fra talen: 63-0317M Gud Skjuler Seg I Enkelhet 113. Det er rart å tenke
på at Gud gjør noe slikt som det. Gud vil skjule Seg i noe som er så
enkelt at det vil få de vise til å fullstendig gå glipp av det. Og så snur
Han seg rett rundt igjen, fra de enkle tingene, fra enkelheten i Hans måte å
arbeide på, og Han vil igjen åpenbare Seg rett fram. Jeg tenkte at dette
dannet en tekst, slik at vi kan studere dette før vi går inn i de store Lærene i
de Syv Segl. Mange går glipp av Ham ved måten Han åpenbarer Seg
Selv på.
114 Nå, mennesker har sine egne idéer om hva Gud burde være og hva
Gud kommer til å gjøre. Og slik jeg har kommet med det gamle utsagnet
mange ganger, at mennesket er og blir et menneske. Mennesket priser
alltid Gud for det Han gjorde, og ser alltid fremover mot det Han vil
gjøre, og overser det Han gjør nå. Skjønner? Skjønner?
Og så ser vi at Kain holdt seg til et ord for en annen tid. Han så på hva Gud
ville gjøre ved tidspunktet for innhøstningen i denne verden, og derfor ofret
han til Gud et offer for høsttiden. Men for Gud var det ikke akkurat da en tid
en innhøstning. Først måtte mennesket komme inn under blodet til en
uskyldig, noe som Abel forsto ved åpenbaring. Og det var derfor hans offer
reflekterte hans åpenbaring. Derfor sa Paulus: Ved åpenbaring bar Abel
fram for Gud et mye bedre offer enn Kain bar fram.
Det er ingen tvil om at Kains offer var 5. Mosebok 26, et offer av høstens
førstegrøde. Og vi vet også at Kain kalte sin førstefødte sønn for Enok, som
viste at han tenkte at bortrykkelsen ville skje i hans tid.
1. Mosebok 4:16 Så drog Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte seg i
landet Nod, øst for Eden.
17 Og Kain holdt seg til sin hustru, og hun ble med barn og fødte Enok. Så
tok han seg fore å bygge en by og gav byen navnet Enok etter sin sønn.
Men bare fordi folk erkjenner at det vil komme en bortrykkelse og en
oppsamling, det betyr ikke at de vil være en del av det. For nesten alle
kristne kirker tror på en bortrykkelse av et eller annet slag. Men så mange
har sin timing avslått på grunn av sin egen tolkning av Skriften. Noen tror
det skjer etter trengselen og noen før trengselen. Men hvor mange utenfor
dette Budskapet tror at Ropet er Budskapet. Og Guds Parousia er den
prosessen der Gud allerede har begynt innsamlingen til bortrykkelsen,
gjennom et Budskap som Han brakte ned med et Rop.

Og husk at Kain var en troende, og han ofret til den samme Gud som Abel
ofret til, og han betalte tiende av alt sitt. Det var hans førstegrøde-offer.
Men hans sæd var ikke av Gud, men av djevelen, slik som Johannes
påpekte. Og Kain identifiserte sin natur ved det han gjorde, og det faktum at
han var en morder, og at han ikke var i sannheten.
Så går vi tilbake til 1. Johannes 3:13 Undre dere ikke, mine brødre, om
verden hater dere.
14 Vi vet at vi har gått over fra døden til livet for vi elsker brødrene. Den
som ikke elsker sin bror, blir i døden.
15 Hver den som hater (avskyr) sin bror, er en morder. Og dere vet at
ingen morder har evig liv værende i seg.
Så vi ser at denne egenskapen av å avsky en broder i Kristus, viser at det
ikke er noen Hellig Ånd i deg. Nå, vi må avsky synden, men ikke den
personen som faller inn i den. Vi blir lært å hate det som Gud hater, men
ikke personen. Problemet er at mange mennesker klarer ikke å skille karet
fra synd eller vantro, i det karet.
16 I dette har vi kjent Guds kjærlighet, at Han gav Sitt liv for oss. Også vi
skylder å gi våre liv for brødrene.
17 Men hver den som har denne verdens goder og ser sin bror i nød og
lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan Guds kjærlighet bli i ham?
18 Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning
og i sannhet.
Vi ser også at Jesus skiller mellom Guds sæd og slangens sæd, som er
djevelens barn. Legg merke til her at Jesus taler til fariseerne, og han sier:
Johannes 8:37 «Jeg vet at dere er av Abrahams ætt, men dere søker å
drepe Meg, fordi Mitt ord ikke får noe rom hos dere.
38 Jeg taler det Jeg har sett (det Jeg har opplevd og hva Jeg har oppfattet)
hos Min Far, og dere gjør det dere har sett (det dere har opplevd og hva
dere har oppfattet) hos deres far.»
39 De svarte med å si til Ham: «Abraham er vår far.» Jesus sa til dem:
«Hvis dere var Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger.
Vel, vi så at Johannes fra først av erklærer Kain til å være djevelens barn.
Og etter at han erklærte dette, fortalte han oss hvorfor? Han sa at du ville
kjenne dem. Han sa rett ut at hans gjerninger var onde. Hvor tror du
Johannes lærte det fra? Selvfølgelig, fra Jesus, som sa: "Ved deres

frukter skal dere kjenne dem. Så Jesus lærte disiplene å skjelne ved de
egenskaper som ble vist frem. Og Han gjorde det med disse fariseerne
også. Han sier: Dere sier at Abraham er deres far, men dere har ikke
Abrahams natur fordi dere gjør ikke det som han gjorde.
Og det er problemet i dag. Så mange hevder å være kristne når de ikke er
kristne i det hele tatt. Og mange hevder å være budskapstroende når de
ikke tror på det som budbæreren lærte.
Så vi hører at Jesus forteller til fariseerne i vers 40 Men nå forsøker dere å
drepe Meg, (det er deres frukter) et Menneske som har fortalt dere
sannheten som Jeg har hørt fra Gud. Abraham gjorde ikke slikt.
Så Han forteller dem at deres attributter og egenskaper ikke samsvarer
med de som Abraham hadde. Og hvis de ikke er av Abraham, da er det en
løgn å kalle ham deres far. Og selvfølgelig, hvem er løgnens far? Satan. Og
at folk kaller seg kristne når ordet kristen betyr Kristus-lik, det er også en
løgn, så lenge deres gjerninger faktisk er forskjellige fra Kristi gjerninger. Så
du ser hvor viktig Johannes 14:12 er. Det identifiserer deg.
Og så forteller Jesus til fariseerne hvem deres virkelige far er, ved å uttale
at deres gjerninger identifiserer dem. 41 Dere gjør deres fars gjerninger.
(Nå, det må ha gitt dem et stikk, fordi, se på svaret deres.) Da sa de til
Ham: «Vi ble ikke født ut av hor. (Vi er ikke slangens sæd.) Vi har én Far Gud.»
42 Jesus sa til dem: «Hvis Gud var deres Far, hadde dere elsket Meg,
for Jeg er utgått fra Gud og kommet hit. Jeg er heller ikke kommet av
Meg Selv, men Han sendte Meg.
43 Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere ikke er i stand til å
høre (forstå) Mitt ord.
Husk nå at Paulus lærte oss i 1. Korinterbrev 2:9 at det er nødvendig å
være født av Guds Ånd for å kunne forstå det som tilhører Gud. Og ingen
kan forstå det som tilhører Gud, uten at de er født av Gud. Så, fordi de ikke
forstår hva Han forteller dem, da sier Jesus:
44 Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres fars lyster.
Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er
ingen sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for
han er en løgner og løgnens far.

45 Men fordi Jeg taler sannheten, tror dere Meg ikke.
46 Hvem av dere kan overbevise Meg om synd? (vantro) Og hvis Jeg sier
sannheten, hvorfor tror dere Meg ikke?
47 Den som er av Gud hører (forstår) Guds ord. Derfor hører dere ikke,
fordi dere ikke er av Gud.»
Ok, så vi har sett to henvisninger fra Skriften om å skjelne, gjennom å
observere egenskaper og karakterer, og deretter gjøre vår konklusjon
basert på det vi observerer.
La oss gå tilbake til broder Branhams kommentarer i 5 og 6. 5 Nå, i kveld
ønsker vi å gå til Skriften og lese et avsnitt i Skriften fra 1. Mosebok 3, og
bare henvise tilbake til noen ting som vi har talt om tidligere, og se om
Herren Jesus vil gi oss litt mer i tillegg til det som allerede vet, før vi går
herfra.
6 Nå ønsker jeg å ta en tekst i kveld, ut fra det, som jeg kaller: Satans
Eden. En veldig brutal ting å kalle det, et Satans Eden. Det er litt i samme
gate som møtet her på søndag kveld, tror jeg det var, da jeg talte til dere
her om En Tenkende Manns Filter, og en Hellig Manns Smak.
7 Og noen ganger så 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.
Derfor, som du kan se, så er denne talen en forberedelse av vårt sinn til å
kunne gjenkjenne bedraget som endetiden er øremerket til å produsere. Og
dermed, ved å trene oss opp til å observere, da vil vi ikke bli bedratt av det
som vi observerer, det som kommer til å skje i vår tid.
Men hvor mange mennesker vet dette, av de som hevder å følge
Budskapet? De sier: "Bruden vil ikke bli forført". Og likevel går de ut og
lar de store legemiddelselskapene gi dem en dødsvaksine? Og ikke bare
én, men to og kanskje tre?
Taler ikke Bibelen om villfarelsen ved endetiden, når hele verden vil bli
villedet av de store legemiddelselskapene?

Er det ikke dette som Åpenbaringsboken forteller oss?
Åpenbaringen 18:23 Ikke noe lampelys skal skinne i deg mer, og røsten
av brudgom og brud skal aldri høres i deg mer. For dine kjøpmenn var de
store menn på jorden, og ved deres trolldom ble alle folkeslag forført.
24 Og det ble funnet blod av profeter og hellige i henne, og av alle dem
som er blitt myrdet på jorden.»
Og alle med en ordbok, de kan se at ordet trolldom som brukes der, er
oversatt fra det greske ordet Pharmacia. (Har å gjøre med farmasi, med
legemidler.) Og hvis de hadde hatt noen som helst dømmekraft fra den
Hellige Ånd, da ville de ikke vært en del av denne verden som nå blir forført
av de store legemiddelselskapenes løgner og bedrag.
Du ser at djevelen fikk et overtak på dem, fordi de trodde at det store
bedraget ville være et religiøst bedrag. Så de svelget den forgiftede pillen.
Men hvis de hadde lyttet nøye til hva Guds profet lærte oss, da ville de ha
fanget opp det som han sa i talen 61-0319 Jesabel Religion 102. Så en
dag, etter at synden hadde krevd sitt offer, og Gud hadde brakt Sitt folk ned
på sine knær … Jesabel tok alt sammen, hun utryddet alt sammen, og
hun vil gjøre det igjen! Det er SÅ SIER GUDS HELLIGE BIBEL: “Hun vil
gjøre det igjen!” Hun er der på tronen nå, bak nikkedukken; vrir det til
akkurat slik hun vil, ingen kan stoppe henne. Sannelig, ingen vil stoppe
henne nå, for det de ikke klarte å oppnå i de religiøse sirklene, det tok
de inn i politikken, og der fikk de det til. Hm-hmh, det var nøyaktig det
de gjorde. Og i det politiske vil det bli en boikott som fører nøyaktig
tilbake til dyrets merke, like så sikkert som jeg står her, ser dere, slik
Bibelen sier det.
Vel, er ikke dette hva han sa? Og har ikke det som han sa, skjedd nøyaktig
slik som han sa det ville? Og har ikke Gud tolket Sitt Ord ved å bringe det til
å skje nøyaktig slik han sa det ville bli gjort?
Og har ikke verden blitt bedratt av den planlagte pandemien til de store
legemiddelselskapene? Så hvorfor ser folk fortsatt på de religiøse kretsene.
Og de ser på at Roma skal stå frem som en grusom verdensdiktator. Men
han sa at det ikke ville komme på den måten. Det ville komme gjennom de
politiske kretsene. Og de politiske kretsene ville bringe frem boikotten, og
deretter dyrets merke. Og det har skjedd nøyaktig slik som han fortalte oss
at det ville skje.

La oss nå bare ta enda et skriftsted for å bevise hva vi taler om, at vi lærer
å skjelne gjennom å observere egenskaper og karakterer.
Jesus taler her til Sine disipler: Lukas 16:1 Han sa også til disiplene Sine:
«Det var et menneske som hadde stor rikdom, og han hadde en forvalter
over eiendommen. Denne forvalteren ble anklaget for å sløse bort
eiendommen hans.
2 Så kalte han forvalteren til seg og sa til ham: Hva er det jeg hører om
deg? Avlegg regnskap for forvaltningen din, for du kan ikke lenger være
forvalter.
3 Da sa forvalteren til seg selv: Hva skal jeg gjøre? For min herre tar
forvaltningen fra meg. Jeg orker ikke å grave. Jeg skammer meg over å
tigge.
4 Nå vet jeg hva jeg skal gjøre for at folk skal ta imot meg i husene sine,
også når jeg er fratatt forvaltningen.
5 Så kalte han til seg hver enkelt av dem som stod i gjeld til hans herre og
sa til den første: Hvor mye skylder du min herre?
6 Han sa: Hundre bat olje. Og han sa til ham: Ta regningen din og skynd
deg og skriv femti.
7 Så sa han til en annen: Hvor mye skylder du? Og han sa: Hundre kor
hvete. Og han sa til ham: Ta regningen din og skriv åtti.
8 Så roste hans herre den urettferdige forvalteren fordi han hadde handlet
klokt. For denne verdens barn er klokere overfor slekten sin enn lysets
barn.
9 Jeg sier dere: Skaff dere venner ved hjelp av den urettferdige
mammon, slik at de kan ta imot dere i de evige boliger når dere
mislykkes.
10 Den som er trofast i smått, er også trofast i stort. Og den som er
urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.
11 Hvis dere ikke har vært trofaste i den urettferdige mammon, hvem
vil da overlate dere den sanne skatten?
12 Hvis dere ikke har vært trofaste i det som tilhører en annen, hvem
vil da gi dere noe som skal være deres eget?
13 Ingen tjener kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske
den andre, eller så vil han være trofast overfor den ene og forakte den
andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.»
14 Også fariseerne, som elsket penger, hørte alt dette, og de gjorde
narr av Ham.

15 Han sa til dem: «Dere er jo slike som rettferdiggjør dere selv overfor
menneskene, men Gud kjenner hjertene deres. For det som blir satt
høyt blant menneskene, er en styggedom for Gud.
Og det er akkurat dette vi har sett folk i regjeringen gjøre i den siste
generasjonen. De har vært utro forvaltere av skatteinntektene, og har
bygget ordninger for å berike seg selv og sine venner, slik at når de forlater
kontoret, kan de få jobber sammen med de vennene de har beriket.
Så når du ser disse tingene, og du vet at det ikke lenger handler om de
religiøse kretser, men det har blitt skiftet over til de politiske kretser, da kan
du gjenkjenne at disse menneskene er like korrupte som Satan selv.
Så hvordan kan noen tro dem når de sier at de jobber for det amerikanske
folket. Og de spotter oss ved å fortelle oss at de jobber hardt for oss. Nei,
det gjør de ikke. De jobber for å berike seg selv på din bekostning. Men det
er en ting de ikke klarer å gjenkjenne.
Apostelen Paulus sa i Galaterne 6:7 La dere ikke forføre; Gud lar seg ikke
spotte. For det som et menneske sår, det skal han også høste.
Amplified Bibelen 7 Bli ikke forført, Gud lar seg ikke spotte [Han vil ikke
tillate Seg Selv å bli latterliggjort, heller ikke behandlet med forakt eller
tillate at Hans forskrifter blir hånlig satt til side]; for hva en mann sår, dette,
og bare dette, er hva han vil høste.
Igjen sier han at du ikke vil bli forført hvis du ser på deres frukter. Hva en
mann sår, det vil han helt sikkert høste. Og ved deres frukter skal du
kjenne dem.
Broder Branham sa i Satans Eden 6: "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.
Så vi ser her på hans motiv for denne talen. Og det er å lære oss å kunne
skjelne rett fra galt, og ikke bli bedratt av listigheten til mørkets barn, som
er klokere enn lysets barn angående denne verdens anliggender.

Nå, Gud har gitt oss alle en forvaltning av dette endetidens Budskap, dette
Ropet, som er midnattsropet. Og Han ser på hva vi gjør med det som vi er
blitt lært.
Vi skulle være de med mest skjelnekraft blant menneskene på jorden. Og vi
stoler ikke på menneskers ord, men stoler bare på Hans Ord. Og likevel var
det så mange som falt for denne markedsføringen, disse sleipe ordene fra
folk som vi kjenner til å være kriminelt tenkende kjeltringer. Så hvordan kan
Guds barn stole på en kjødelig myndighet når Gud befaler oss å ikke gjøre
det.
Jeremia 17:5 Så sier Herren: Forbannet er den mann som setter sin lit
til mennesker og holder kjød for sin arm, som vender sitt hjerte bort fra
Herren.
Amplified Bibelen 17:5 Således sier HERREN: "Forbannet er den mann
som stoler på og setter sin lit til mennesker, de som gjør et svakt, feilaktig
menneskelig kjød til sin styrke, og som har et sinn og et hjerte som vender
seg bort fra HERREN.
Jeg beklager, mine brødre og søstre, men hvis vi lever i den mest
bedragerske tiden noensinne, da må vi være flittige og på vakt mot alle
løgner, og vi må sjekke alle ting med Guds Ord. Og jeg vil ikke at du skal
stole på meg. Det er derfor jeg bare sier det som profeten sa, og tar det
tilbake til Skriften, slik at du har Guds Ord for det og ikke mitt eget. Jeg er
en mann, og jeg gjør alle slags feil, ved bare å prøve å leve min daglige
vandring. Men Guds Ord kan aldri gjøre en feil. Og det er det vi blir opplært
til å stå på, Guds Ord, og det alene.
Hvis du er der ute, og du har gjort den feilen å lytte til massemedia og
myndigheter, jeg tror ikke det er for sent å omvende seg og vende tilbake til
Guds Ord. Men å ta menneskers Ord over Guds Ord, det er dyrets merke.
Og dette er du nødt til å forstå. Å forkaste den Hellige Ånd og Hans Ord, det
er frafall, og det er dyrets merke. Det er ikke vaksinen. Det er det du gjør
med Gud og Hans Ord, som merker deg. Men vaksinen er bare villfarelsen,
og Gud vil bruke den til å straffe verden for sin vantro.
Jeg vet at mange hadde håpet at vi ville bli spart fra Hillary ved å stemme
på Trump. Men vi skulle ha satt våre hjem i rett skikk. Det viste seg nemlig
at han var selv en av de største pådriverne av denne dødsvaksinen. Og

forteller ikke Bibelen oss at de ville "bedra og bli bedratt". Åh, han gjorde
det han ble sendt for å gjøre. Og det var å oppfylle Daniel 8. Og han gjorde
det i alle detaljer, spesielt når det gjaldt det å få produksjonen til å øke. Men
Daniel 8 fortalte oss også at han ville bli brutt av uten hånd, og det ble han.
Og hvis han ble brutt av uten hånd, noe som betyr: Utenfor sin egen
kontroll, hvorfor har da noen et håp om at han skal komme tilbake. Ser de
ikke at Daniel 8 er over? Og nå er vi kommet inn i Daniel 9, og det store
bedraget, og den store økonomiske tilbakestillingen, der Vatikanet vil inngå
en pakt med Wall Street-jødene.
Og ser du ikke hvordan selskaper har tatt kontroll over alle ting akkurat nå?
Men de vil ikke være i stand til å holde på det, og de vil trenge Vatikanet for
å kausjonere dem ut. Bare vent, det vil skje. Men vi vil være borte når det
skjer. Så jeg ønsker ikke å se at Trump skal komme tilbake. Jeg ønsker å
se en gjenkomst av Jesus Kristus, Guds Sønn. Det er den gjenkomsten
som jeg ser etter. Og jeg venter på at den 7. Budbæreren skal komme opp i
oppstandelsen for å fullføre denne visjonen, og at vi skal få en forvandling
av våre legemer. Først da kan vi komme oss ut herfra, og ikke før.
Lytt folk, hvis du ikke "vandrer" daglig "i Lyset, SLIK SOM HAN er I
Lyset," da er du ikke oppmerksom på hva som skjer i denne tiden. Og du
åpner deg selv opp for endetidens bedrag, som kommer gjennom en
vrangforestilling. Er du klar over at det skal komme en åpenbaring i
endetiden, før trengselsperioden, som vil gjøre oss rede til å dra hjem? Men
er du også klar over at det, på samme tid, skal være en vrangforestilling om
at trengselen kommer før bortrykkelsen?
Nå, vi vet at ordet, åpenbaring, betyr en manifestasjon av Guddommelig
Sannhet. Og vi har sett manifestasjonen av Menneskesønnens Parousia,
og Han er "veien, sannheten og livet." Og faktisk, fordi det er en
manifestasjon av Guddommelig Sannhet, derfor kan vi da vite med
sikkerhet at 79 av de 84 tegn og hendelser i Hans Parousia (Hans
åpenbaring før trengselen), har allerede funnet sted. Men hva med den
store vrangforestillingen?
Hva er det? Det er det som vi har sett i den politiske verden de siste 40
årene, og som kulminerer i det vi ser akkurat nå. Ordet vrangforestilling er
et ord som betyr: Å villede sinnet eller bedømmelsen; å bedra: å spotte
eller frustrere håp eller mål.

Og apostelen Paulus advarer oss om tilstander i endetiden, som han sier
handler om bedrag og vrangforestillinger, i 2. Tessalonikerbrev 2:10 og
med all urettferdighetens forførelse i dem som går fortapt, fordi de ikke
tok imot kjærligheten til sannheten, så de kunne bli frelst.
11 Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de
skal tro løgnen.
Og hva var den løgnen i begynnelsen? Den samme løgnen blir fortalt i
denne tiden. «Ta dette, og du vil sannelig ikke dø». Og Gud sier, 12 for at
alle de som ikke trodde Sannheten, men hadde akseptert
urettferdigheten, skal bli dømt.
13 Men vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, dere som er elsket av
Herren, fordi Gud fra begynnelsen utvalgte dere til frelse, i Åndens
helliggjørelse og lydighet til sannheten.
14 Til dette kalte Han dere ved vårt evangelium, til å være vår Herre Jesu
Kristi herlighets eiendom.
(Guds doxa som kommer gjennom Ropet)
63-0318 Første Segl 90. Og med all urettferdighetens forførelse, forfører
folk ved urettferdighet, blant dem som går fortapt, (ikke denne Bruden),
fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kan bli frelst …
91 Og Kristus er Sannheten, og Kristus er Ordet; men de ville heller ha en
trosbekjennelse. Hmh! Skjønner? … så de kan bli frelst. Og av denne grunn
skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro en — en løgn.
92 Det skulle vært oversatt der, da jeg kikket i leksikonet, løgnen, ikke
en løgn. Løgnen, den samme han fortalte Eva. For at de som ikke
trodde sannheten, men hadde glede i urettferdigheten, skal bli dømt.
Se her folk, dette er ikke noe som jeg finner på. Dette er "Så sier Herren",
gjennom Guds stadfestede profet. Og han sa at det var den samme
løgnen som djevelen fikk Eva til å tro.
Fra talen 65-0801M Gud I Denne Onde Tidsalder 61. “Lager en sterk
villfarelse,” som Bibelen sa ville skje, 2. Tessalonikerne, “hvordan dette
syndens menneske ville komme frem, og setter seg i Guds tempel, og
viser fram seg selv, at han er Gud. Og Gud skal sende dem
villfarelsens makt, så de skal tro løgnen, og bli fordømt ved det.” Det
er den samme tingen som han gjorde mot Eva. Ga henne … Sa aldri at
Ordet ikke var riktig, men ga henne en sterk villfarelse, så hun trodde en
løgn.

62. Villfarelsens ånd er fra djevelen. “Djevler som nå er virksomme i
ulydighetens barn.” Ulydige mot hva? Hva er det barna på denne tiden er
ulydige mot? Slik som Eva var, i begynnelsen, det sanne Guds Ord.
Neste uke vil vi undersøke denne vrangforestillingen som skjer før
trengselen, og som Gud sa ville være her ...
La oss be

