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Denne formiddagen kikket vi på denne tidsalderen som er den mest
forførende tidsalderen noensinne. I kveld vil jeg vise hvordan folk bidrar til
sin egen forførelse. Husk at vi blir fortalt i 2 Tessalonikerbrev 2, at
forførelsen eller villfarelsen vil være rettet mot godtroenheten i dem som er i
ferd med å gå fortapt, fordi de ikke elsket sannheten.
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 en kraftig villfarelse, så de
skal tro løgnen,
12 for at alle de som ikke trodde Sannheten, men hadde akseptert
urettferdigheten (En urett forståelse. Og det betyr at de gledet seg over en
feil forståelse.), skal bli dømt.
Nå leser vi i 1 Timoteus 4:1-2 NIV-oversettelsen "Ånden sier tydelig at i
de siste tider vil noen forlate troen, og følge forførende ånder og ting som
blir lært av demoner. Slik lære kommer gjennom hyklerske løgnere, og
deres samvittighet er blitt brennemerket slik som med et varmt jern."
Disse mennene er "bevisste", men uten "samvittighet". De er
"ulydighetens barn".
Amplified og Wuest-oversettelsen: 2. Tessalonikerbrev 2:10-12 "Og
ved en ubegrenset forførelse til det onde, og med all ond villfarelse rettet
mot godtroenheten i dem som er i ferd med å gå fortapt, denne
godtroenheten er forårsaket av det faktum at de ikke ønsket
velkommen og aksepterte Sannheten, men nektet å elske den, slik at de
kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem en villedende innflytelse, en
feilaktig virksomhet og en kraftig villfarelse, for å få dem til å tro det
som er falskt."
Amplified-oversettelsen Judas 16 "Disse menneskene rakker ned på
(spotter og håner) alt det som de ikke er kjent med og ikke forstår. Legg
merke til to ting her: De kjenner ikke til det, og derfor forstår de det ikke. Så

i stedet for å undersøke det for å finne Sannheten, så kan de bare gjøre det
som de er bestemt til å gjøre, og det er å spotte det."
Så vi leste fra Satans Eden denne formiddagen, hvor broder Branham sa
at det ville være den mest forførende tidsalderen. Og vi kan se
virksomheten til det i 2. Tessalonikerbrev 2.
Og dette er tiden for det store frafallet. Og vi ser dette med jevne
mellomrom hvordan et folk kunne følge en stadfestet profet i mange tiår, og
deretter, en etter en faller de for en villedende innflytelse fra andre.
Men det faktum at de falt bort fra dette Budskapet viser at de egentlig aldri
var av dette Budskapet, slik som Johannes sa i:
1. Johannes 2:18 Små-barn! Det er den siste time! Og slik som dere har
hørt at Antikristen kommer, er det allerede nå kommet mange antikrister. Av
dette vet vi at det er den siste time.
19 De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. For om de hadde vært av
oss, ville de ha fortsatt sammen med oss. Men de gikk ut, for at det
kunne bli åpenbart at ingen av dem var av oss.
20 Og dere har salvelse fra Den Hellige, og forstår alle ting.
21 Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi
dere kjenner den, og fordi dere vet at ingen løgn er av sannheten.
Nå, jeg kan se på hver eneste en av dem som forlot oss, og i årene før de
forlot oss, og jeg kan fortelle deg at de ikke hadde noen anelse om hva
dette Budskapet var. Ved deres frukter skal du vite det da. Og frukten er
læren for tiden, og de hadde den bare ikke.
Broder Branham sa i talen: 62-0318 Det talte Ord er den Originale Sæd
150 Du kan ikke være en sæd og være uenig med Ordet, fordi Ordet er
Sæden. Og hvis du er Ordet, hvordan kan du være uenig med Det? Du
ville være uenig med deg selv. Du ville annullere din egen hensikt.
Som noen sa: "Hvorfor går du i det hele tatt ut med de folkene som er slik?"
Hvis jeg ikke gjorde det, da ville jeg annullere den hensikten som jeg ble
sendt hit for. Det er nødt til å være et lys. Nå, idet vi fortsetter videre, skal vi
bringe disse tingene inn og vise nøyaktig hvordan de er blitt satt i orden,
bare nøyaktig fullkomment sammen med Ordet.

Nå, han sa, Du kan ikke være en sæd og være uenig med Ordet, fordi
Ordet er Sæden. Og hvis du er Ordet, hvordan kan du være uenig med
Det?
Derfor vil jeg gjerne stille spørsmålet: På hvilke måter er folk uenige med
Ordet? Og grunnen til at jeg stiller dette spørsmålet er fordi folk er uenige
med Guds Ord hver dag, og likevel så tror de ikke at de er uenige med
Guds Ord. Men det er de. Og de skjønner ikke engang hva de gjør.
Nå, i kveld vil jeg gjerne se på flere ulike måter som folk endrer
betydningen av Ordet, selv om de kanskje tenker at de faktisk tror på det
Ordet.
Først av alt, la oss se på da Satan tok kontakt med Eva. Jeg vil at du skal
legge merke til at hun ikke innså at han var uenig med Ordet som Gud
hadde talt, fordi hans tilnærming var så glatt at han var i stand til å sette inn
i Guds sitat bare ett lite ord. Og det forandret hele betydningen av det som
Gud hadde sagt til Adam, og som Adam hadde gitt videre til Eva.
Derfor, uten å være uenig i de faktiske ordene Gud hadde sagt, hva gjorde
slangen som viste at han var uenig med Guds ord? Slangen benektet ikke
det Gud hadde sagt. Faktisk siterte han hvert eneste Ord som Gud sa
tilbake til henne. Men det han gjorde var at han endret betydningen av det
Gud hadde sagt? Han sa til Eva: "Eva, alt du siterte meg er det han sa ...
Det er sant, men han mente vel ikke at du fysisk vil dø. Så han er enig med
Ordet, men ved å legge til ett lite ord endret han hele meningen med det
Gud hadde sagt.
1. Mosebok 3:1 Men slangen var listigere (smartere) enn alle dyr på
marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud
virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?
2 Kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i hagen,
3 men om frukten på det treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal
ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere.
4 Da sa slangen til kvinnen: Dere kommer slett ikke til å dø!
5 Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere
vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.
6 Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun
gav også sin mann, som var med henne, og han åt.

7 Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de
sammen fikenblad og bandt dem om livet.
8 Og de hørte Gud Herren som vandret i hagen da dagen var blitt sval. Og
Adam og hans hustru skjulte seg for Gud Herrens åsyn mellom trærne i
hagen.
9 Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er du?
10 Han svarte: Jeg hørte deg i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var
naken, og jeg gjemte meg.
Og jeg vil at du skal legge merke til Adam og Evas oppførsel. Vi merket oss
at de syndet ved å mistro på Guds Ord. Og da de hørte Guds Røst, gjemte
de seg i skam for det de hadde gjort. De ønsket ikke å stå ansikt til ansikt
med sin synd, de ønsket å skjule utfallet av sin synd fra Gud. Og jeg kan si
dette til deg, når du synder, når du kommer til kort, ikke skjul det, men vær
rask til å bekjenne det og deretter gå videre med livet ditt. Få det åpent ut
for Gud for å ordne opp i det. Det verste som finnes, er en hemmelig
synder, fordi den personen er en hykler. Så når du er uten Guds herlighet,
så ta tak i det. Ikke skjul deg for Gud. Men dette er den tiden hvor vi kan
komme med frimodighet til Nådens trone, og be om at Blodet tildekker vår
synd. Gå deretter videre med livet ditt. Ikke la din synd stoppe din fremgang
til å bli likedannet med bildet av den førstefødte Sønnen. Vær en mann,
vend deg mot melodien og gå videre.
62-0311 Det Største Feltslaget Som Noen Gang Er Blitt Utkjempet 209
Nå, hva gjorde Satan? Satan fikk salvet de andre. Nå, Satan salver sine
tjenere. Åh, sikkert. Hm-hmh. Ja visst. Han salver sine tjenere. Hva salver
han dem med? Med vantro. Satan og hans demoner salver
menneskeheten til å tvile på Guds Ord.
210. Nå, hvis dere ønsker å bekrefte det, slå da opp i 1 Mosebok 3:4. La
oss bare slå opp bak der og lytte til dette, bare et øyeblikk, og se om ikke
det er den første taktikken hans. Det var det første han gjorde. Han går aldri
bort fra de samme taktikkene. Han gjør det hele tiden. Nå, bare se om det
ikke er slik. Nå, han var ikke uenig i Ordet. Han bare fikk henne til å
misoppfatte Det lite grann, vet du, bare fikk Det til å høres ut slik som
han ville at Det skulle høres ut, og ikke ta hele Ordet.
Så du kan si at du tror på alt det som Guds stadfestede profeter har talt i
Hans navn. Men om du deretter legger til ditt eget lille ord, da kan du
forandre hele meningen med det, og gå rett til helvete ved å gjøre det.

Nå, ordet "misforstå", betyr å ta feil av betydningen av; eller å feiltolke
eller misforstå betydningen av. Med andre ord, å ha en feil forståelse, i
stedet for slik det faktisk var ment. Og å gjøre det, er døden.
Den andre måten å være uenig med Guds Ord på, er å holde fast ved dine
tradisjoner og trosbekjennelser. Og det gjør Guds Ord virkningsløst.
Matteus 15:1 De skriftlærde og fariseerne som var fra Jerusalem, kom da
til Jesus og sa:
2 «Hvorfor bryter disiplene Dine de eldstes tradisjoner? For de vasker ikke
hendene sine når de spiser brød.»
3 Han svarte med å si til dem: «Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn
av deres egne tradisjoner?
4 For Gud har befalt og sagt: «Hedre din far og din mor». og: «Den som
forbanner far eller mor, skal sannelig dø.»
5 Men dere sier: Den som sier til sin far eller mor: Den hjelpen dere skulle
ha fått av meg, er en gave til Gud,
6 så trenger han ikke å ære sin far eller mor. Slik har dere satt Guds bud ut
av kraft ved deres egne tradisjoner.
7 Hyklere! Jesaja profeterte rett om dere da han sa:
8 "Dette folket kommer nær Meg med sin munns tale og ærer Meg med
sine lepper, men deres hjerte er langt borte fra Meg.
9 Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det
var den rette lære.»"
63-0119 Kjennetegnet På En Sann Profet 95. Hvorfor, hvorfor, tror dere at
Phoenix ville ta imot ham? Tror dere Louisville ville ta imot ham; New York,
Boston, Massachusetts, eller hvor det måtte være, California? Nei sir. De
ville fått den lille karen i fengsel så raskt som de kunne få ham dit. Sannelig
ville de. De vil så visst gjøre det. Hvis han gikk tilbake til Ordet, er jeg sikker
på at de ville, fordi enhver gruppe vil være uenig med ham. Det ville
ikke være en som var enig med ham, fordi de må holde på sine
tradisjoner for å være uenig med Ordet.
96 Vi vil måtte huske på at han er en sann profet. Hvis han hadde vært, og
hvis han var en profet sendt fra Gud, ville det være et kjennemerke på ham,
ett bestemt kjennemerke slik at vi visste at han var en profet, han ville
stå med Ordet. Fordi, det er der hvor Guds Ord kom, til profeten.

Den tredje måten du kan være uenig med Guds Ord på, er ved å være treg
i hjertet mot det. Jesus kalte dem trege av hjertet, noe som betyr sløve i
deres sinn for å forstå hva som skjer.
Lukas 24:1 Men på den første dagen i uken, meget tidlig om morgenen,
kom kvinnene til graven sammen med noen andre. De hadde med seg de
krydderne de hadde gjort i stand.
2 Men de fant steinen rullet bort fra graven.
3 Da gikk de inn, men de fant ikke Herren Jesu legeme.
4 Mens de var i stor villrede over dette, se, da stod to menn hos dem i
skinnende klær.
5 Da de ble redde og bøyde seg med ansiktet mot jorden, sa disse
mennene til dem: «Hvorfor søker dere etter Den levende blant de døde?
6 Han er ikke her, men er oppstått! Husk på hvordan Han talte til dere da
Han fremdeles var i Galilea,
7 da Han sa: «Menneskesønnen skal bli overgitt i syndige menneskers
hender og bli korsfestet, og på den tredje dag skal Han oppstå igjen.»
8 Og de husket Hans ord.
9 Så vendte de tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle
de andre.
10 Det var Maria Magdalena, Johanna, Maria, Jakobs mor, og de andre
kvinnene som var sammen med dem, som fortalte alt dette til apostlene.
11 For apostlene hørtes kvinnenes ord ut som løst snakk, og de trodde ikke
på dem.
12 Men Peter reiste seg og løp til graven. Da han bøyde seg ned, så han
linklærne ligge for seg selv. Han gikk tilbake og undret seg over det som var
skjedd.
13 Og se, to av dem var samme dag på vei til en landsby som hette
Emmaus, som ligger seksti stadier fra Jerusalem.
14 De snakket sammen om alt det som hadde hendt.
15 Mens de slik talte sammen og drøftet dette, skjedde det at Jesus Selv
kom nær og begynte å gå sammen med dem.
16 Men øynene deres ble holdt igjen, slik at de ikke skulle kjenne Ham.
17 Han sa til dem: «Hva er det dere går og snakker med hverandre om på
veien, og hvorfor ser dere så sørgmodige ut?»
18 Den ene av dem, som hette Kleopas, svarte med å si til Ham: «Er Du
den eneste fremmede i Jerusalem, og har Du ikke fått kjennskap til alt det
som har hendt der i disse dagene?»

19 Han sa til dem: «Hva er det?» Da sa de til Ham: «Alt det som har hendt
med Jesus fra Nasaret, En Mann som var en Profet, mektig i gjerning og
ord for Gud og hele folket,
20 og hvordan yppersteprestene og rådsherrene våre overgav Ham til å bli
dømt til døden og korsfestet Ham.
21 Men vi håpet at det var Han som skulle forløse Israel. Dessuten er det i
dag den tredje dagen siden alt dette skjedde.
22 Ja, og noen kvinner iblant oss, som kom tidlig til graven, har oppskaket
oss.
23 De hadde ikke funnet legemet Hans, men kom og sa at de hadde sett et
syn av engler som sa at Han lever.
24 Noen av dem som var sammen med oss, gikk da til graven og fant det
nøyaktig slik som kvinnene hadde sagt. Men Ham så de ikke.»
25 Da sa Jesus til dem: «Hvor uforstandige dere er og trege av hjertet til
å tro alt det som profetene har talt!
Amplified-oversettelsen 25 Og Jesus sa til dem: Åh dåraktige, trege i
tankene, sløve i oppfatningen og trege av hjertet til å tro (holde seg til og
stole på og ha tillit til) alt som profetene har talt!
Message-oversettelsen 25 Da sa han til dem: "Så tykkhodet! Så trege av
hjertet! Hvorfor kan dere ikke bare tro alt det som profetene sa?
26 Måtte ikke Kristus lide alt dette og så gå inn til Sin herlighet?»
27 Idet Han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla Han for dem alt
det som er skrevet om Ham Selv i alle Skriftene.
28 Så nærmet de seg landsbyen som de skulle til, og Han gav uttrykk for at
Han ville gå lenger.
29 Men de holdt Ham tilbake og sa: «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og
dagen er snart omme.» Han gikk da inn for å bli hos dem.
30 Og det skjedde mens Han satt til bords sammen med dem, at Han tok et
brød, velsignet det og brøt det og gav det til dem.
31 Da ble øynene deres åpnet, og de kjente Ham igjen. Og Han ble usynlig
for dem.
Den fjerde måten du kan mistro ordet på, er å feiltolke Ordet, basert på
dine sanser eller erfaringer. Derfor, hvis dine sanser, eller erfaringer går i
strid med Guds Ord, så la dem gå, og tro Ordet slik Gud sa det.

62-0311 Det Største Feltslaget Som Noen Gang Er Blitt Utkjempet 107.
Hvis du tar sansene dine, se, smake, føle, lukte, og høre, de er helt i
orden, men stol ikke på dem hvis de ikke stemmer overens med Ordet.
De er helt i orden, men hvis de ikke stemmer overens med Ordet, så
ikke hør på dem. Nå, fantasier, samvittighet, minner, fornuft, og
følelser, de er helt i orden hvis de stemmer overens med Ordet. Men
hvis følelsene dine ikke stemmer overens med Ordet, så kvitt deg med
dem. Du ville sprenge en pipe, ganske raskt. Skjønner? Hvis fornuften
din ikke stemmer overens med Ordet, så kom deg vekk fra den. Det
stemmer. Motoren … Hvis minnene dine, hvis fantasien din, hvis
samvittigheten din, hva som helst, ikke stemmer overens med Det
som er på innsiden, så kvitt deg med det.
Den femte måten du kan være uenig med Guds Ord, er ved å tro at du har
rett i din tolkning av det, når du faktisk ikke er det. Dette er så viktig for oss
å forstå at vi vil bruke mesteparten av tiden vår, denne morgenen, til å
studere dette punktet.
2. Peter 1:19 Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i
å holde fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen
gryr, og morgenstjernen går opp i deres hjerter,
20 da dere først og fremst vet dette at ikke noen profeti i Skriften er gitt til
egen fortolkning.
21 For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds
hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd.
58-0328 Hør Ham 10 Og Skriften er ikke gitt til noen privat tolkning.
Den ble skrevet av den Hellige Ånd. Og den Hellige Ånd er den eneste
som kan åpenbare den, for den er skjult for øynene til de vise og
forstandige, og den blir åpenbart for barna, slike som vil lære. Så hvis
du ikke ser den, hvis du ikke bruker den Hellige Ånds tankegang til å
sette den sammen, vil du ha ditt syn helt blandet sammen. For
eksempel, kan bare bli som en ku som spiser gress i toppen av et tre. Og
det er omtrent slik noe av det ser ut. Når vi tror at vi kan komme til
himmelen ved å håndhilse på predikanten, eller bli døpt i vann på en
bestemt måte, eller får noen trosbekjennelser som vi skal repetere, nå, det
er latterlig. Jesus sa: "Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke
komme inn i Guds kongerike." Så bildet ser latterlig ut. Men den eneste
måten vi kunne finne ut av det, er at vi først mottar den Hellige Ånd inn i
oss, og da lærer Han oss Sannheten og Livet. Han vil aldri være uenig

med Ordet. Han er alltid rett på Ordet. Så hvis ånden i deg sier at
miraklenes dager er forbi, da er det ikke den Hellige Ånd. Hvis du tror at
Jesus er blitt forandret i de årene som har gått, hvis denne ånden i deg sier
det, da er det ikke den velsignede Hellige Ånd. Den bærer vitnesbyrd om
Ordet.
2. Korinterbrev 10:5 til å rive ned tanker og enhver høyde som reiser seg
imot kunnskapen om Gud, og ta enhver tanke til fange under lydigheten
mot Kristus,
62-0218 Utholdenhet 26. Nå, djevelen er ikke slik som noen tror; at han er
slem og alt mulig, men han er villedende. Djevelen får deg til å tro at du
har rett. Men når du er uenig med Ordet, da viser det at det ikke er
Guds Ånd, fordi den Hellige Ånd skrev Bibelen. Og da er Den nødt til å
det være i enighet med Ordet. Og husk sist søndag, bare en liten tvil på
Guds Ord ... Eva, Satan fortalte henne sannheten, og han benektet aldri
at Ordet var sant. Men denne ene lille delen av Ordet forårsaket alle
disse problemene. Kvinnen tvilte på Det, fordi hun jaktet på visdom i
stedet for å bli stående med Ordet. Når Gud sier noe, himmel og jord vil
forgå, men Hans Ord skal aldri forgå. Guds Ord må bli oppfylt på en
prikk. Bare fullstendig til punkt og prikke, Det må bli oppfylt.
65-0801M Denne Onde Tidsalders Gud 107. Han trenger ikke noen til å
tolke Det. Din verdslige kunnskap har ingenting … Du har kanskje en B.A.,
D.D., A.D., eller hva enn det kan være; det betyr ingenting. Gud tolker Sitt
Ord, Selv. Han lovte det, og her er det.
108. Men ved kunnskapen fra seminarer, denominell forkynnelse, “har fått
hele verden til å følge etter dyret, han som fikk det dødelige såret sitt legt,”
fra hedensk til pavelig.
64-0415 Kristus Er Identifisert Som Den Samme 96. Nå, følg med, og du
vil se om vi har rett eller ikke i disse synspunktene vi tenker på .... Hver og
en av oss tolker Bibelen forskjellig. Metodistene sier den skal leses slik.
Katolikken sier slik, lutheranerne slik som dette, pinsevennene som dette.
Men Bibelen sier at Guds Ord ikke er gitt til noen privat tolkning. Gud
tolker Sitt Eget Ord. Gud trenger ingen tolk. Han trenger ikke at vi
tolker. Når Gud gir et løfte, og manifesterer det, og får det til å skje, da
er det tolkningen av det. Gud sa i begynnelsen: "La det bli lys," og det ble
lys. Det trenger ingen tolkning. Da Gud sa at det ville bli lys, og lyset kom
frem, det var tolkningen av Hans Eget Ord. Han sa: "En jomfru skal bli

fruktsommelig," og det ble hun. Han sa at han ville utøse sin Ånd i de siste
dager på alt kjød, og det gjorde Han. Det trenger ingen tolkning. Når Gud
gjør sitt Ord klart for deg, det gir deg tolkningen.
64-0401 Den Identifiserte Kristus i Alle Tidsaldre 34 Lytt nå. I dag vil vi
alltid, mennesket priser alltid Gud for det Han har gjort, ser alltid frem til hva
Han vil gjøre, og ignorerer hva Han gjør. Det har alltid vært på den måten.
Og alle har sin egen private tolkning. Gud er Sin Egen tolk. Gud trenger
ingen til å tolke. Bibelen sa at det er ikke gitt til egen tolkning. Den
trenger ikke mennesker. Gud tolker Selv Bibelen. Gud sa: "La det bli lys."
Og det ble lys. Det avgjør det. Gud sa: "En jomfru skal bli fruktsommelig."
Og det gjorde hun. Det avgjorde det. Når Gud sier noe, og stadfester det,
det er Hans tolkning av det. Han sa at Han ville utøse sin Ånd i disse siste
dager. Og Han gjorde det. Det trenger ingen tolkning. Det er allerede tolket.
Noen vantro kan komme opp, og skeptikere kan stå frem, og hva de enn
måtte gjøre. Men Gud gjorde det uansett, fordi han sa at han ville gjøre det.
Han trenger ingen til å tolke Ham. Han gjør Sin Egen tolkning. Han ga
løftet, folk tror det, og Han tolker det for dem. Han er Herren som helbreder
alle våre sykdommer. Jeg kan ikke fortelle deg hvordan Han gjør det, men
Han gjør det. Han sa Han ville gjøre det, at Han ville gjøre det. Så det er
opp til vår tro. Han kunne ikke gjøre det der uten tro. Han kan heller ikke
gjøre det her, eller noen annen gang, uten tro.
64-0311 Gud Blir Identifisert Ved Hans Egenskaper 6. Og ta med deg
Bibelen din, ta med en blyant, skriv ned teksten. Gå og undersøk dem.
Sjekk dem med Ordet og se om de er rett eller ikke. Og så, ta ikke din
egen teologi; Bare ta det på den måten som Bibelen er skrevet. Mange
ganger kan vi si: "Det betyr dette; dette er hva det betyr." Gud trenger
ingen tolk. Han tolker Sitt Eget Ord. Skjønner? Gud sa: La det bli lys. Og
det ble lys. Det trengte ingen tolkning. Det skjedde nøyaktig slik Han sa.
Han sa: En jomfru skal bli fruktsommelig." Og det gjorde hun. Det trenger
ingen tolkning. Gud har lovet visse ting for denne tidsalderen som er
nødt til å skje. Han sa det, og da trenger det ingen tolkning. Gud sa det, og
Han tolker Seg Selv. Derfor sa Bibelen at det ikke er gitt til noen privat
tolkning. Gud tolker Sitt Eget Ord ved å stadfeste det.
65-1128M Guds Eneste Tilveiebrakte Sted For Tilbedelse 82. Kain var
like så religiøs som Abel var. Begge to bygde altere. Begge to elsket Gud.
Begge to ofret. Begge to tilba. Begge to betalte tiende. Begge to gjorde alt
helt likt. Men Abel, ved tro, som er “åpenbaringen,” Guds Ord åpenbart,

klart uttrykt, fremvist, og stadfestet. Glory! Kain ofret, men Gud stadfestet
det ikke. Gud krevde tilbedelse, og Kain ofret, men Gud stadfestet det ikke.
Men ved den ekte kanalen …
83. Du sier, “Vel, menigheten min er Det. Min …”
84. Bare vent et øyeblikk. Gud tolker Sitt Eget Ord ved Dets betingelser
som Han talte i. Ser dere. Kain sa, “Jeg er religiøs. Jeg elsker min Skaper.
Jeg ofrer til Deg dette fine alteret. Jeg ofrer til Deg dette offeret. Jeg bygde
opp alle disse tingene, Herre, fordi jeg elsker Deg.” Abel sa det samme. Nå,
det var han som ble stadfestet, han som ble anerkjent. Og Gud kom
ned og aksepterte Abels offer, fordi han, ved åpenbaring hadde truffet
den rette Guds kanal som ble akseptert.
Den sjette måten som du kan være uenig med Guds ord, er ved å velge å
ikke forstå det, eller ved å holde fast ved din egen forståelse av det.
Noen sier at vi ikke trenger å forstå det, vi må bare tro det. En kvinne
prøvde dette på broder Vayle for mange år siden. Hun sa: Broder Vayle, jeg
forstår det ikke, derfor er jeg ikke ansvarlig for det som jeg ikke forstår. Han
sa: Vent nå litt. Du er ansvarlig for hvert ord av det, så du bør virkelig forstå
det. Så du ser hvordan folk tror at ved å være mentalt lat, så kan de komme
seg unna det å bli holdt ansvarlig for sin vantro. Men i virkeligheten så må vi
alle stå til rette for det vi har gjort med Guds Ord.
65-0124 Fødselsveer 155. Simeon hadde løftet. Satt borte i
arbeidsværelset sitt den morgenen. Åh, jeg antar at det ble båret inn mange
hundre babyer, hver morgen. Omkring to og en halv million jøder i landet,
og disse babyene kom inn, og mange ble født. Hver åttende dag måtte
moren komme, og ofre et renselsesoffer. Og her kom nå … Simeon, satt
der, vet dere, og leste kanskje skriftrullen av Jesaja. Jeg vet ikke. Men med
ett …
156. Nå, hvis den Hellige Ånd har gitt deg et løfte, må den Hellige Ånd
holde det løftet, hvis Det virkelig er Gud. Han, hvis Han …
157. Hvis en mann kommer over og sier en bestemt ting, og Gud ikke
underbygger det, er det ikke Skriften, til å begynne med. Glem det. Og hvis
han sier det er slik, og Gud fortsatt ikke underbygger det, er det fortsatt feil.
158. For, Gud tolker Sitt Budskap. Han er Sin Egen tolk. Det som Han
sier, det skjer. Så Gud sier at vi skal høre på Ham, for det er Sannheten.
Det er bare sunn fornuft. Hvis Han sier at det skal skje, og det skjer, det
fastslår det. Det må skje hver gang, nøyaktig Sannheten, for Gud forteller
ikke løgner.

65-0123 Sprukne Sisterner 106. Og når en mann klynger seg til en kirkelig
forståelse av Skriften, istedenfor å ta imot den Hellige Ånd, som stadfester
Skriften og gjør Den virkelig for deg, da er det noe åndelig galt med den
personen. Det er helt riktig. Ja visst, den Hellige Ånd! Hver enkelt har en
tolkning av sin Bibel, hva du tror er riktig. Gud trenger ikke din hjelp.
Gud trenger ikke din tolkning.
107. Gud er Sin Egen tolk. Gud gjør tolkningen på den måten Han sa
Han ville gjøre det på. Herren sa i begynnelsen: La det bli lys, og det ble
lys. Det trenger ingen tolkning. Det var det Gud gjorde. Han sa: En jomfru
skal unnfange. Hun gjorde det. Det trenger ingen tolkning. Han sa Han ville
“utøse Sin Ånd over alt kjød,” Han gjorde det. Det trenger ingen tolkning.
Gud tolker Sitt Eget Ord ved å stadfeste Det, og manifestere Det, og
bevise Det.
64-1212 Tid for Innhøsting 245. Som jeg har sagt, så trenger Gud ingen
tolk. Han tolker hvert Ord Selv. Se, du trenger ikke noen til å tolke Det for
deg, Gud tolker det til deg når du er villig til å godta Det. Se, det er
Livet, det er Selve Livet.
246 Jesus sa: Forgjeves tilber de Meg. De tilber faktisk Gud. Kain tilbad
faktisk Gud, i begynnelsen. Men forgjeves tilber de meg. Hva er forgjeves?
“Noe som ikke gjør noe godt”.
247 De kan si: “Vel, jeg gjør dette. Jeg danser i ånden. Jeg, jeg taler i
tunger. Jeg, jeg profeterer. Jeg forkynner evangeliet.” Men unnlater å la
håret vokse ut, gjør feil på én ting, og se hva som skjer, Ånden vil forlate
deg rett der. Det er det som skjedde med våre menigheter, sviktet.
248 Forgjeves, tilber Meg. Åh, det er en nydelig tilbedelse. Men forgjeves
tilber de Meg, de underviser menneskebud som om det var en rett lære.
65-1206 Moderne Hendelser Blir Klargjort Ved Profeti 55. Se, en mann
kan si hva som helst, men hvis ikke Gud tolker det Ordet … Se nå, vi har
vår egen tolkning, vi sier at Det betyr dette. Og denne her, metodisten,
sier dette, baptisten sier dette, pinsevennen sa dette, den enhets-troende
sier dette, den tohets-troende sier dette. Og, åh du, der har du det. Men
Gud trenger ingen tolk, Han er Sin Egen Tolk. Han tolker Sitt Eget Ord
ved å stadfeste Det i den tidsalderen Det er bestemt for, den
tidsalderen som Det har blitt gitt for.
56. Vi lever ikke i en Pinse-tidsalder, vi lever i en annen tidsalder. Ser
dere, vi lever ikke i en metodist-tidsalder, vi lever i en annen tidsalder. Vi
lever videre her oppe i Brudetidsalderen. Hun blir kalt ut fra menigheten

og blir samlet sammen til en Bortrykkelse. Det er den tidsalderen som vi
nå lever i. Etter min ærlige mening er det den absolutte Sannhet.
La oss be …

