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Satans Eden nr. 48 
Folk Tilber Satan, Og Tenker at de Tilber Gud 

29 mai 2022 
Brian Kocourek, Pastor 

 
La oss forbli stående idet vi åpner opp Guds Ord og tar vår tekst fra  
2. Korinterbrev 4:3 Men hvis også vårt evangelium er tildekket, så er det blitt 
skjult i dem som går fortapt,  
4 i de vantro, de som har fått sine tanker forblindet av denne tidsalders gud, 
for at ikke lyset fra herlighetens evangelium om Kristus, som er Guds bilde, skal 
skinne for dem.  
La oss be... 
 
Denne formiddagen skal vi høre broder Branham ta Ordets Sverd og skjære veldig 
dypt med det. Derfor, før jeg begynner, vil jeg at du skal forstå, jeg har ikke noen 
baktanker mot noen bestemt person, eller kirkegruppe. Jeg skal bare forklare hva 
vår profet forteller oss når han begynner å ta Ordets sverd, og han begynner å slå 
ned på Guds fiende, som er Satan, og hans metoder for å produsere vantro i 
menighetsforsamlingen. 
 
Husk at broder Branham hadde en hensikt bak denne talen, kalt Satans Eden. Og 
det var hans håp at tittelen på denne talen ville trekke folk til å høre hva Herren 
hadde lagt på hans hjerte, for å åpenbare for oss angående Satans metoder for å 
bringe inn vantro i denne siste tid, og kanalisere folkets tilbedelse mot ham.  
 
La oss nå fortsette der vi avsluttet, fra broder Branhams tale, Satans Eden, og 
begynne å lese i avsnitt 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.  
 
Før vi går videre, la meg lese igjen fra 2. Korinterbrev 4, for å vise deg at dette ikke 
er en William Branhams tanker her, men han gir ganske enkelt et ekko av det som 
apostelen Paulus lærte oss i  
2. Korinterbrev 4:3 Men hvis også vårt evangelium er tildekket, så er det blitt 
skjult i dem som går fortapt,  
4 i de vantro, de som har fått sine tanker forblindet av denne tidsalders gud, 
for at ikke lyset fra herlighetens evangelium om Kristus, som er Guds bilde, skal 
skinne for dem.  
 
Legg merke til at apostelen Paulus kalte Satan "denne verdens gud". Og vi vet at 
ordet "gud" betyr "en gjenstand for tilbedelse". Derfor, det som apostelen Paulus 
underviser oss her, er at "denne verdens gud", han er den tilbedte personen i 
denne verden. Og denne som er gjenstand for tilbedelse, har forblindet sinnene til 
dem som ikke tror.  
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Vel, dette er ikke bare en endetidsstrategi av satan, for han ble kastet ut av 
himmelen for å gjøre nøyaktig det samme. Han er narsissistisk, og har fra 
begynnelsen vist at han prøver å kanalisere en tilbedelse av Gud mot seg selv.  
 
55-0223 Job 12. Så snart Satan... Dere vet at det gamle argumentet er: Hvorfor 
kunne ikke Gud ha gått forbi dette, og ikke hatt noe av det? Men Gud satte Satan 
nesten likestilt med Ham, og Satan tok det som hører Gud til, og forvrengte det inn 
disse onde tanker. Og gjennom det begynte han å forvrenge ting til det onde i stedet 
for det gode. Og Gud, så snart som dette først var blitt gjort, at Han, ut av Hans 
store kjærlighet, hadde han en plan for en forløsning, veldig raskt. 
 
Han trengte ikke å sette seg ned, og tenke over det hele, hvordan det ville være. 
Han var Gud, den uendelige. Han visste hvordan det ville skje. Han hadde det i Sitt 
store hjerte, hvordan Han ville frembringe frem alt dette. Og da, hvis han forut kjente 
Menigheten, forut kjente Kristus, forut kjente planen, og satte det alt sammen i 
orden, og verden gikk sin gang. Og du er død til deg selv, død i Kristus og 
levendegjort. Etter at du døde til ditt selv, og ble levendegjort i Kristus, da arbeider 
Gud alle ting sammen til det gode for dem som elsker Ham. Så hvordan kan du gå 
fortapt? Du kan bare ikke gå fortapt; Det er ingen mulighet til å gå fortapt.  
 
65-0911 Guds kraft til å forvandle 103 "Vel, jeg vil gjøre deg til biskop over hele 
jorden. Jeg har makt over det. Hvis du bare vil tilbe meg, bli med i min gruppe, så 
skal jeg gjøre deg til hersker. Jeg vil stige ned, løfte deg opp." Han sa: "Vik bak 
meg, Satan. Det står skrevet: 'Du skal tilbe Gud, Ordet, og bare Ham skal du tjene.'" 
Så en dag... Angående denne store personen, jeg vil gjerne bli værende der en 
stund. Men en dag beveget Ånden seg over Ham igjen. Fordi det var et Ord som var 
blitt skrevet om Ham, det kom fra Gud, gjennom en profet: "Og han ble ledet til 
slakting som et lam."  
 
Og Ånden beveget seg over Ham og ledet Ham og sendte Ham til Golgatas kors. 
Der døde Han. Og alt det som var talt om Ham i Hans død, ble oppfylt for å bringe 
Lys og Liv til hele Guds forutbestemte ætt som var på jorden. Han frembrakte en vei 
for å gjøre det. Her er sæden; Ånden bringer Livet, forvandler Guds sønner og 
døtre, fra en verden i dette mørke kaoset, til å være Guds sønner og døtre.  
 
64-1212 Innhøstingstid 52. Til dere nå som ønsker å slå opp, dere liker vanligvis å 
lese sammen med en forkynner når han skal lese, for å finne ut nøyaktig hvor han 
taler ut fra, hvis dere har deres Bibler, og vil slå opp i Matteus 4. 
 
53 Og nå skal jeg oppgi mitt tema rett før jeg taler; på sett og vis så ønsker jeg å 
lære det slik, og tale det mens vi fortsetter videre. Og denne har jeg kalt, på et vis 
så vet jeg ikke hvorfor, jeg kaller denne: Tid for innhøsting. 
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54 Og vi skal ta en Skriftlesning til å basere denne tanken på, for å trekke 
sammenhengen i teksten herfra. Vi skal lese Matteus 4, en del av det. Dette er i 
fristelsene til Jesus. Etter at Han var fylt med Den Hellige Ånd, ble Han ledet inn i 
ødemarken. Og da ble Jesus av Ånden ledet ut i ødemarken for å bli fristet av 
djevelen.  
 
Og da Han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble Han til slutt sulten. Da 
fristeren kom til Ham, sa han: Hvis Du er Guds Sønn, da si at disse steinene skal 
bli til brød.  
 
Følg nå med på Satans mønster i hans fristelser. Først arbeider han med 
selvbestemmelsens naturlige lover, som er overlevelse. Og Jesus var sulten. Og 
han ser at Jesus nettopp har fullført sin faste på 40 dager og netter, og var ekstremt 
sulten. Så fristeren, Satan, frister Jesus til å bruke Ordet, eller skal vi si: det tredje 
Rykk, som er det kreative Ordet, for å skape brød for seg selv. Og selvfølgelig 
avviser Jesus ham med Guds Ord. 
 
Men han (Jesus) svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket skal ikke leve av 
brød alene, men av ethvert ord som går ut av Guds munn.  
5. Og djevelen tok ham med opp til den hellige byen og satte ham på templets tinde, 
 
Nå, han innser at Jesus har plassert seg selv bak Guds Ord, til å være hans forsvar. 
Og da bestemmer Satan seg, på dette tidspunktet, for selv å bruke Guds Ord, og 
prøver å friste Jesus til å bruke Hans Talte Ord, det Tredje Rykks kreative kraft. 
 
"Og han sa til ham: Hvis du er Guds Sønn, kast deg ned, for det står skrevet: "Han 
skal gi Sine engler befaling om deg, og: På sine hender skal de bære deg, så du 
ikke støter din fot mot noen stein" 
 
Dette siterer han selvfølgelig fra Salme 91:9-12 For du, Herre, er min tilflukt! Den 
Høyeste har du gjort til din bolig. (som Jesus hadde vist satan, at hans befestning 
var bak Guds Ord, i den forrige fristelsen.) 
10 Intet ondt skal ramme deg, og ingen plage skal komme nær til ditt telt. 
11 For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine 
veier. 
12 De skal bære deg på hendene, så du ikke skal støte din fot på noen stein. 
 
Men det beveget ikke Jesus det minste, for Han gikk rett tilbake til Ordet for å dele 
opp Ordet på en rett måte, ved å svare på Satans fristelse. "Jesus sa til ham: Det er 
atter skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. 
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Men Satan var fremdeles ikke ferdig: "Og videre tok djevelen ham til... over det 
høye fjellet, og viste ham alle verdens riker og herlighetene i dem;" 
Og han sa til ham: Alle disse tingene vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg 
.... Jesus sa til ham: Få deg derfor, Satan: for det står skrevet: "Du skal tilbe 
Herren din Gud, og han skal bare tjene." 
 
Legg merke til at Jesus var standhaftig med Guds Ord og kjempet mot Satan på 
Ordets grunn. Men denne hendelsen i Skriften gir oss et innblikk i hva som er 
Satans mønster for å svinge Guds barn bort fra beskyttelsen i Guds Ord. Og dette 
var ikke første gang Satan brukte Guds Ord for å prøve å bringe tilbedelse til seg 
selv. Og det er dette vi vil ta opp denne formiddagen, når vi nå fortsetter videre med 
det som broder Branham har å si i denne talen, Satans Eden.  
 
Men la meg først lese for deg fra hans tale:  
62-0701 Å Ikle Seg Guds Fulle Rustning 34 Så når Gud ... Det første slaget som 
noen gang ble utkjempet, ble ikke utkjempet på jorden; det ble utkjempet i 
himmelen, Michael og hans engler, mot Lucifer. Og de ble kastet ut av himmelen. 
Og så falt djevelens store hær, og alle hans smådjevler, ned på jorden. Og Gud 
visste at det kom til å bli en kamp.  
 
Jeg tror han visste helt fra begynnelsen om alt det som noensinne ville komme til å 
skje. Hvis Gud er uendelig, da kjente han alle fluer som ville være på jorden, enhver 
mygg, hvor mange ganger den ville blunke med øyet, og hvor mye talg de alle ville 
få til sammen. Han er uendelig.  
 
Åpenbaringen 12:1 Nå viste det seg et stort tegn i himmelen: En kvinne (Og husk 
at en kvinne, er et symbol. Og en kvinne er alltid et bilde på menigheten.) som var 
kledd i solen, med månen under føttene sine, og på hodet hadde hun en krone av 
tolv stjerner.  
 
Stjerner representerer sønner. Husker du Josef sine drømmer der stjernene bøyde 
seg for ham? Og da han fortalte det, ble brødrene hans sinte, fordi de sa: "Vi vil 
slett ikke bøye oss for denne lille tassen, denne lillebroren vår." 
  
65-0829 Satans Eden 62. I Jesaja 14, vi vil 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. 
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65-0801M Denne Onde Tids Gud 77. Legg merke til det, satan er ikke kalt en 
gud for noen annen tid enn denne tid. Det var hans ambisjon i å være lik Gud, 
helt fra begynnelsen av. La oss lese det. Vi vil bare ta oss tid. La oss gå tilbake 
til… Ser dere, jeg har det nedskrevet, Jesaja 14. La oss gå tilbake her til Jesaja 14, 
bare et øyeblikk, og se hva Gud sier. “Guden,” hva satan gjorde. Jesaja 14:12. og 
14.  
 
Følg med. Hvor du er falt ned fra himmelen, O Lucifer, morgenrødens sønn! hvor du 
er kastet ned til jorden, du som underkuet folkeslagene! For du har sagt i ditt hjerte, 
til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner (nå, Guds sønner) vil jeg 
reise min trone. Og jeg vil også sitte på forsamlingens berg, på sidene lengst borte 
mot nord: 
 
78 Det var Satans ambisjon å bli tilbedt som Gud. Han tok en tredjedel - en 
tredjedel av himmelens stjerner, opphøyet seg selv over disse stjernene, og 
forkynte for dem og lurte en tredjedel av dem. Forstår du det? Ja vel. Legg 
merke til at det er hans ambisjon. Og nå er han klar, med sin nøye utvalgte, 
utdannede brud ved hans egen kunnskap, skjønner, fullstendig sminket opp i hans 
bedrageri, av store bygninger og store denominasjoner og sminket av kunnskap og 
teologi, og smart og intellektuell og utdannet, for å forføre hele verden, og bli en 
“gud.” Det er hva han har gjort. Alt ender opp i antikrist-personen, han som allerede 
er blitt kronet “Guds vikar,” av hans verdenselskende, vitenskapelige brud, 
fullstendig oppdresset i prakt av intellektuell, religiøs utdannelse. Hun er gjort 
religiøs som ham, og ved hans egen tolkning av Guds Ord, den som han gjorde for 
Eva og som hans sønn Kain gjorde. 
 
Åpenbaringer 12:2 Fordi hun var med barn, ropte hun i rier og i fødselsveer. 
3 Og et annet tegn viste seg i himmelen: Se, en stor, flammende rød drage som 
hadde sju hoder og ti horn og sju kroner på hodene sine. 
4 Og halen hans drog med seg en tredjedel av himmelens stjerner og kastet dem 
ned på jorden. Og dragen stod foran kvinnen som var ferdig til å føde, for å sluke 
Barnet hennes så snart hun hadde født det. 
 
Vel, dette var ikke en slik hale som en drage ville ha, fordi dette bare er enda flere 
symboler.  
 
57-1006 Spørsmål og Svar, Hebreerne, del 3, 624 Nå, over i Åpenbaringen 
kapittel 12. Han gir et bilde her av kvinnen som står der; månen ved hodet hennes 
og solen … eller, solen ved hodet hennes og månen under hennes føtter. Og den 
røde dragen stod der for å sluke Barnet så snart Han var født. Og han brukte sin 
hale og dro med seg en tredjedel av Himmelens stjerner, og kastet dem ned 
på jorden. La dere merke til det? Nå, det betyr ikke at satan har en lang hale som 
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han hekter rundt mennesker, men det er den “løgnen som han fortalte”, dro med 
seg en tredjedel av stjernene. De stjernene var Abrahams ætt.  
625 Abraham sa: “Åh …”  
626 Gud sa til Abraham: “Se opp på himlene og tell stjernene om du kan.”  
627 Han sa: “Jeg kan ikke gjøre det.”  
628 Han sa: “Heller ikke vil du kunne telle din ætt”, de stjernene. 
 
Så William Branham, en Ord-profet, fortalte oss at halen ikke var en lang hale, men 
den historien som han fortalte. Så dette må være i Skriften hvis dette kommer fra en 
Ord-profet. Ikke sant? 
 
Jesaja 9:15 Eldste og aktet mann er hodet, og en profet som lærer løgn, er 
halen. 
16 Dette folks førere er forførere, og de av folket som lar seg føre, er fortapt.  
 
Å, jeg elsker disse bibelske symbolene, for der det er et symbol i denne Bibelen, der 
er det også en forklaring på hva det symbolet er. 
 
5 Hun fødte et Guttebarn som skulle herske over alle folkeslagene med jernstav. Og 
Barnet hennes ble tatt opp til Gud og Hans trone.  
6 Da flyktet kvinnen ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand av Gud, 
for at de skulle gi henne mat der i ett tusen to hundre og seksti dager. 
7 Og det brøt ut krig i himmelen, Mikael og englene hans kjempet mot dragen. 
Og dragen og englene hans kjempet,  
8 men de fikk ikke overtaket. Det ble heller ikke funnet plass for dem i himmelen 
lenger.  
 
Ja vel, så vi ser helt i begynnelsen, den kampen som ble utkjempet i himmelen, og 
Satan ble kastet ut, og han for ned til jorden. Det sette scenen for Guds Ords store 
kamp mot hele riket til Satans Eden. Og gjett hvem som kommer til å vinne? 
 
9 Så ble den store dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles 
djevelen eller Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og 
englene hans ble kastet ut sammen med ham. 
10 Så hørte jeg en høy røst i himmelen si: «Frelsen og styrken og riket tilhører fra 
nå av vår Gud, og makten tilhører Hans Kristus, for anklageren blant brødrene våre, 
han som anklaget dem framfor Gud dag og natt, er kastet ned.  
 
11 Og de har seiret over ham ved Lammets blod og ved sitt vitnesbyrds ord, og 
de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.  
12 Gled dere derfor, dere himler, og dere som bor i dem! Ve over jordens og havets 
innbyggere! For djevelen er kommet ned til dere med stor vrede, for han vet at 
han har en kort tid.»  
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13 Da dragen så at han var kastet til jorden, forfulgte han kvinnen (menigheten) 
som hadde født Guttebarnet. (Kristus) 
14 Men kvinnen (menigheten)ble gitt de to vingene fra den store ørnen, for at hun 
skulle fly ut i ørkenen til sitt eget sted, hvor hun blir næret for én tid og tider og en 
halv tid, borte fra slangens ansikt.  
 
Vel, her leste vi nettopp opp to symboler til. Ørnen, som alltid representerer Guds 
profeter, og de to vingene, som alltid representerer Det Nye og Det Gamle 
Testamentet.  
 
59-0815 Slik Som Ørnen Vekker Opp Sitt Rede 20. Og så er øyet hans så skarpt. 
Hvis han (en hauk) hadde gått så høyt, han kan ikke se når han er der oppe, denne 
høyden ville ikke gjøre ham noe godt. Men han (ørnen) kan se lenger enn noen 
annen fugl. Derfor sammenlignet Gud sine profeter med ørner. Jo høyere den 
går, dess lenger kan den se.  
Og profeten stiger opp, inn i en sfære for å gå så høyt, til han ser ting komme. 
Deretter kommer han tilbake og advarer folket. Så igjen, ørnen er også utstyrt med 
to store kraftige vinger. Og fjærene, du kunne ikke trekke dem ut med en tang. Å, 
de må være faste, ellers ville de komme ut når han kommer opp i den høyden og de 
stormene, og han ville falle. Så han har to vinger. Og jeg kommer til å 
sammenligne de to vingene med Det Nye og Det Gamle Testamente, som 
Jehovas Ørner sprer ut foran oss.  
 
57-0705 Ørnen I Sitt Rede 9. Så finner vi ut igjen, at ørnen hadde to store vinger. 
Og disse vingene var til en utfrielse. Og de betydde også Det Nye og Det 
Gamle Testamente. Og så finner vi ut igjen, at ørnen kunne sveve høyere i 
himmelen enn noen annen fugl. Du har ofte hørt dem si om en hauk; Han er en 
amatør for ørnen. Han kan ikke se halvparten av ørnens distanse.  
 
Og ørnen går så høyt opp i luften, at han må ha en spesiell bygning. Ingen annen 
fugl kunne følge etter ham. Hvis en hauk ville våge å prøve å følge ørnen, da ville 
han bli drept i luften. Derfor er ørnen blitt bygget opp på en spesiell måte, slik at han 
kan gå høyt. Gud sammenlignet sine profeter med ørner...  
 
Og selvfølgelig, i Malaki 4 sa Gud: "Rettferdighetens sol skal gå opp med 
legedom under sine vinger ". Og igjen, vingene forteller oss at Han kommer med 
Det Nye og Gamle Testamentet.  
 
Broder Branham tar oss tilbake til begynnelsen, før Satan kom til jorden. Han viser 
oss at Satan brukte den samme taktikken i himmelen, her i talen:  
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63-0731 Det Er Bare Én Tilveiebrakt Vei Av Gud 56. Jeg vil si noe her, kanskje 
jeg ikke burde si det. Men likevel, jeg mener at jeg burde si det. Hvis du la merke til 
det: Lucifer gjør akkurat det samme i dag som han gjorde i begynnelsen. 
Skjønner? Lucifer ønsket, i begynnelsen, å bygge seg et rike som var større og 
vakrere enn Mikaels rike, Kristus.  
 
Han ville ha... Det var hans ambisjoner om å oppnå noe sånt. Og hva brukte han 
til å gjøre det med? Han brukte falne engler som hadde mistet sin første 
stilling. Han brukte det til å gjøre det med. Og i dag har Lucifer kommet inn i 
kirken og tatt bort Ordet, og injisert inn kirkesamfunn. Og han bygger en kirke, 
den økumeniske bevegelsen som skjer nå, for å forene alle protestantene 
sammen, og fullstendig komme inn til katolikkene.  
 
Og denne paven de fikk inn i nå, var for å gjøre det samme, nøyaktig hva Skriften 
sa at de ville gjøre. Og hva bruker han til å gjøre det med? Han gjør det ved 
hjelp av menn i de store økumeniske bevegelsene, som ikke kjenner Gud. Og 
de fleste av dem er iblant pinsevennene, fordi de gjør det samme. Hva er det? Han 
gjør det med falne engler, falne lutheranere, falne metodister, falne 
pinsevenner, som mistet sin opprinnelige stilling i Guds Ord, og går rett tilbake, 
inn i det for å skape en stor flott økumenisk bevegelse.  
 
Falne budbærere, budbringere som en gang stod sammen med Ordet, men de 
solgte ut sin fødselsrett og forenet seg sammen med verden ... Den samme 
tingen nå, det er de siste dager. Og Lucifer oppnår i dag, gjennom menn med 
disse åndene i seg, det som han gjorde med engler i begynnelsen, falne 
engler som ikke tok vare på sin første stilling, til å adlyde Gud. Og han gjør det 
samme i dag.  
 
Så vi ser at mønsteret er blitt etablert helt siden før verdens grunnleggelse. Satan 
har sitt mønster og Gud har sitt. Faktisk så har hvert sædliv et mønster, og må bli 
værende ved sitt mønster, hvis det kommer frem fra det opprinnelige frøet. For 
livets lov i 1. Mosebok 1:11, er at "hvert frø må bli brakt frem etter sitt slag. Eller sin 
natur. "  
 
Livet i sæden må manifestere de egenskaper og karaktertrekk som er i sædlivet. 
Derfor må livet i sæden manifestere hvilket liv det er av. Ved deres frukter skal 
dere kjenne dem. Matteus 7:20. Det er en av de største, men enkleste lærdommer 
som Jesus lærte oss. Og hvis du bare lærer mønsteret i sædlivet, da vil du kunne 
identifisere hvilket liv alle mennesker manifesterer. 
 
Fra sin preken: 63-0728 Kristus er mysteriet 63-0728 543. Legg merke til at 
Lucifer, i de siste dager, gjør slik som han gjorde i begynnelsen. Hva gjorde 
Lucifer? Det første som Lucifer gjorde for å skille fellesskap mellom Gud og 
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mennesket, han ønsket å bygge seg et forent rike med større prakt og 
tilsynelatende mer kultivert, et større rike enn Mikael, Kristus hadde. Skjønner 
du?  
 
Nå, hvis du gikk glipp av det, bare rekk opp hånden, så vil jeg si det en gang til. 
Ser du? Skjønner? Lucifer, i begynnelsen, hans hensikt i hjertet var å oppnå en 
lysere og flottere ting i himmelen, enn det Kristus hadde. (Er det riktig?) 
Gjennom en tilsynelatende mer kultivert, vakrere, mer praktfullt, enn Kristi rike. Tror 
du vi vil ha biler og fly i tusenårsriket? Skjønner? Ser du hva Lucifer gjør?  
 
62-0311 Det Største Feltslaget Som Noen Gang Er Blitt Utkjempet 62. Dette 
store, første slaget som noen gang ble utkjempet, begynte i Himmelen, da 
Mikael og Hans engler kjempet mot Lucifer og hans engler. Det startet først, det 
første slaget var i Himmelen. Så, synd hadde ikke sin opprinnelse på jorda, den 
hadde sin opprinnelse i Himmelen.  
 
63. Og så ble den kastet ned fra Himmelen, kastet ut av Himmelen, ned til 
jorda, og den falt på mennesker. Så gikk slaget, fra engler, til å bli menneskelige 
slag.  
Og Satan kom for å ødelegge Guds skapelse, det som Gud hadde skapt for Seg 
Selv. Han hadde, Satan, kom for å ødelegge dette. Det var det som var hensikten 
hans, å ødelegge det. Så begynte kampen her på jorda, og den begynte inni oss, og 
den har herjet hele tiden siden. 
 
Og fra hans preken 61-0903 La Ditt Lys Skinne Slik For mennesker 157. Da 
Jesus kom, hva slags klasse mennesker skulle Han få? En uvitende fisker, en 
mann, Peter, en apostel, denne store hellige mannen, som ble gitt nøklene til 
himlenes Rike. Han kunne ikke engang skrive sitt eget navn. Med en stinkende 
fiskelukt av den gamle fisken som kom fra det gamle fettete forkleet han hadde på 
seg. Jesus tok den typen av en mann.  
 
I dag ville de sparket ham ut av menigheten, hvis han kom inn for å tilbe. Ikke sant? 
Folk ser etter en klasse mennesker. Visste du at djevelen lever i klasser? Vet du 
hva som forårsaket det første slaget i himmelen? Det skjedde da Lucifer satte opp 
en større klasse mennesker, tenkte at han fikk en bedre klasse av engler, stort, et 
større rike, et lysere, mer skinnende rike enn Michael hadde. Og han ble kastet ut 
av himmelen. Ser du hvor klassevesenet kommer fra? Hold deg unna klassevesen. 
De sultne vil ikke ha klasse; de sultne vil ha mat. Ja, visst.  
 
Og igjen i talen: 61-0216 Guds Segl 21. Nå finner vi ut at fordi Kain lyttet til fienden, 
hva skjedde da? Han blir den første morderen. Han ble den første som hadde 
sjalusi, på jorden. Fortell meg hvor den rene linjen, fra Gud til Adam...  
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Det er den eneste forbindelsen. Adam var Guds sønn. Bibelen sa det. Så hvor kom 
sjalusien fra? Hvor kom morderen fra? Hvor kom all denne slags ånd fra? Ut av 
Adam? Kunne ikke ha gjort det. Kom fra Satan. Det er nøyaktig hvor det kommer 
fra. 
 
Vi finner ut at han var den første morderen. Og han var den første som hadde 
sjalusi. Og Lucifer ble sjalu på Michael, og brakte den rett ned til jorden og overførte 
den til mennesket. Kain, ved å ikle seg dette onde, tok det første merket. Gud 
merket ham. Ingen skulle drepe ham. La ham være i fred. Men du husker at så 
snart Han merket ham, gikk han bort fra Guds nærvær. Hold fast i det nå. 
 
Holde fast i hva? Folk går glipp av det som Han nettopp sa: Kain gikk bort fra 
nærværet. Han gikk bort fra Guds Parousia. Og alle disse menneskene som sier at 
Kristi Parousia er en falsk lære, de har sin inspirasjon fra Kain til å si det. Ved deres 
frukter skal du kjenne dem. Broder Branham brukte ikke det ordet. Men Jesus 
gjorde det, og Paulus gjorde det, og Peter gjorde det, og Johannes gjorde det og 
Jakob gjorde det.  
 
Og Paulus sa at hvis du ikke forkynner det som jeg forkynner, da er du forbannet. 
Broder Branham brukte bare den engelske ekvivalent, "Presens" (Nærvær), fordi 
han talte til et engelsktalende folk. Han sa at tilsynekomsten skjer før Hans komme, 
og at Han er kommet tilsyne nå. Det er Hans nærvær. 
 
"Å, vi har ikke tid til å gi det en grundig studie fordi, å, broder, vi kunne grave i dette 
her i seks måneder (Skjønner?), og aldri røre utsiden av det. Skjønner?" Og jeg kan 
si amen til det, fordi vi kan bruke 2 - 3 år bare for å dekke en av broder Branhams 
taler, ved å ta den tilbake til Skriften og kjøre den fra 1. Mosebok og gjennom 
Åpenbaringen. Vi hadde 266 prekener over 31/2 år på talen: Det Talte Ord Er Den 
Originale sæd. 
 
Hvis vi har noen jøder som sitter der ute og ser på denne talen, som er endetidens 
jøder, som kanskje går gjennom trengselsperioden, at vi studerte denne ene talen i 
42 måneder, og det er hvor mange måneder som trengselen vil vare. Mitt forslag til 
deg er å ta en tale for hver uke, og det kan føre deg gjennom.  
 
60-0626 Den Levende Guds ufeilbarlige Virkeligheter 225 Du husker at synden 
ikke begynte på jorden. Synden begynte i himmelen, da Lucifer tok og skapte 
seg... Han sa: "Jeg vil ha et kirkesamfunn, lage en stor kraftig ting," dro over til 
landet i nord, og satte opp en større ting enn Michael hadde. Og han ble kastet 
ut av himmelen. Og disse englene der bak, disse åndene... Når det er grunnen: 
"Når dette jordiske tabernaklet blir oppløst, da har vi et som allerede venter. – 
Ser du? Og det er grunnen til at navnet vårt ble satt i Livets Bok hos Lammet før 
verdens grunnleggelse. "Alle de som Faderen har gitt meg, vil komme til meg."  
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59-0628E Spørsmål og Svar 75. Nå, idet jeg bare måtte basere meg på dette, at 
Lucifer, i himmelen, prøvde å opphøye seg selv, og til og med være litt høyere 
enn sin sjef. Og han forrådte Michael, og skapte til seg selv til et stort rike i 
nord, og kom ned. Nå, og han og hans engler ble kastet ut. En person hadde et 
spørsmål om Åpenbaringen... Det er i Åpenbaringer 12, på øyen Patmos. 
 
Men legg nå merke til dette her i det 12. verset, og se hvordan han setter seg i 
menneskenes rike. Hvor mange mennesker her forstår at djevelen kontrollerer 
hver nasjon under himmelen? Djevelen kontrollerer USA. Djevelen er USAs 
statsledelse. Djevelen er Tysklands statsledelse. Han er statsledelse for alle 
nasjoners under himmelen. Djevelen kontrollerer alle nasjoner. Bibelen sier at 
han gjør det.  
 
Les Matteus det fjerde kapittelet, da Satan tok Jesus opp til toppen av fjellet og 
viste ham verdens riker og hevdet at de var hans, og sa: "Jeg vil gi dem til deg 
hvis du vil tilbe meg." Jesus sa aldri: "Du løy, Satan." Han visste at de tilhørte ham. 
Men over i Åpenbaringsboken sa han: " Fryd dere himmel og jord, for denne 
verdens riker tilhører nå vår Herre og Hans Kristus, og Han skal herske som 
konge i all evighet!" Jesus visste at i tusenårsriket vil alle regjeringer og riker 
være brutt ned, og han vil være Gud og hersker over dem alle. Han visste at 
han skulle bli arving til alt sammen. Derfor sa Han til Satan: "Vik bak meg, 
Satan", for Han visste hva Han måtte gjøre.  
 
Og dette er tiden for satan til å sette opp sitt Eden, han har nettopp bragt frem 
denne Satan-tilbedelsen gjennom kirkens redskap, hvorved han får kirkene til å falle 
bort fra Guds åpenbarte Ord, han kan nå manipulere dem til å tilbe ham.  
 
Apostelen Paulus forkynte det ut, William Branham ga den siste advarselen, og her 
ser vi den i klarsyn i denne tiden, da Satans Eden har kommet i full blomst og 
tilkjennegivelse. 
  
Nå, kunne jeg stoppe der, men vi kan se at Han kommer med en anklage mot folket 
som hevder å tilbe Gud, men som faktisk tilber Satan, og som ikke engang vet om 
det. Og det må være Laodikea, som er blinde, og vet det ikke. Og det betyr at dette 
er uvitende mennesker. Syke på sinnet.  
 
William Branham forteller oss som "Så Sier Herren", og som Guds stadfestede 
profet: "Den personen som blir tilbedt i denne tiden, er ikke Gud, det er Satan. " 
Og deretter forteller han oss at folket faktisk er uvitende om at de tilber Satan. Og 
apostelen Paulus fortalte oss at det er dette: " For med vilje glemmer de..."  
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2 Peter 3:3 Først av alt skal dere vite at i de siste dager skal spottere stå fram. De 
skal gå fram etter sine egne lyster  
4 og si: «Hvor er løftet om Hans nærvær (Parousia)? For, fra den tid fedrene sovnet 
inn fortsetter alle ting som de var fra skapelsens begynnelse av.»  
5 For med vilje glemmer de dette: At himlene fra gammel tid ble til ved Guds ord. 
Og ved det samme Guds ord stod jorden fram fra vann og gjennom vann.  
6 Ved dette gikk den daværende verden under, ved at den ble oversvømmet av 
vann.  
7 Men de himler og den jord som er nå blir ved det samme Guds ord spart til ilden 
ved tiden for de ugudelige menneskers dom og fortapelse.  
 
Nå, vi hører mange bloggere på internett som ønsker å vise deg at eliten er Satan-
tilbedere. Og vi kan ikke engang få de lunkne såkalte kristne i dag til å tro det. 
Likevel er det så mye bevis i dag, enten det er uttalelser de selv har kommet med, 
eller fotografier folk har tatt, eller til og med videobevis. Men de såkalte kristne i dag 
ønsker fortsatt ikke å tro at noen kan tilbe Satan, langt mindre regjeringsledere. Men 
Satan kontrollerer alle land, han sa det til Jesus. Vi leste det for deg, så våkne opp 
før det er for sent. 
 
Men Guds stadfestede profet i denne tidsalder sa at de såkalte tilbedere av Gud, 
de tilber faktisk Satan, og at de vet ikke engang om det. Og han talte ikke her 
om det politiske lederskapet, han talte om kirkens ledelse og kirkegjengerne. 
 
Hør på hva han sier... "Men det er Satan som utgir seg for å være menigheten 
(Skjønner?), opptrer som menigheten. De tilber Satan og tenker at de tilber 
Gud gjennom menigheten, men det er slik Satan har gjort det.  
 
Så det er gjennom menigheten at de tror de tilber Gud, når de i virkeligheten, 
gjennom menigheten, tilber Satan. La meg gjenta dette slik at du ikke vil fortsette 
å misforstå ham. Han forteller oss at de fleste går i kirken, og de tenker at ved å 
gjøre det, da tilber de Gud. Men Satan, gjennom menigheten, har omdirigert 
deres tilbedelse bort fra Gud, og over til seg selv.  
 
Så menigheten er bare det redskapet som folk bruker til å tilbe Satan gjennom, i 
dag. Jeg vet at folk kommer til å si: "Å, det er ikke det han mener." Og jeg vil bare 
spørre deg: Når tid ble du kalt av Gud til å fortelle oss hva Guds profet mener, og 
hva han ikke mener. Men dette budskapet er fullt av folk som sier: "Si bare hva 
profeten sier!" Og så underviser de i strid med det som profeten underviste. 
 
Han sa at «Satan utgir seg for å være menigheten». Og legg merke til at broder 
Branham sa det to ganger. Og det er normalt å gjenta seg selv når du vil at folk 
skal vite at du mener det du sier. Og han sa: "De tilber Satan, og de tror at de 
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tilber Gud, gjennom sin menighet." Så sier han: Men det er slik Satan har gjort 
det. 
 
Det er ikke bare baptistene, metodistene og pinsevennene han taler om. Han sier at 
folket tilber Satan gjennom sine kirker... De tror at de tilber Gud gjennom sine 
kirker... men de tilber faktisk Satan gjennom sine kirker. 
 
Hvordan kan det skje? Når folk sier at de er troende i dette Endetidens Budskap, og 
kaller deres menighet en Budskapsmenighet, og deretter benekte hva Budbæreren 
lærte? De bruker menigheten til å ta folket bort fra Endetidens Budskap.  
 
De plasserer sine trosbekjennelser, og dogmer i sine menigheter og deres pastorer, 
over Guds Ord. Og når de gjør det, da tilber de Satan gjennom hans 
trosbekjennelser, som er imot Ordet. Men hele tiden, i deres sinn, tror de at de tilber 
Gud. Men de tilber guden i denne onde tidsalderen. 
 
Nå, apostelen Paulus forteller oss årsaken til dette i 2. Korinterbrev 2:4 Men hvis 
vårt evangelium er skjult, (med andre ord, hvis det er skjult, da er det fordi de ikke 
forstår det. Og så sier Paulus,) det er skjult for dem som går fortapt: Så, 
evangeliet er skjult for dem som går fortapt. Og hvem kan det være? 
 
I 1. Korinterbrev 2 forteller apostelen Paulus oss hvem disse fortapte menneskene 
er, de som ikke kan forstå det som hører Gud til. Han sier i vers. 7 Men vi taler 
Guds visdom i et mysterium, ja, den skjulte visdom, som Gud ordinerte for verden 
til vår herlighet: 
 
Så hvis det er skjult, hvem skjuler det da? "Gud skjuler det for de vise og de kloke, 
men Han åpenbarer det for barna, de som vil lære." Dette er ord som Jesus selv sa.  
 
Lukas kapittel 10:21 I samme stund frydet Jesus seg i Ånden og sa: «Jeg takker 
Deg, Far, Herre over himmel og jord, for at Du har skjult dette for de vise og kloke 
og har åpenbart det for umyndige. Slik er det, Far, for dette var velbehagelig for 
Deg.  
 
Matteus 11:25 På den tid tok Jesus til orde og sa: «Jeg takker Deg, Far, himmelens 
og jordens Herre, at Du har skjult dette for vise og kloke og åpenbart det for 
umyndige.  
 
Og apostelen Paulus ekko dem også i 1 Korinterbrev 1:19 Det er nemlig skrevet: 
Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges klokskap vil Jeg 
forkaste.  
 
Og Gud er den som gjør dette. 
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Og apostelen Paulus fortsetter i 1. Korinterbrev 2:8 den visdom som ingen av 
herskerne i denne verden har kjent. For hadde de kjent den, hadde de ikke 
korsfestet herlighetens Herre. Herren over Doxa. Herren over meningene, 
verdiene og bedømmelsene til Gud. Så da Jesus talte til dem kalte de det kjetteri, 
slik de gjør med Kristi Parousia og Forståelsen av Guddommen. Men Han fortalte 
dem stadig Hans Ord, og Hans lære var ikke Hans egen, men tilhørte Hans Far, 
som sendte Ham.  
 
Johannes 5:17 Min Far arbeider fortsatt, også Jeg arbeider. 
Johannes 5:19 Sønnen kan ikke gjøre noe av Seg Selv, men bare det Han ser 
Faderen gjøre.  
Johannes 5:30 Jeg kan ikke gjøre noe ut fra Meg Selv.   
Johannes 8:29 For Jeg gjør alltid det som er til velbehag for Ham.  
Johannes 10:18 Dette budet har Jeg fått av Min Far.  
Johannes 10:25 De gjerningene Jeg gjør i Min Fars navn,  
Johannes 10:32 Mange gode gjerninger fra Min Far har Jeg vist dere.  
Johannes 12:49 Men Faderen gav Meg bud om hva Jeg skulle si og hva Jeg skulle 
tale.  
Johannes 12:50 Det som Jeg da taler, det taler Jeg slik som Faderen har sagt 
Meg.  
Johannes 14:31 Jeg gjør slik Faderen har gitt Meg befaling om. 
 
Nå, tilbake til 1 Korinterbrev, og vi vil plukke opp i vers 9 Men, som det er skrevet: 
Det øyet ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som ikke kom opp i 
menneskets hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker Ham.  
 
Derfor, hvis det ikke engang har kommet inn i menneskets hjerte eller forståelse, 
hvordan skal de da forstå det som hører Gud til? Og det er bare én måte for oss å 
forstå det som hører Gud til, og Paulus forteller oss i vers 10 Men Gud har 
åpenbart det for oss ved Sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, ja, også Guds 
dybder.  
 
Derfor, hvis Gud ikke åpenbarer dem for oss, vil vi aldri vite det som hører Gud til. 
Det er umulig. Og det er det apostelen Paulus gjør veldig klart i vers 11. For hvilket 
menneske forstår det som er av mennesker, uten menneskets ånd som er i ham? 
Slik er det heller ingen som forstår det som er av Gud, uten Guds Ånd.  
 
Ved dette er det en ting han gjør veldig klart, og det er "det som hører Gud til, det 
kjenner ingen mennesker", og den eneste måten å kjenne det på, er hvis Gud 
åpenbarer dem for oss ved sin Ånd. 
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12 Men vi fikk ikke verdens ånd, men den Ånden, som er fra Gud, for at vi skal 
forstå det som rikelig er blitt gitt til oss av Gud.  
 
Apostelen Paulus sier her at for å kunne forstå det som hører Gud til, må vi motta 
Guds Ånd. For hvis vi ikke har Guds Ånd i oss, da forteller han oss at det er umulig 
å forstå det som hører Gud til. Og det inkluderer dette Budskapet.  
 
13 Dette taler vi også om, ikke i opplæring av menneskelig visdomsord, men i 
opplæring av Den Hellige Ånd, for det som har med Ånden å gjøre, blir forenet 
åndelig.  
 
Du skjønner at det er her jeg kommer i konflikt med mine medbrødre, de som 
hevder å tro dette Budskapet. Hvordan kan du tro det som du ikke forstår? Å, du 
sier at du ikke trenger å forstå det, du må bare tro det. Det kan være sant hvis du 
bare tror frem til. Men hvis du har kommet frem til, og fremdeles ikke forstår, da 
viser du at du ikke tror.  
 
55-0220E Stride for troen 66. Jesus sa: "Hvis ikke en mann blir født på ny, kan 
han ikke se riket." Du kan ikke forstå det. Det er en mystisk, en mytisk ting, 
helt til du er blitt født på ny. Der kommer selve Guds Liv inn i deg. Evig, Evig 
liv, Zoe, Guds eget Liv kommer i deg, og da er du en del av Gud. Du er en sønn 
eller en datter av Gud. Og da ser du på tingene slik som Gud ser på det. Du tror 
slik som Gud tror.  
 
54-1219M Guddommelig helbredelse 281. 281 Må jeg, i stedet for ham, stå denne 
formiddagen og sitere for denne generasjonen: "Den som ikke blir født på ny, kan 
ikke forstå disse tingene med Guds rike. Det var det Han sa til Nikodemus fra 
gammel tid. 
282 Du kan ikke forstå det, du vil aldri forstå det, før Gud kommer inn i ditt 
hjerte. Og du vil være en del av Ham. Da vil du si: “Ja, Herre, hver bit av Ordet er 
inspirert. Jeg tror hver eneste bit av det. Jeg tror det er Sannheten. Og her er jeg, 
Herre, for å vandre i Lyset.” Så lenge du står på grenselinjen der ute, kan du ikke tro 
det. Du kan ikke gjøre det. Må Herren hjelpe deg denne formiddagen til å se det 
overnaturlige.  
 
Shalom. side 34 "Den utvalgte Sæden vet. Det er alltid vært slik, gjennom alle 
tidsaldre, at de vet det. 
 
64-0112 Shalom 49. Og mennesker, hvordan de vill fortsette videre i deres 
trosbekjennelser, og tjene under disse trosbekjennelsene og slikt. Og de er gode 
mennesker. De er fine mennesker. Men likevel virker det som at de ikke kan 
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forstå, ser ut som de ikke klarer å få tak i det. Hvorfor? Jeg drar tilbake neste år, 
og i stedet for å bli bedre, er det blitt verre. 
 
60-0221 Høre, Gjenkjenne og Handle på Guds Ord 33. Aller først, troen kommer 
ved å høre, høre Guds Ord. Så den troende hører det, gjenkjenner det og 
handler etter det. Den kjødelige vil høre det, lyden av det, men aldri ... "Høre" 
betyr å "forstå" Det. Å kikke på, det er å kikke på noe. Men "å se" Det, det er å 
"forstå" Det. "Uten at en blir født på ny, kan han ikke se eller forstå Guds rike." 
 
65-0429B Sæden Skal Ikke Være Arving 52. Hvis du vil se i Johannes 5:24. nå, 
så hør på dette, “Den som hører Mitt Ord, og tror på Ham som har sendt Meg, 
har evig Liv.”  
 
53. Nå, hvordan ville det være så mye forskjellig fra mange av våre teologier? Nå, 
jeg kunne gå ut her og si til en drukkenbolt, “Tror du?” “Ja visst!” En mann med en 
annen manns hustru, “Tror du?” “Ja visst!” “Satt du på møtet i går kveld, og hørte 
Ordet?” “Ja visst!” “Tror du Det?” “Ja visst!” Han bare sier det.  
 
54. Men den opprinnelige tolkningen av dette Ordet er, “den som forstår Mitt 
Ord, og vil tro på Ham som har sendt Meg.” “Den som forstår,” Det betyr: Til 
den som det er gjort kjent for.  
 
55. Jesus sa: “Ingen kan komme til meg uten at Min Far har draget ham. Og alle 
som Min Far har gitt Meg, de vil komme. Mine får, Mine duer, hører Min Røst. En 
fremmed vil de ikke følge.” Og hva er Guds Røst? Det er Guds Ord. Hva er 
ethvert menneskes røst? Er det ikke hans ord? Det er Guds Ord; de vil høre Guds 
Ord.  
 
Nå, tilbake til 2. Korinterbrev 2:14 Men et naturlig menneske (et menneske uten 
dåpen i Den Hellige Ånd) aksepterer ikke det som er fra Guds Ånd, for det er 
nemlig dårskap for ham. Han er ikke istand til å forstå det, (det er umulig for 
ham å kjenne det og forstå det) for det bedømmes åndelig. 
 
15 Men den som er åndelig, (den som er Åndsfylt) bedømmer alle ting, men selv blir 
han ikke bedømt av noen. 
16 For hvem har kjent Herrens sinn, så han kunne belære Ham? Men vi har Kristi 
sinn. 
 
Nå, la oss gå tilbake til det som apostelen Paulus sa i vår tekst denne formiddagen, 
i 2. Korinterbrev 4:4 i de vantro, de som har fått sine tanker forblindet av 
denne verdens gud, for at ikke lyset fra herlighetens evangelium om Kristus, som 
er Guds bilde, skal skinne for dem.  
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Han kalte Satan "denne verdens gud". Ordet gud betyr: Et objekt for tilbedelse. 
Derfor, det som apostelen Paulus lærer oss, er at denne verdens gud, den 
personen som blir tilbedt i denne verden, har forblindet sinnene til dem som ikke 
tror.  
 
Se nå, du kan ikke fortelle en baptist, en metodist eller en pinsevenn at de ikke tilber 
Gud. Men en stadfestet Guds profet fortalte oss at de gjør ikke det. Han sa at de 
tilber Satan, og de vet ikke engang om det. De tror at de tilber Gud fordi de er bare 
regelrett uvitende om Guds Ord.  
 
Du kan ikke fortelle disse menneskene at de ikke tror Bibelen? Fordi de vil fortelle 
deg at de tror på den. Og når du eller din menighet kommer til et skriftsted, og 
fornekter dette Skriftstedet ved dine handlinger eller trosbekjennelser, da tilber du 
Satan, og du vet ikke engang om det. 
 
Og apostelen Paulus befalte oss å si bare det som han sa, og bare undervise det 
som han underviste, ellers er du forbannet. Og han sa: "Å lære noe annet enn det 
han lærte deg, da er du forbannet. Og du sier: Vel, det betyr ikke det i våre dager. 
Da er du en som tilber Satan, i stedet for Gud, Han som er Ordet. Og du er altfor 
uvitende til å vite det, og uvitenhet er ingen unnskyldning. Og i dag er de bevisst 
uvitende. 
 
Hvis du fornekter i dag det som Gud har plassert i menigheten for å gjøre 
menigheten fullkommen, da tilber du Satan, og du vet ikke om det. Jesus kalte dem 
"blinde ledere av de blinde." 
 
Kaller du Kristi Parousia falsk lære? Selv om Jesus var den første til å lære det, og 
deretter apostelen Paulus, og apostelen Peter, og apostlene Jakob og Johannes? 
Og vi, av alle mennesker, vi hørte røsten til Guds profet i denne endetiden, vi burde 
kjenne dette ordet. Men de fremdeles så uvitende.  
 
Folk, hvis du tar de 23 versene av skriften hvor Jesus talte om parousia, og de som 
Paulus talte om den, og de som Peter, Jakob og Johannes, alle talte om dette, da 
kommer du opp med 84 tegn og hendelser som vil bli oppfylt i løpet av denne 
perioden, kalt parousia. Og 79 av dem er allerede blitt oppfylt. Og de fleste 
mennesker, rett her i dette Budskapet, har ingen anelse, fordi de lytter til pastorer 
som ikke er kalt. Men de bare tilbøyelig til mer musikk, eller de har et lederskap og 
en organisatorisk ånd på seg.  
 
Og hvis du fremdeles tror at Jesus er én, med Gud, slik som din fingeren er én, da 
fornekter du det som Guds stadfestet profet lærte, og det som Jesus, Paulus, Peter, 
Jakob og Johannes, det som alle sammen lærte. Og det betyr at du er uvitende.  
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Og du kaller dette som Guds sønn lærte, og som Hans apostler lærte, det som er 
evangeliets sannheter, dette kaller du en falsk lære? Da vil du, min venn, være en 
som tilber Satan, og du vet det ikke engang. Og jeg bryr meg ikke om at du er 
uvitende om at Jesus, Paulus, Peter, Jakob og Johannes forkynte om Parousia. Det 
er ingen unnskyldning. Du fornekter Ham ved å fornekte Hans Ord.  
 
Du sier: "Vel, profeten brukte aldri det ordet? " Profeten talte heller aldri gresk 
eller hebraisk, så vil det oppheve hele Bibelen? Kommer du til å kaste ut Bibelen din 
fordi William Branham ikke brukte alle de greske og hebraiske ordene i den? Folk 
kan bare være så uvitende, det er det hele.  
 
Og uvitenhet er ingen unnskyldning. En søster fortalte broder Vayle: "Jeg forstår 
ikke, derfor vil jeg ikke bli holdt ansvarlig." Og han sa: "Du tar helt feil, søster. Du vil 
bli holdt ansvarlig, derfor er det best at du har en forståelse."  
 
Uvitenhet er ingen unnskyldning for vantro, fordi uvitenhet er vantro. Apostelen 
Paulus sa: " Vær nøye med å framstille deg framfor Gud som en som holder 
prøve, en arbeider som ikke trenger å skamme seg." 2. Timoteus 2:15 
 
Hvis du slår opp ordet Parousia i en gresk ordbok, så betyr det ganske enkelt 
"nærvær". Og William Branham brukte ordet "nærvær", med en henvisning til 
Herren Jesu Kristi nærvær. mer enn 4400 ganger. Og mer enn 8700 ganger 
brukte han ord som "Hans tilsynekomst skjer før Hans komme", og "han er her", 
og mange andre fraser, for å erklære Jesu Kristi nærvær. Og det er i 
gjennomsnitt 7 ganger per tale. 
 
Og så klarer ikke folk å finne det i Bibelen sin? Det er fordi de sannelig ikke engang 
har forsøkt. 
 
Tror du på læren om Oneness (Jesus Alene) eller treenighetslæren? Du tilber 
Satan, og det vet du ikke om.  
 
Du tror på "To herrer" i stedet for "én Herre", selv etter at broder Vayle sa: "To 
herrer er en villfarelse, og skulle ikke bli forkynt." Men du fortsetter å forkynne 
det? Selv om Moses lærte Én Herre, og Jesus lærte Én Herre, og Paulus lærte Én 
Herre, og William Branham lærte Én Herre?  
 
Hvis du fremdeles lærer to herrer, da lærer du en falsk lære, og du er i strid med det 
som Paulus, Jesus, Moses, Peter, Jakob og Johannes lærte. Altså, du tilber Satan 
og du tror at du tilber Gud, og du er så lunken og blind og uvitende at du ikke 
engang vet om det. 
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Og du benekter at Johannes 14:12 er for den troende, og du gjør det til å gjelde for 
kun én mann? Du er enten uvitende om hva du sier, eller så tilber du Satan, og du 
vet det ikke engang.  
Når du har en stadfestet profet som lærte oss at Johannes 14:12 er for enhver 
troende som har Den Hellige Ånd, men du vil fremdeles fornekter det, da er du 
bevisst uvitende, og en tilbeder av Satan og du vet det ikke engang.  
 
En stadfestet Guds profet sa i sin tale: 61-0312 Jehova-Jireh 53. Nå, den 
menigheten som hevder å være en kristen menighet, vil måtte ha den samme 
Ånd som var i Jesus Kristus. For ved menighetens oppstandelse vil Kristus 
og Hans Brud komme sammen og passe sammen. Guds skrifter og løfter vil bli 
oppfylt der.  
 
Så det kan ikke passe sammen uten at den samme Ånden som var i Kristus, 
er i deg og meg. Og hvis den samme Ånden er der inne, da vil den "gjøre de 
samme gjerninger", og leve det samme slags adskilte liv, og "gjøre de 
gjerninger som Han gjorde". Bibelen sa det, helt ned til 1. Mosebok blir det 
bekreftet.  
 
Også William Branham, Guds stadfestede profet, gjør det klart at Johannes 14:12 
er for enhver troende, slik vi ser i  
59-0628E - "Spørsmål og svar" 172 88b. Broder Branham, kan noen gjøre Kristi 
gjerninger uten at han var Kristus? Det er hva det er: "Uten at han var Kristus?" 
Ja visst. La oss ta Johannes, bare et øyeblikk. Johannes det 14. kapitlet, og jeg 
vil at dere skal se på dette nå, hvis dere kan fange det opp rett her. Johannes 
14:12, tror jeg det er. Vi vil raskt få det frem, og se hva Jesus sa om dette.  
 
Ja vel: Sannelig, sannelig, sier jeg dere: Han, hvem som helst det måtte være, 
Den som tror på meg, de gjerningene som jeg gjør, skal han også gjøre. En 
hvilken som helst mann. Mannen, ham selv, kan aldri være Kristus, men Kristi 
gjerninger vil følge enhver troende. Skjønner? Gud vil gjøre Kristi gjerninger i 
enhver mann. "Den som tror på meg, de gjerningene som jeg gjør, skal Han også 
gjøre." Ikke, "Jeg skal gjøre," "Han skal gjøre, Han skal," ikke, "jeg." "Men den 
som tror på Meg, og har bekjent sin tro i Meg, og har dødd ut til sitt selv, og Min 
Ånd bor inni ham, og han blir en del av Meg."  
 
Nå, det gjør ham ikke til Kristus. Det gjør ham til en del av Kristus sammen med 
resten av Menigheten. Ja vel. Han er ikke Kristus, for det ville være antikrist, 
skjønner dere. Da ville han ta det bort fra Kristus. Men han kan gjøre Kristi 
gjerninger, enhver troende. Ja vel.  
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Så du skjønner, enhver trosbekjennelse som sier annet enn det som Guds Ord sier, 
det plasserer menneskets ord over Guds Ord, og dermed er du under Satans 
innflytelse. 
 
Ja vel, jeg tenker at det får være nok snakk om vantroende djevler denne 
formiddagen. Jeg føler bare at vi bør avslutte nå, og fortsette neste uke fra der vi 
nettopp har avsluttet. Jeg hadde enda en time igjen, men jeg vil ikke slite dere ut.  
 
Og for disse som siterer Matteus 7:1, og sier: "Døm ikke, for at dere ikke selv skal 
bli dømt." Men la oss lese alt det som Jesus sa. 2 For med den dom dere 
dømmer, skal dere selv bli dømt, og med det mål som dere måler opp, skal det 
bli målt tilbake til dere. 
 
Så hva betyr det? Det betyr at vår norm er dette Ordet, og dette Ordet alene, og vi 
må alle stå foran Kristi domsstol. Og derfor skulle vi spørre oss selv før det er for 
sent: "Tror jeg det som Guds Ord sier, eller tror jeg hva mennesker sier om 
det." 
 
For apostelen Paulus sa: 1. Korinterbrev 11:31 For hvis vi dømmer oss selv, da 
skulle vi ikke bli dømt.  
 
Og hvordan dømmer vi? Ved Guds Ord. Jesus fortalte oss i Johannes 12:47-49 Og 
hvis noen hører mine ord, og ikke tror, da dømmer ikke jeg ham. For jeg kom ikke 
for å dømme verden, men for å frelse verden. 48 Den som forkaster meg og ikke 
mottar mine ord, han har den som dømmer ham: Ordet som jeg har talt, skal 
dømme ham på den siste dag. 
 
Og hvordan vil den dommen komme? 1. Korinterbrev 6:2 Vet dere ikke at de 
hellige skal dømme verden? Og hvis verden skal bli dømt av dere, er dere da 
uverdige til å dømme i de minste saker?  
 
Guds profet fortalte oss i sin preken,  
56-0723 Ledet Av Guds Ånd 84 Nå, husk at ditt blod er foran meg. Jeg plasserer 
det frem for Kristus. Som en forkynner er jeg forpliktet til Ordet. Gud vil dømme 
meg hvis jeg ikke forkynner sannheten. Og hvis jeg forkynner sannheten, da 
er det på dine hender. Han sa at hvis du ser fienden komme, og du ikke advarer, 
da vil jeg kreve blodet av din hånd. Hvis du likevel gjør det, da er det over på 
ditt eget hode. 
 
Og fra talen: 60-0308 Å Skjelne Ånden 1. Og vi er her denne formiddagen, Far, 
samlet sammen i den ene hensikt å vite, og å studere, for å kjenne Guds vilje og 
hva vi må gjøre for å gjøre Kristus virkelig for folket i denne generasjonen. Å vite 
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med sikkerhet at på dommens dag vil vi bli brakt ansikt til ansikt med denne 
generasjonen.  
 
Og som forkynnere vil vi være dommere. Og de menneskene som vi har talt 
til, og deres holdning til det Ordet som vi bringer dem, vil bestemme deres 
evige bestemmelsessted. Derfor, Herre, på den dagen vil vi være en dommer, 
for eller imot den generasjon som vi forkynte for.  
 
Så med dette i tankene, la oss bare bøye hodene våre nå fremfor Herlighetens Far, 
og lukke øynene, og åpne vårt hjerte for Gud i en bønn ...  


