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Broder Branham fortsetter i Satans Eden med disse ordene ..."Å, du
sier: "Men vent litt; vi forkynner Ordet." Se tilbake her på min tekst i
kveld. Satan var den første som forkynte Ordet, til Eva. "Gud har
sagt." Skjønner? Det er denne feiltolkningen av den delen av Skriften
som gjelder for den dagen.
Han vil fortelle deg at alt det som Jesus gjorde, var helt greit. Han vil
fortelle deg at alt det som Moses gjorde, var helt greit. Men når du tar
løftene som de ga for denne tiden; Nei, det gjelder for en annen tid.
Det er bare alt hva han trenger å gjøre (Skjønner?), det er å få folket til å
tro det på den måten, og det er det hele. For du kan ikke ta ett ord bort
fra det, eller legge ett ord til det. Men det er det han gjør.
Forrige søndag så vi hvordan satan var den store røde dragen i
Åpenbaringer 12 som dro med seg en tredjedel av stjernene, (sønnene)
bort fra himmelen, og ble kastet til jorden ved den historien som han
fortalte. Det var det broder Branham fortalte oss at halen i Åpenbaringen
12 var.
3 Og det viste seg et annet under i himmelen, og se en stor rød drage
som hadde syv hoder og ti horn og syv kroner på hans hoder.
4 Og halen hans drog med seg en tredjedel av himmelens stjerner og
kastet dem til jorden:
Husk nå at halen er et symbol, og også stjerner er et symbol, og en
stadfestet profet fortalte oss hva disse to symbolene representerte.
QA Hebreerne del 3 COD 57-1006 P: 27 ... Og han tok halen og drog
med seg en tredjedel av himmelens stjerner og kastet dem til
jorden. La du merke til det? Det betyr ikke at Satan har en lang hale
som han hektet rundt folk, men historien han fortalte, og drog med
seg en tredjedel av disse stjernene.
De stjernene var Abrahams ætt. Abraham sa: "Å ... "Gud sa til
Abraham: "Se opp til himmelen og tell stjernene hvis du kan." Han sa:
"Jeg kan ikke gjøre det." Han sa: "Du vil heller ikke kunne telle din ætt,"
stjernene.
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Og vi viste også i Jesaja 9:15, hvor profeten Jesaja også fortalte oss hva
dette symbolet representerte. Den gamle og hederlige, han er hodet; og
profeten som underviser løgner, han er halen.
Så broder Branham sa: Det som blir sagt, er løgnene, løgnhistorien som
ble fortalt av den falske profeten. Så Satan er en predikant, og apostelen
Paulus forteller også dette i...
2. Korinterbrev 11:1 Om dere bare ville bære over med meg i litt
dårskap - ja, dere vil nok bære over med meg!
2 For jeg er nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. For jeg har forlovet
dere med én mann, så jeg kan framstille dere som en ren jomfru for
Kristus.
3 Men jeg frykter for at slik som slangen forførte Eva med sin list, slik vil
også tankene deres bli fordervet og drevet bort fra den helhjertede
troskap til Kristus.
Nå er det greske ordet for å forføre, er "exapatao", som betyr å
fullstendig forføre. Så Paulus sier at slangen forførte Eva. Og mange
forkynnere og brødre i kirkesamfunnene, de som nekter å tro på Slanges
sæd, de tror ikke på det som apostelen Paulus underviste. Og derfor,
ved ikke å forkynne det som han forkynte, da vil de være under
forbannelse.
Jesaja 14:12 Hvor du er falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du
morgenrødens sønn! Hvor du er felt til jorden, du som slo ned
folkeslag!
13 Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige opp, høyt
over Guds stjerner (sønner) vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på
tingfjellet i det ytterste nord.
14 Jeg vil stige opp over skyenes topper (over alle vitnene), jeg vil gjøre
meg lik Den Høyeste (nå, hvordan kan du bli gjort lik Gud hvis du ikke
er en sønn med et Gud-Liv).
15 Nei, til dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste bunn.
Nå, ved slutten av dette budskapet vil jeg vise hvordan Satans brystplate
var den samme som Aarons, bortsett fra en rad med steiner han ikke
hadde.
Så gir apostelen Paulus oss en advarsel om ikke å forkynne en annen
Jesus.
4 For om den som kommer, forkynner en annen Jesus
(ordet en annen, er allos, som betyr en helt annen Jesus)
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som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd
(en hetero Ånd, som betyr en som er av en annen natur)
som dere ikke tidligere har fått, eller et annet evangelium (igjen er det
dette ordet heteros, en som er av en annen natur)
som dere ikke tidligere har mottatt, da kan dere så gjerne leve med det!
5 For jeg ser det slik at jeg på ingen måte er underlegen i forhold til de
(såkalte) mest framstående apostlene.
6 Selv om jeg er ulærd i tale, er jeg det likevel ikke i kunnskap (Jeg vet
hva jeg snakker om). Tvert imot har vi vært helt åpenbare blant dere i
alle ting.
La oss nå fortsette å se på disse falske apostlene, som Paulus kaller
disse superflotte apostlene. La oss hoppe videre til vers
13 For disse er falske apostler, bedragerske arbeidere, som
omskaper seg til (maskerer seg selv som) Kristi apostler.
14 Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper seg
til en lysets engel.
15 Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg
til (maskerer seg som) rettferdighetens tjenere (Forkynnere med den
rette forståelsen, med den rette sannheten.). Men deres ende skal bli i
samsvar med deres gjerninger.
Nå, jeg beklager, mine brødre, hvis dette sårer noen av dere som lytter til
dette. Men hvis disse Satans forkynnere maskerer seg som tjenere av
den rette forståelsen, da kan det bare være ett sted hvor de gjør det, og
det er rett her i dette Budskapet, rett iblant oss, hvor de spiser av den
samme åndelige mat for den rette tiden, slik vi gjør. Og hvis du ikke tror
det, da er du en veldig naiv person,
Apostelen Judas forteller oss i Judas 1:4 For noen mennesker har
sneket seg ubemerket inn, slike som for lenge siden ble oppskrevet til
denne dommen: De er ugudelige som bytter bort Guds nåde med
uanstendighet og fornekter den eneste mektige Gud og vår Herre Jesus
Kristus.
Nå, det faktum at han forteller deg at de har sneket seg inn, det viser at
de kom inn ubemerket, og håper at de ikke blir oppdaget og avslørt. Men
deres hensikt er å være villedende, ellers ville de ikke måtte snike seg
inn. Så du sier: Ok, så hvor sniker de seg inn?
6 Og de englene som ikke tok vare på sin myndighet, men forlot sin egen
bolig, dem har Han bundet i evige lenker under mørke til dommen på
den store dag.
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7 Slik var det med Sodoma og Gomorra og byene rundt dem. På samme
måte gav de seg over til seksuell umoral, og gikk av sted etter et
annet kjøds tiltrekning, disse er gitt som eksempel, (Han sier: Der er
ditt eksempel, rett der) og de lider under straffen i en langvarig ild.
8 Disse drømmerne besmitter også kjødet på samme måten, de
forkaster myndighet (disse som er mestere i undervisningen) og taler
ondt om herligheten (Guds Doxa - Dette ordet, herlighet, er doxa. Og
Judas forteller oss her at disse taler ondt om Guds doxa, Hans
meninger, Hans verdier og Hans bedømmelser. Med andre ord: De
forakter Kristi lære).
10 Men disse taler ondt om de ting de ikke kjenner. (kaller Kristi parousia
en falsk lære, når de ikke engang vet at Jesus underviste den, Paulus
underviste den, Peter, Jakob og Johannes underviste den.) Og slik som
de ufornuftige dyrene så kjenner de bare sitt naturlige instinkt, og i dette
fordervet de seg selv.
11 Ve dem! For de har gått inn på Kains vei, (hva gjorde Kain, slik at
disse skulle gjøre det samme? Kain gikk bort fra Herrens nærvær.) i
grådighet har de styrtet seg ut i Bileams villfarelse for vinnings
skyld, (og de gjør det for penger og grådig belønning, penger,
popularitet og kvinner.) og de har gått til grunne ved Korahs opprør.
(Med andre ord, i likhet med Kora så taler de imot, slik han talte imot den
stadfestede profeten, Moses.
Her er nøkkelen, rett her i vers 12 Disse er flekker (skavanker) ved
kjærlighetsfestene deres. Mens de fryktløst (Fryktløshet, det viser
deres likegyldige holdning mens de feirer. Vi kunne ta en hel preken bare
på dette verset, men for å spare tid, la oss gå videre.) fester sammen
med dere, (fester på hva? Den åndelige maten i rett tid. Men da) tjener
de bare seg selv. De er skyer uten vann,
Judas gir oss noen flere symboler å tenke på, når han kaller dem skyer
uten vann, ... Så hva representerer en sky? Vitner. Det er det som
apostelen Paulus kaller dem i
Hebreerne 12:1 Derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky
av vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og
løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss.
Og da vi så skyen komme ned, sa Branham at det var syv engler som
utgjorde skyen. I hver engel var det tusenvis av ansikter. Jeg har sett det
under et stort forstørrelsesglass.
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Det var hundrevis, om ikke tusenvis av ansikter som utgjorde den hvite
parykken. Og hvorfor ikke? Bibelen sier: "De hellige skal dømme
jorden", så hvorfor skulle det være rart å se de helliges ansikter i den
skyen som var parykken til den høyeste dommeren.
Broder William Caldwell, tilbake på slutten av 60-tallet, gikk ned til Dr.
McDonald som hadde de originale bildene. Og han ga en kopi til broder
Caldwell, og han sendte den til broder Vayle. Og jeg husker at jeg så den
under forstørrelsesglasset som broder Vayle hadde, som var veldig
kraftig. Og jeg snakket med broder Caldwell, som var en kjær venn av
meg før han døde.
Så skyer, det er vitner til hva Gud har gjort i denne utvandringen,
akkurat som Datan og Kora også var vitner til den første utvandringen.
Men det hindret ikke deres vantro i å manifestere seg. Og Judas gir oss
et annet symbol. Han forteller oss at de er skyer uten vann. Og vann
representerer Den Hellige Ånd,
Og disse skyene, eller vitnene, har ikke Den Hellige Ånd. Men det er
også noe annet som dette vannet i en sky representerer. Regnet er et
bilde på Guds lære, slik vi kan se i 5. Mosebok 32:1-2
1 Lytt, dere himler, og jeg vil tale! La jorden høre på min munns ord!
2 Min lære skal falle som regnet, og mine ord dryppe som duggen,
som regnskur på grønne spirer, som regnbyger på urter og gress!
Og han forteller oss hva som skjer med disse vitnene som er uten Den
Hellige Ånd og Kristi lære ...
skyer uten vann, som blir drevet omkring av vindene.
Og vind representerer menneskelagde læresetninger, og ikke Guds
lære, som er representert av regn ....
Efeserne 4:14 for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli
kastet hit og dit og bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved
menneskers knep, ved å oppsøke med list for å fange i villfarelsens
kunster.
Og Judas fortsetter å bruke flere symboler når han deretter beskriver
disse vitnene uten Den hellige ånd og uten Kristi lære: "Judas 1:12 sene
høst-trær som er ufruktbare, to ganger døde, revet opp med røttene.
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Nå, mennesker sammenlignes med trær, slik vi ser i Edens hage, Livets
tre som var Kristus, og kunnskapens tre om godt og ondt.
Vi ser også mennesker som sammenlignes med trær i Salme 1:1 Salig
er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på
synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,
2 men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.
3 Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin
frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha
lykke til.
4 Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden
(menneskelagd lære) blåser bort.
Jesus ber for den blinde mannen, i Markus 8:24 Og han så opp og sa:
«Jeg ser mennesker gå omkring; de ligner trær.»
Judas 1:12 sene høst-trær som er ufruktbare, to ganger døde, revet opp
med røttene. Frukt er den anstrengelsen og den virksomheten knyttet til
det livet som er i treet. I dette tilfellet er frukt på disse trærne ufruktbar,
noe som betyr at det er en fordervet frukt.
Jesus fortalte oss dette: På fruktene deres skal dere kjenne dem. Og
Broder Branham lærte oss at frukten er deres lære. Det er deres
doktrine. Menneskelagd lære eller Guds lære for den tiden.
65-0725M De Salvede i Endetiden 59. Legg merke til dette. Det er hva
de produserer, som forteller deg forskjellen. På fruktene deres, sa
Jesus, skal dere kjenne dem. Mennesket sanker ikke druer fra en
tistel, selv om tistelen står midt iblant vinranken. Det kunne være
mulig, men frukten ville avgjøre det. Hva er frukten?
Ordet, frukten i sin tid. Det er hva det er, deres lære. Læren om hva?
Læren for tiden, hvilken tid det er. Menneskelagd doktrine,
denominasjons doktrine, eller Guds Ord for tiden?
Og vi vet ifølge Salme 1:1, at en rettferdig eller en mann med en rett
forståelse, han er plantet ved vannet, Ordet, og han drikker i vannet, Den
Hellige Ånd. 3 Han skal være lik et tre, plantet (plassert inn, han drar
ingen steder, han er ikke en vandrer, han er plantet) ved rennende
bekker. (dette er flertall). Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner
ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.
4 Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden
(menneskelagd lære) blåser bort.
6

Vel, Judas fortsetter å vise oss flere symboler, 13 De er som brusende
(misfornøyde) bølger på havet, som skummer ut sin egen skam (med
andre ord: Som havet skummer opp all skitt og søppel, og viser det frem.
Så sier han at:), de er som flakkende (vandrende) stjerner, som til evig
tid bare har det dypeste mørke i vente.
Dette er to symboler til. Og vi vet hva en stjerne representerer. I forrige
uke ble vi vist at en stjerne representerer sønner. Men dette er
vandrende stjerner, og broder Branham fortalte oss at det betyr at de
ikke er fornøyde, og alltid lurer på dette, og undrer på det. Det er hva
ordet, vandre, er et symbol på. Det å undre på noe. Det er flakkingen i
dine tanker.
62-0311 Det Største Feltslaget 55. Som Bibelen sier: “Flakkende
stjerner,” over i Judas brev, “som skummer ut sin egen skam.” Og vi
ønsker ikke å være flakkende stjerner; som undrer på om dette er
rett, undrer på om det er rett, undrer på om det vil skje, undrer på
hvordan det kan skje. Ikke gå rundt og undre deg. Bli stående, slik
som disse himmelens stjerner, som en virkelig soldat på sin post.
Stå der, og tro! Liv og død.
Og selvfølgelig avslutter han med ordene: Judas 1:13 som til evig tid
bare har det dypeste mørke i vente.
Og jeg tror ikke at det krever mye åndelig innsikt for å forstå det. Mørke
er mangel på lys.
Vi vet at Bibelen lærer oss at dagen kommer når belgmørke skal
dekke jorden (Jesaja 60:2), og vi vet også at vi har mørkets barn så
vel som lysets barn osv. Og vi kunne tatt en hel preken om dette også.
Nå har vi sett hva Judas sa om endetiden, da disse vitnene, som er uten
Den Hellige Ånd, ville snike seg inn i vår kjærlighetsfest, hvor vi nyter
den åndelige maten i rett tid. Men apostelen Peter hadde også noen ting
å si om det.
2. Peter 2:1 Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det
også skal være falske lærere (de planter inn falske læresetninger) blant
dere. Med list skal de føre inn falsk lære som leder til fortapelse. De
skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå
fortapelse.
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Så vi ser at også apostelen Peter advarer oss om at akkurat slik som det
var i hans tid, med falske profeter, slik skal det være falske lærere som
vil bringe inn vranglære, falsk undervisning, til fortapelse. De vi endog
fornekte, eller si nei, til den Herren som kjøpte dem. Dette er
treenighetstilhengere og disse fra Jesus Alene. De fornekter Ham som
kjøpte dem. De fornekter Guds sønn, som var kjøpesummen, Hans eget
blod, og de sier at Han ikke eksisterer. De sier at Han ikke er
mellommann mellom Gud og mennesket, mannen Jesus. De
benekter at Han var en mann, og prøver å gjøre Ham til Gud.
2 Og mange (de fleste, eller størstedelen, med andre ord: Flertallet) skal
følge etter på deres fordervelige (skadelige, ødeleggende, farlige,
destruktive, nedbrytende, giftige, ondsinnede) veier, og på grunn av dem
skal sannhetens vei bli talt ondt om.
Med andre ord, disse mennene er i flertall, men de taler en ødeleggende
og ondsinnet falsk lære, på en slik måte at andre vil se på Budskapet, og
tenke at det er en flokk med galninger. Så hvorfor forkynner de slike
falske læresetninger? Han forteller det til oss i neste vers.
3 Og gjennom grådighet (med andre ord, de har ett motiv: Penger,
penger, penger. Og sammen med det, merk dere:) og oppdiktede ord
(pretensiøse og oppdiktede ord) skal de tjene på dere. ("for kjærligheten
til penger er roten til alt ondt.") I lange tider har dommen over dem ikke
vært uvirksom, og deres fortapelse slumrer ikke.
Så de tror at de bygger seg et rike på jorden, men i virkeligheten frarøver
de Herrens arv. Og så vil de høste det de har sådd. De tar fra andre det
som de ønsker å ta fra dem.
Og nå, la oss også se på hva Jesus sier om endetiden.
Matteus 7:15 Vokt dere for de falske profeter, som kommer til dere i
fåreklær, men innvendig er de glupske ulver.
Ok, så vi vet at sauer representerer de kristne. (Vi er sauene i hans
beite.) Men disse er faktisk ikke sauer. De er faktisk ulver som fortærer
sauer. Likevel, utvendig vil de late som om de ser ut som sauer. Men når
du undersøker deres rovdyrsnatur, da vil du se at de faktisk er ulver, som
er sauens fiende.
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Fordi, ulver lever av sauene og fortærer sauene. Sauer fortærer ikke
sauer. De har en overgivende natur. Ikke en aggressiv natur. Sau er ikke
ledere, men når vi snakker om ulver, da snakker vi om ledere av flokken.
Så disse ulvene vil være ledere blant sauene, mest sannsynlig
selvutnevnt. Men likevel, de leder sauene og deler dem til sin egen
fordel. Og Jesus ber oss om at vi selv skal skjelne i dette.
16 På fruktene deres skal dere kjenne dem. Kan vel noen sanke druer
fra tornebusker eller fiken fra tistler? Og husk at vi nettopp leste der hvor
William Branham leste fra dette skriftstedet, og fortalte oss at frukten
enten er læren for tiden eller menneskelaget lære. Og vi så at et tre
symboliserer et menneske.
Så sier Jesus, 17 Slik bærer ethvert godt tre, (enhver rettferdig mann)
gode frukter, men et fordervet tre (en urettferdig mann) bærer onde
frukter. (fordervet frukt, utenom sin rette tid). 18 Et godt tre (en
rettferdig mann) kan ikke bære frem onde frukter (en rettferdig mann,
kan ikke bære frem fordervet frukt som er utenom sin rette tid), og et
ondt tre (en urettferdig mann) kan ikke bære frem gode frukter. (En
rettferdig mann bærer frem rettferdige Ord for sin rette tid).
19 Hvert tre (mann) som ikke bærer frem god frukt (frukt for sin rette tid),
blir hugget ned og kastet i ilden.
20 Derfor skal dere kjenne dem ved deres frukter.
21 Ikke alle som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens
rike, men den som gjør min Fars vilje, Han som er i himmelen. (Den
som hører, gjenkjenner og handler etter Guds Ord)
22 Mange vil si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i
ditt navn, drevet ut demoner i Ditt navn og gjort mange kraftige
gjerninger i Ditt navn?
23 Og da vil jeg bekjenne for dem: Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra
Meg, dere som gjør lovløshet! (og synd er å vite hva som er rett å
gjøre, og du vil ikke gjøre det)
24 Derfor; hver den som hører disse Mine ord og gjør dem, ham vil Jeg
sammenligne med en klok mann som bygde huset sitt på en klippe.
25 Og regnet (Guds lære) øste ned, og flommen kom, og vindene
blåste (menneskelagde læresetninger) og slo mot dette hus, og det falt
ikke: for det var grunnlagt på en klippe. (klippe, symboliserer åpenbaring)
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26 Og alle som hører disse mine ord og ikke gjør dem, skal bli
sammenlignet med en uforstandig mann som bygde sitt hus på
sanden.
27 Og regnet øste ned (igjen kom Guds lære) og flommen kom, og
vindene blåste (menneskelagde læresetninger) og slo mot dette hus, og
det falt, og fallet var stort.
28 Og da Jesus hadde endt talen Sin, var folket forbauset av Hans
lære.
29 For Han lærte dem som en som har myndighet, og ikke som de
skriftlærde.
En flom representerer vannet som adskiller, som da Noah ble båret
over flommen.
56-0917 Lammet og Duen 1 Og Noah, etter at flommen var over, og
dommen var blitt bragt til jorden og det var fred, da kom duen
tilbake, som representerte freden - fred med et olivenblad i munnen.
Vi kunne bruke mye tid på å studere duen.
Duen er en fugl som kan ... Uansett, han kunne fly slik som kråken eller
åtsel fuglen, men han kan ikke spise dietten til åtsel fuglen, fordi han er
blitt laget annerledes. Han har ingen galle; duen har ikke galle, så han
kan ikke fordøye de tingene som åtsel fuglen ville spise. Han kan bare
spise de rene og ekte tingene.
Hvordan det er et forbilde på en kristen som bærer duen i sitt hjerte.
Han kan bare ikke tåler de avskyelige tingene i verden. Skjønner? Han
har ingen galle, ingen bitterhet omkring ham. Han er ydmyk, har en
ydmykhet. Hva er søtere enn kurringen til en due?
Men Dommen er også representert i Jesu Kristi blod, den blodrøde
strømmen av blod.
60-0630 Guds Tilveiebrakte Tilnærming 15. Rødt gjennom rødt blir
hvitt. Hvis du ser på noe rødt, gjennom noe rødt, da blir det hvitt. Et
symbol på at når Gud ser på våre røde skarlagenssynder, gjennom
Sin Sønn, Herren Jesu røde blod, da blir de hvite som snø.
"Vask meg i blodet, så blir jeg så hvit som snø." Ingen andre ting kan
du i det hele tatt ha. Jeg setter pris på den gamle sangen til
Frelsesarmeen: Å, dyrebar er den floden, som gjør meg hvit som
snø; Ingen annen kilde jeg kjenner, bare Jesu blod. Det er den
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kilden som er fylt med blod, trukket fra Immanuels årer; da syndere
ble senket ned under floden, mistet alle sine skyldige flekker."
Det røde, gjennom rødt... Og så har vi hyssop... Jeg fant- søkte for å se
hva hyssop var ... Hyssop er bare et vanlig ugress som finnes i Egypt, og
det finnes også i Palestina. Og noen ganger vokser det ut av veggene
hvor skitten... Det er bare et vanlig ugress med et lite blad på, med en
liten hvit blomst.
Og hyssop ble alltid brukt til å sprinkle blodet. På påskedagene befalte
Moses å ta hyssop, og dyppe det i blodet, og sprinkle det på dørstolpen
og på dørkarmen, påføringen av blodet. Og hyssop, som bare er et
vanlig ugress, i dette store vannet som adskiller, representerer
felles tro.
Den troende kommer, det må ikke være en slags fyr som er så høyt
utdannet til han vet alt, mer enn Webster gjør. Og han trenger ikke å
være noen stor teolog. Han må bare bruke felles tro, hyssop. Plukk
den opp hvor som helst. Og alt ble blandet sammen og brent.
Og så ble det holdt utenfor domstolene slik at urenheten, før han kunne
komme inn i fellesskapet ... Og husk at Gud alltid møter, og vil aldri gjøre
det noe annet sted, men møter mennesket under blodet. Det er det
eneste stedet du har fellesskap med Gud, det er under Blodet.
Refreng:
Jeg ser en blodrød strøm av blod, Den strømmer fra Golgata, Dens
bølger når frem til Guds trone, og feier over meg.

Nå, tilbake til Broder Branhams tale, Satans Eden. Og vi vil starte i 25.
Folk tilber satan uten å vite det, og tror at de tilber Gud; slik vi blir
advart ved profetien, i 2. Tessalonikerbrev. Det, la oss bare lese det, 2.
Tessalonikerbrev, det 2. kapitlet. La oss bare ta det et øyeblikk, hvis jeg
kan, med en gang. Jeg ønsker å lese det. Bare, tror jeg, 2.
Tessalonikerbrev. Jeg har Skriftstedet her. I Andre … Når det gjelder
Herren Jesu … gjenkomst, søsken, og samlingen med Ham, ber vi
dere
Vel, la oss selv gå til Bibelen og lese dette. 1 Når det gjelder vår Herre
Jesu Kristi nærvær, brødre, og vår samling med Ham, ber vi dere,
Og så vil broder Branham fortelle oss her hva apostelen Paulus taler om,
hva som vil skje i løpet av tiden for Kristi Parousia. Og husk at denne
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samme apostelen sa i Galaterne 1:6-9 at hvis du forkynner et annet
evangelium enn det som han forkynte, da er du forbannet.
6 Jeg undrer meg over at dere så snart faller bort fra Ham som kalte
dere i Kristi nåde, til et annerledes evangelium,
7 som slett ikke er et annet. Men det er noen som forvirrer dere og vil
forvrenge Kristi evangelium.
8 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere noe
annet enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet!
9 Som vi har sagt før, så sier vi nå igjen: Hvis noen forkynner dere noe
annet enn det dere har mottatt, han være forbannet!
Og likevel, i 2. Tessalonikerbrev 2, her forkynner apostelen Paulus om
Jesu Kristi parousia. Og vi har såkalte forkynnere i Budbæreren, og
deres tilhengere som sier at det er en falsk lære? Hvem er forforbannet,
brødre? De som forkynner det som Paulus forkynte, eller de som kaller
det en falsk lære?
Vel, la oss gå tilbake for å se hva William Branham sier her, ... 26 Nå,
ser dere, “Herrens komme, og samlingen med Ham”, når Gud vil
samle Sitt folk hos Seg i de siste dager. “Samlingen av folket til
Herren”, ikke til menigheten, “til Herren; samles sammen hos Ham.
Og hvordan kan dere samles sammen til Ham hvis Han ikke er her.
2 om ikke så raskt å bli drevet fra vettet eller bli skremt, verken ved noen
ånd eller ved noe ord eller ved brev, som om det kom fra oss, at Kristi
Dag allerede er kommet.
3 La ingen forføre dere på noen måte. For den kommer ikke uten at
frafallet først er kommet, og syndens menneske (syndens menneske, se
nå hva han er) ... er blitt åpenbart, fortapelsens sønn. (Det var Judas.
Ser du?)
4 Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som Gud har
erklært å være hellig, slik at han, som Gud, setter seg i Guds tempel, og
viser fram seg selv, at han er Gud.
(syndens menneske, se nå hva han er) ... Syndens mann blir åpenbart,
fortapelsens sønn, (Det var Judas. Ser du?) Som motsetter seg og
opphøyer seg fremfor alt som kalles Gud, eller som blir tilbedt; slik at han
som Gud legger seg i Guds tempel og viser seg at han er Gud."
Ja vel, så broder Branham leser fra 2. Tessalonikerbrev 2. La oss nå se
hva han hadde å si om det.
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27 Denne forførelsen av menigheten i dag! Ser dere, “Fortapelsens
sønn”, djevelen. “Fortapelsens sønn”, djevelen. Så menneskene
tilber satan i denne tid, og tror de tilber Gud. Men de tilber ham
gjennom en læresetning, menneskelagde denominasjoner og
læresetninger som har ført folket til den største forførelsen som
verden noensinne har kjent til. Uansett hvor mye Guds Ord, som er
lovet for denne tid, blir forkynt og stadfestet, vil de likevel ikke tro
Det. De vil ikke tro Det.
28 Så hvorfor? Vi undrer på hvorfor. Hvorfor gjør det ikke … Hvorfor vil
de ikke tro Det? Når Gud sa Han ville gjøre en bestemt ting, og Han
gjør det, og likevel snur de ryggen til det og vender seg bort fra det.
Akkurat som Eva visste at det Gud sa, ville Gud gjøre; men hun vendte
ryggen til det, for å lytte til hva han hadde å si.
29 Husk bare, i andre tidsaldere har det alltid vært det samme. I enhver
tidsalder har det alltid skjedd at satan prøver å forvrenge Ordet for
dem, får dem til å se mot en annen tidsalder.
62-1111E Hvorfor jeg er imot organisert religion 177.
Denominasjonene innførte dogmer. Og å gjøre dette, å innføre
dogmer, den eneste måten som noen menighet, den eneste måten
som noen denominasjon kan komme bort fra Guds Ord, er å innføre
dogmer istedenfor de hellige Skriftene, er å prøve å legge til
tradisjonen eller doktrinen til menigheten din, selv om den er i strid
med Skriftene.
Så hvordan kan dere fordømme Den katolske kirke, når dere gjør det
samme som de gjorde? Forstår dere? Ja vel. Når, nå bare tenk, Skriften
kan ikke feile! Dogmer er en løgn til å begynne med. Og når du
aksepterer en denominasjon, har du allerede en dogme, fordi det er
noe som er lagt til. Det er ikke i Skriften. Det er ikke i Skriften.
178 Det finnes ikke noe slikt som en organisasjon. Jesus sa aldri:
“Jeg sender dere ut i hele verden, for å lage en organisasjon”. Nei,
sir, finnes ikke noe slikt! Å gjøre dette, er å forkaste de hellige
Skrifter.
Da dette ble gjort, ble det forandret fra en “Menighet ved fødsel” til
en “menighet ved dogme og læresetning”. Ikke en menighet, la meg
be om unnskyldning; en losje! Du er født inn i Menigheten, men du blir
medlem av en losje. Det er ikke baptistmenigheten, metodistmenigheten
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og pinsemenigheten. Det er baptistlosjen, pinselosjen, og
metodistlosjen, du blir medlem av dem.
Du kan ikke bli medlem av Menigheten. Det finnes ikke noe slikt. Du
blir født inn i Den. Nikodemus ble fortalt det. Så ser dere hvor dere er?
Åh, du store!
179 Det er derfor jeg er imot det. Ikke imot menneskene i den;
systemet som jeg er imot. For de kan ikke … Om en av de eldste eller
noe annet, en av de menighetene forkynner noe som er i Bibelen
som er i strid med den doktrinen, det lærefundamentet de har i den
menigheten, blir han utestengt på et blunk. Ja, sir. Noen av dem er
så vanskelige at de ikke engang tillater en vekkelse å komme til en
annen menighet, med mindre det er en av deres egne menn. Ja, de
er så …
180 Noen skulle en gang gi en predikant … Rett her i dette landet, en
liten predikant stod her nede på gaten, og ropte og bad for en
omvendelse og sa: “Kom, ta imot Kristus, bli fylt med Den Hellige
Ånd”, og slikt som det.
Og noen fra en pinseorganisasjon kom bort og ga mannen en dollar i
hånden. Og han måtte gå og omvende seg fordi han hadde vært utro
mot menigheten sin. Snakk om å være katolsk! Det er riktig. Og dere vet
hvem jeg snakker om, også; eller denne menigheten gjør det i alle fall.
Ja vel.
65-0911 "Guds kraft til å forvandle" 110 "Men jeg er så glad for at Gud
er oppmerksom på oss igjen, at Han fremdeles kan bevege seg over
tilstanden. Han lovet at Han skulle gjøre det, og kalle en liten flokk som
ville være Hans Brud.
111 Legg merke til her igjen nå, hvor fullkomne disse menighetene er,
eller disse i Eden.
112 Gud, gjennom en sæd av Hans Ord ... Og det er bare én ting som
kan levendegjøre Ordet, og det er Ånden, for det er Ordets Livgiver.
Og når Livet i Ordet møter Livet i Ånden, da produserer det frem hva
enn den sæden måtte være.
113 Legg merke til hva som har skjedd. I Edens hage var Guds
husholdning av uskyld, og det var en av tidshusholdningene. Den første
tidshusholdningen var uskyld, folket kjente ingen synd. De visste
ingenting om synd.
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Både Adam og Eva var nakne, men de var skjult fra sin nakenhet, av en
åndelig tildekning over ansiktet. De visste aldri at de var nakne, ikke i det
hele tatt, fordi de var skjult. For Guds tildekning var i deres eget sinn. De
visste ikke hva som var rett og galt. Og begge sto der nakne, som viste
at kunnskapen ennå ikke hadde kommet til dem, ser dere, at de var
nakne. Paret var nakne og visste det ikke.
114 Nå, hvis du vil slå opp, hvis du ønsker det, eller skrive det ned,
Åpenbaringen, det tredje kapittel. Den Hellige Ånd forutsier denne siste
tidsalderen, til Laodikea, Menighetstiden til Pinsevennene i de siste
dager. Han sa: "Du er naken og blind, og vet det ikke."
115 Der er Guds ætt, under en uskyld, uten å vite om det i det hele tatt,
at de var nakne, under en tildekning av den Hellige Ånd, som tildekker
dem fra synd.
116 Og nå, i den siste menighetstiden, finner vi her at de er nakne
igjen, og de vet det ikke. Men det er ikke en tildekning av den
Hellige Ånd. Det er en tildekning som satan slapp løs over Eva der
tilbake.
En tildekning av begjær og lyst. De er så urene til de ikke vet at de er
nakne, våre kvinner ute på gaten, med shorts, sexy kjole.
117 Noen sendte meg en avisartikkel her om dagen, av denne nye kjolen
som de skal ha på seg, tror jeg, fjorten tommer fra hoftene, eller noe. Og
jeg lurer på om våre kvinner innser at det er en tildekning av lyst?
118 Nå vil du si: "Jeg kan bevise, for Gud, at jeg er uskyldig i enhver hor
mot min mann".
119 Men likevel, i dommen, vil du bli kalt en "horkvinne". Bibelen sa det.
Jesus sa: "Den som ser på en kvinne for å lyste etter henne, har
allerede begått hor med henne i sitt hjerte."
120 "Blind, naken, og vet det ikke! " Det er ikke de stakkars små
kvinnene der ute. Det er ingenting jeg har imot dem. Det er dette onde!
Og kirkens system ser ut til å mislykkes i å gjenkjenne det eller stå
imot det; lar dem klippe av seg håret, bruke sminke og shorts og
ting, under kristendommens navn. For en forferdelig ting det er! Se,
de er nakne igjen, i Satans Eden, og vet det ikke. De vet det ikke.
121 Jeg tror jeg ser, kanskje, jeg ser over her, svømmebassenget, den
kvinner der ute nå. Hvis den kvinnen bare innså hva hun gjør, men hun
vet det ikke. Hun er naken. Kroppen hennes er hellig. Hun tar av seg
klærne som Gud kledde henne med, med hud, for denne generasjonen.
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Hun tar av seg hele tiden av. Hun er naken, under formuleringen:
"Sivilisasjon, høyere utdanning, bedre sivilisasjon, høyere etikk."
La meg være sikker på at dette blir sugd inn. Det er alt sammen av
djevelen, og det vil bli ødelagt ved Herren Jesu komme. Det vil bli
ødelagt, hver bit av det. Det vil ikke være en eneste ting igjen.
122 Og, å, venn, over hele landet, når du hører på meg her i Phoenix,
tenk på disse tingene! Du er her underlagt dem. Nå, Jesus sa at: "De
ville forføre de utvalgte om det var mulig."
Nå, neste søndag fortsetter vi med denne tanken at Satan er en
predikant, en lysets tjener. Og for å gjøre det, vil vi undersøke Arons
brystplate, og vise hvordan Lucifer også hadde en brystplate som var
veldig lik, men den manglet tre steiner, som var i brystplaten til Israels
yppersteprest.
La oss be ...
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